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l.

Introducció

Hem auditat els comptes anuals adjunts de la FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ
GENÓMICA que comprenen el balan<; a 31 de desembre de 2017, el compte de resultats, l'estat
de canvis en el patrimoni net, 1' estat de flux os d' efectiu i la memoria corresponents a 1' exercici
finalitzat en aquesta data.
Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu 1' article 71 de la Llei de Finances
Públiques de Catalunya, que atribueix a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya
les funcions de conh·ol financer mitjan<;ant la forma d' auditoria de les entitats i empreses
públiques dependents de la Generalitat, i també a 1' empara de 1' establert en 1' article 66.4 de la
Llei 7/2011, del27 de juliol, de mesures fiscals i financeres i en l'article 178 de la Llei 5/2017, del
28 de mar<;, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
Els Patrons de la Fundació són responsables de la formulació dels comptes anuals de l'entitat
d'acord amb el marc d'informació financera que es detalla a la nota 2 de la memoria adjunta i en
particular d'acord amb els principis i criteris comptables, així mateix, és responsable del control
intern que consideri necessari per permetre que la preparació dels esmentats comptes anuals
estiguin lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error. Els comptes anuals a que es
refereix aquest informe van ser formulats pels Patrons a data 28 de juny de 2018.

11. Responsabilitat de 1' auditor
La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts expressen la
imatge fidel, basada en el treball realitzat d'acord ambles normes d'auditoria del sector públic.
Aquestes normes exigeixen que planifiquem i executem l'auditoria per tal d'obtenir una
seguretat raonable, encara que no absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorrecció
material.
Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidencia adequada i suficient
sobre els imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els procediments seleccionats
depenen del judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció material en els
comptes anuals . En efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control
intern rellevant per a la preparació i presentació raonable per part del gestor de comptes anuals,
a fi de dissenyar els procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les
circumstancies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre !'eficacia del control intern de
l'entitat. Una auditoria també inclou l'avaluació de l'adequació deis criteris comptables i de la
raonabilitat de les estimacions comptables realitzades pel gestor, així com l'avaluació de la
presentació global dels comptes anuals.
Considerem que !'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a la nostra opinió d' auditoria amb excepcions.
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111. Fonament de 1' opinió amb excepcions
Tal com s'indica a la nota 10.1.5 de la memoria adjunta, la Fundació va formalitzar diversos
préstecs en virtut de diferents acords adoptats per la Generalitat de Catalunya, per un import
total de 16,7 milions d' euros, segons els quals aquesta última es comprometia a cobrir les quotes
anuals d' amortització i interessos fins a la data del seus venciments.
Segons s'indica a la mateixa nota, la Fundació va registrar diverses subvencions de capital pels
imports destinats a l' amortització deis esmentats préstecs, les quals es h·oben totalment
meritades a 31 de desembre de 2017.
En aquest sentit, tal com s'indica a la Nota 10.1.1 de la memoria adjunta, l'epígraf "credits a
tercers" reculll'import pendent de cobrament de les aportacions atorgades perla Generalitat de
Catalunya, per fer front a les quotes d' amortització a llarg termini deis préstecs subscrits per la
Fundació, que a 31 de desembre de 2017 és de 4,2 milions d'euros a llarg termini (5,3 milions
d'euros a 31 de desembre de 2016).
D'acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de Finances de Catalunya (Decret 3/2002
de 24 de desembre) entenem que aquets imports inclosos en els mencionats Acords de Govern
no poden ésser regish·ats comptablement per la Fundació fins que no estiguin consignats en els
Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya, pel que, d' acord amb principis i criteris
comptables continguts en el marc d'informació financera que resulta d'aplicació a la Fundació:
•

L'epígraf "credits a tercers" a llarg termini estan sobrevalorats per import de 4,2 i 5,3
milions d'euros a 31 de desembre de 2017 i 2016, respectivament, corresponents als
imports pendents de cobrament.

•

Els Excedents d' exercicis anteriors de la Fundació es tan sobrevalorats en
aproximadament 5,3 milions d'euros (6,3 milions d'euros a 31 de desembre de 2016), i
l'excedent de l'exercici 2017 esta infravalorat en aproximadament 1,1 milions d'euros (1
milió d'euros al2016).

IV. Opinió amb excepcions
Segons la nostra opinió, excepte pels efectes deis fets descrits en els paragrafs de "Fonament de
l' opinió amb excepcions", els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del pah·imoni i de la situació financera de la FUNDACIÓ CENTRE
DE REGULACIÓ GENÓMICA a 31 de desembre de 2017, així com deis 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 i, en particular, amb els principis i
criteris comptables que hi estiguin continguts.
Barcelona, 28 de juny de 2018
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FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÓMICA
Balanc de Situació a 31 de desembre de 2017 (en euros)
Notes de la
memoria

ACTIU

SALDO A
31/12/2017
9.528.124,96

SALDO A
31/12/2016
12.308.244,45

8

152.152,42

221.182,45

152.152,42

221.182,45

5

5.131.325,29

6.825.536,80

892.880,69

811 .871,41

2.749.850,19

3.599.003,61

132,82

260,07

A) ACTIU NO CORRENT
l. lmmobilitzat intangible
5. Aplicacions informatiques
11. lmmobilitzat material
3. 1nstal·lacions técniques
4. Maquinaria
5. Altres instal·lacions i utillatge
6. Mobiliari
7. Equips pera processaments d'informació
V. lnversions en entitats del grup i associades a llarg
termini
1. lnstruments de patrimoni

10.1.4

VI. lnversions financeres a llarg termini

10.1.1

2. Crédits a tercers

8) ACTIU CORRENT
11. Existencias

11

1. Bens destinats a les activitats

87.957,15

22.860,19

1.400.504,44

2.391.541,52

5.715,00

0,00

5.715,00

0,00

4.238.932,25

5.261.525,20

4.238.932,25

5.261.525,20

48.051.987,36

43.090.127,51

870.944,76

254.961,32

811 .810,93

217.563,99

2. Altres aprovisionaments

20.596,11

7.981,72

6. Acomptes

38.537,72

29.415,61

27.059.719,63

28.801.138,61

1.489.874,13

1.036.648,40

938.332,93

962.300,27

0,00

0,00

24.631.512,57

26.802.189,94

1.182.268,58

2.682.532,32

1.182.268,58

2.682.532,32

18.939.054,39

11.351.495,26

18.939.054,39

11.351.495,26

57.580.112,32

55.398.371,96

111. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

10.1.3

4. Altres deutors
5. Personal
7. Altres crédits amb les Administracions Públiques
V. lnversions financeres a curt termini

10.1.3

5. Altres actius financers
VIl. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria
TOTAL ACTIU (A+B)

2
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FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÓMICA
de Situació a 31 de desembre de 2017 (en euros)

Balan~

Notes de la
memoria

SALDO A
31/12/2017
11.589.829,15

SALDO A
31/12/2016
13.088.963,43

13

7.234.471,54

7 .435. 082,17

l. Fons dotacionals

90.752,83

90.752,83

1. Fons dotacionals

90.752,83

90.752,83

7.344.329,34

8.345.009,45

1. Romanent

12.283.555,20

12.283.555,20

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

-4.939.225,86

-3.938.545,75

PATRIMONI NET 1PASSIU
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis

IV. Excedents d'exercicis anteriors

13

VI. Excedent de l'exercici
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts

14

1. Subvencions oficials de capital
2. Donacions i llegats de capital
3. Altres subvencions donacions i llegats

8) PASSIU NO CORRENT

-200.610,63

-1.000.680,11

4.355.357,61

5.653.881,26

4.259. 775,81

5.448. 785,92

95.581,80

205.095,34

0,00

0,00

4.238.932,25

5.261.525,20

4.238.932,25

5.261.525,20

4.238.932,25

5.261.525,20

41.751.350,92

37.047.883,33

801.182,09

1.525.018,00

31.237.302,48

29.462.167,58

1.024.839,54

1.061 .602,67

30.212.462,94

28.400.564,91

9.712.866,35

6.060.697,75

1. Prove'fdors

2.608.447,63

2.126. 600,21

3. Creditors varis

1.052.988,34

1.504.094,26

6. Altres deutes amb les Administracions Públiques

1.234.773,96

1.257.855,28

7. Acomptes d'usuaris

4.816.656,42

1.172.148,00

57.580.112,32

55.398.371,96

11. Deutes a llarg termini

10.1.5

1. Deutes amb entitats de crédit
C) PASSIU CORRENT
11. Provisions a curt termini
111. Deutes a curt termini

10.1.7

1. Deutes amb entitats de crédit a curt termini
3. Altres passius financers a curt termini
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

TOTAL PATRIMONI NET 1PASSIU (A+B+C)

3
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FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÓMICA
Compte de Perdues i Guanys a 31 de desembre de 2017 (en euros)
Notes de la
memoria

COMPTE DE PERDUES 1GUANYS
1. lngressos perles activitats
b) Prestació de serveis

SALDO A
31/12/2017

SALDO A
31/12/2016

39.610.227,06

39.929.561 '78

8.480.066,08

7.425.018,29

29.640.157,60

30.377.621,98

1.566,90

0,00

1.488.436,48

2.126.921,51

•7.311.515,90

-6.863.659,55

-7.311 .515,90

-6.863.659,55

119.233,64

88.861,50

a) lngressos per arrendaments

98.203,84

66.721,40

b) lngressos per serveis al personal

21.029,80

22.140,10

-22.213.875,20

·22.219.125, 72

-17.504.773,15

-17.470.760,89

e) Subvencions oficials a les activitats
f) Donacions i altres ingressos per a activitats
g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats
al resulta! de l'exercici
5. Aprovisionaments

16.2

b) Consum de prirneres materies i altres materies
consumibles
6. Altres lngressos de les activitats

7. Despeses de personal
a) Sous salaris i assimilats
16.3

b) Carregues socials
8. Altres despases d'explotació
a) Serveis exteriors

-4.709.102,05

-4.748.364,83

-9.749.789,82

-10.931 .246,63

-9.581.730,99

-10.706.175,63

a.2) Arrendaments i canons

-2.373.752,67

-2.341 .543,46

a.3) Reparacions i conservació

-2.131.023,09

-2.530.718,67

-612.535,89

-595.875,22

-52.617,12

-62.918,10

a.4) Serveis professionals independents
a.6) Primes d'assegurances
a.7) Serveis bancaris
a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques

-5.735,42

-6.790,35

-145.216,09

-305.800,36

a.9) Subministraments

-1.030.297,88

-1.169.147,65

a.10) Altres serveis

-3.230.552,83

-3.693.381,82

-6.306,13

-5.071,00

-34.752,70

-105.000,00

b) Tributs
e) Perdues, deteriormanent i variació de provisions per
operacions de les activitats
d) Altres despeses de gestió corren!
9. Arnortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al
resultat
12. Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat
b) Resultats per alienacions i altres

14

13. Altres resultats
1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
(1+5+7+8+9+10+12+13)
14. lngressos financers

10.2

b) De valors negociables i altres instruments financers
b.2) En tercers
15. Despeses financeres
17. Diferencies de Canvi

19. Impostes sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (111+19)

4

2.668.402,24

3.073.236,82

0,00

0,00

0,00

0,00

39.991,14

-67.568,53

-280.290,85

-964.999,65

120.069,98

24.697,25

120.069,98

24.697,25

10.2

120.069,98

24.697,25

-16.161,91

-55.808,28

-16.161,91

-55.808,28

12

111) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (1+11)

-115.000,00
-3.975.059,32

10.2

b) Per deutes amb tercers
11) RESULTAT FINANCER (14+15+17)

-127.000,00
-3.442.964,01

-24.227,85

-4.569,43

79.680,22

-35.680,46

-200.610,63

-1.000.680,11

0,00

0,00

-200.610,63

-1.000.680,11
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET AL 31 DE DESEMBRE DEL 2017

A)

Estat d'ingressos i despeses reconeguts.

Notes
memoria
A) Resultat del compte de perdues i guanys

2017

2016

-200.610,63

-1.000.680,11

35.744.719,34

40.374.051,98

35.744.719,34

40.37 4.051,98

lngressos i despeses imputats directament en el patrimoni net

111. Subvencions, donacions i llegats rebuts.

14

B) Total ingressos i despeses imputats directament en el
patrimoni net
Transferencias al compte de perdues i guanys

14

IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts

-37.043.242,99 -40.615.514,03

C) Total transferencias al compte de perdues i guanys

-1.499.134,28

TOTAL D'INGRESSOS 1DESPESES RECONEGUTS

B)

-37.043.242,99 -40.615.514,03
-1.242.142,16

Estat total de canvis en el patrimoni net.

Any 2017

Fons
datacianal

Reserves

Resultats
d'exercicis
anteriars

Resulta! de
l'exercici

Subv.
Danacians 1
llegats rebuts

Total

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI2015

90.752,83

0,00

9.097.507,23

-752.497,78

5.895.343,31

14.331.105,59

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI2016

90.752,83

0,00

9.097.507,23

-752.497,78

5.895.343,31

14.331.105,59

-1 .000.680,11

-241.462,05

-1.242.142,16

5.653.881,26

13.088.963,43

l. Tolal ingressas i despeses recanegudes
111. Altres variacions del patrimoni net
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI2016

90.752,83

0,00

. 752.497,78

752.497,78

8.345.009,45

-1.000.680,11

0,00

Ajustas per can'lis de crileri a l'exercici 2016

0,00
0,00

Ajustas per errors de l'exercici 2016
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI2017

90.752,83

0,00

8.345.009,45

-1 .000.680,11

5.653.881,26

13.088.963,43

-200.610,63

-1.298.523,65

-1.499.134,28

-1.000.680,11

1.000.680,11

7.344.329,34

-200.610,63

4.355.357,61

11.589.829,15

l. Tolal ingressas i despeses recanegudes
111. Altres variacions del patrimoni net
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI2017

90.752,83

0,00

5

0,00
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ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU A 31 DE DESEMBRE DE 2017

NOTES

31/12/2017

31/12/2016

A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ
1. Resulta! de l'exercici abans d'impostos

13

2. Ajustos del resulta!
a) Amortització de l'immobilitzat (+)

5i8

e) Variació de provisions (+/-)
d) lmputació de subvencions (-)

-200.610,63

-1.000.680,11

-53.182,21

2.457.951,53

3.442.964,01

3.975.059,32

-723.835,91

1.525.018,00

-2.668.402,24

-3.073.236,82
-24.697,25

g) lngressos financers (-)

10

-120.069,98

h) Despeses financeres (+)

10

16.161 ,91

55.808,28

4.896.432,36

2.999. 729,17

3. Canvis al capital corren!

-615.983,44

109.127,48

b) Deutors i altres comptes per cobrar(+/-)

11

1.860.247,20

3.861 .897,51

d) Creditors i altres comptes per pagar(+/-)

a) Existencies (+/-)

3.652.168,60

-971.295,82

4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació

-14.920,15

-17.810,96

a) Pagament d'interessos (-)

-16.161,91

-55.808,28

e) Cobrament d'interessos ( +)
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
6. Pagament per inversions (-)
a) Empreses de grup i associades
b) lmmobilitzat intangible
e) lmmobilitzat material

5

e) Altres actius financers

10

1.241,76

37.997,32

4.627.719,37

4.439.189,63

0,00

0,00

-1 .685.437,47

-4.744.607,10

-5.715,00

0,00

-93.992,27

-227.757,99

-1.585.730,20

-2.855.361\,57

0,00

-1.661.480,54

7. Cobraments per desinversions (+)

2.522.856,69

5.022.702,22

e) Altres actius financers

2.522.856,69

5.022.702,22

837.419,22

278.095,12

8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)
C) FLUXES EFECTIUS DE LES ACTNITATS DE FINANCIACIÓ

0,00

0,00

9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni

1.369.878,59

2.831.774,77

e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)

1.369.878,59

2.831.774,77

752.541,95

-4.867.988,52

-1.059.356,08

-1.075.250,44

1.811.898,03

-3.792.738,08

10. Cobrament i pagament de passiu financer
b) Devolució i amortització
2. Deutes amb entitats de credit (-)
5. Altres deutes (-)
11 . Pagaments per dividends i remuneracions i altres instruments de patrimoni
12. Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11)
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)

0,00

0,00

2.122.420,54

-2.036.213,75

0,00

0,00

7.587.559,13

2.681 .071,00

Efectiu o equivalents al comen9ament de l'exercici

11.351.495,26

8.670.424,26

Efectiu o equivalents al final de l'exercici.

18.939.054,39

11.351.495,26
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FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÓMICA
MEMORIA DE L'EXERCICI 2017

1.- ACTIVITAT DE L'ENTITAT
La Fundació Centre de Regulació Genomica (CRG) va ser constitu"ida en data 27 de juliol
de l'any 2000, sota la denominació, Fundació Privada Centre de Regulació Genomica,
davant del Notari de l'll·lustre Col·legi de Catalunya Sr. Juan-José López Burniol, mitjanc;ant
escriptura amb número de protocol 2.595, per iniciativa de la Generalitat de Catalunya i de
la Universitat Pompeu Fabra, amb l'objectiu d'esdevenir un centre de referencia internacional
en el desenvolupament de la recerca en l'ambit de la genomica, especialment orientada a la
recerca del genoma huma, i també qualsevol altra activitat de recerca que es relacioni,
estigui connexa o es derivi de l'activitat principal, d'acord amb l'article 5 deis seus Estatuts
Fundacionals.
Per resolució del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya de data 27 de
desembre de 2000, la Fundació fou inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya, amb el número 1487.
El CRG disposa de personalitat jurídica propia i es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d'abril,
delllibre tercer del Codi Civil de Catalunya (modificada perla Llei 7/2012 de 15 de juny), i
relatiu a les persones jurídiques així com perla restant normativa que li sigui d'aplicació, per
la seva carta fundacional, pels seus Estatuts i perles normes que estableixi el seu Patronat
sempre d'acord amb les disposicions legals i reglamentaries.
Així mateix, la Fundació també esta sotmesa a les "lnstruccions conjuntes de la lntervenció
General, la Direcció General de Pressupostos i la Direcció General del Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya, de 15 de Juliol de 2009, sobre alguns aspectes pressupostaris i
comptables de determinades entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya".
En l'actualitat el Patronat del CRG , que és l'organ superior de govern i representació del
centre, es troba format per patrons del Departament d'Empresa i Coneixement, del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Universitat Pompeu Fabra, del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad i de la Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis
i Pensions de Barcelona.
En compliment de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques, el20 de desembre de 2012 es va elevar a públic l'adaptació
d'Estatuts del CRG tenint en compte els canvis legislatius indicats i alhora es va modificar la
seva denominació social a la de Fundació Centre de Regulació Genomica. Posteriorment,
en data 12 de juliol de 2013 es va formalitzar l'escriptura pública de modificació d'estatuts
socials del CRG.
Mitjanc;ant resolució de 8 de maig de 2014 de la Direcció General de Dret i d'Entitats
Jurídiques del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya es va aprovar la
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modificació i adaptació deis Estatuts del CRG on s'inclo'la el nomenament de patró de la
Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, procedint-se a la seva
inscripció al Registre de Fundacions, en data 14 de maig de 2014.
El CRG forma part del sector públic de la Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Coneixement.

esta adscrit al

El CRG, com a institut internacional de recerca biomédica d'excel·lencia, té la missió de
descobrir i ter avanc;ar el coneixement en benefici de la societat, la salut pública i la
prosperitat económica, i entre els seus objectius destaquen el posicionament com a centre
punter a nivel! mundial en ciencies biomediques, la comunicació i l'establiment d'un dialeg
en aquest ambit amb la societat, la formació multidisciplinaria i interdisciplinaria a la propera
generació de científics i la transferencia deis nous descobriments científics en beneficis per
a la salut, impacte economic i valor per a la societat.
L'activitat científica específica del centre esta basada en la recerca en els camps de la
Bioinformatica i Genomica, Biologia Cel·lular i Desenvolupament, Biologia de Sistemes i
Regulació Genica, Cel·lules Mare i Cancer.
Són finalitats específiques de la Fundació, a títol enunciatiu pero no limitatiu les següents:
a)

Establir grups de recerca d'excel·lencia en els camps de la genomica i la proteomica.

b)
Facilitar el desenvolupament d'aplicacions deis coneixements de !'estructura, funció
i regulació deis gens en l'ambit de la biomedicina per afrontar els reptes de l'epoca postgenomica.
e)
Facilitar el contacte entre la recerca basica i aplicada, des de les perspectives de la
biologia, la clínica i la salut pública .
d)
Ser un centre de transferencia de tecnologia a la indústria biomédica, incloent la
farmacológica i la biotecnologica.
e)
Produir coneixement respecte de les bases íntimes deis processos vius i de la
malaltia, de la influencia deis factors ambientals i genetics i desenvolupar eines per a la
detecció, prevenció i tractament deis problemes de salut més prevalents.
f)

Proporcionar serveis especialitzats i productes a la comunitat científica.

g)
Establir col·laboracions científiques internacionals, en especial amb els principals
centres de recerca de genoma d'Europa, deis Estats Units i del Japó.
h)

Organitzar trobades científiques nacionals i internacionals.

i)
Ser un forum d'analisi deis aspectes etics, legals i socials derivats de la disposició de
dades genetiques.
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j)

Qualsevol altre finalitat que contribueixi a l'assoliment de les finalitats fundacionals.

Durant l'exercici 2015 cal destacar que, amb data d'efecte 1 de Juliol de 2015, la Fundació
Pare Científic de Barcelona (FPCB) va procedir a l'escissió parcial de la unitat económica
corresponent al Centre Nacional d'Analisi Genomica (CNAG), la qual va ser transmesa a la
Fundació Centre de Regulació Genomica (CRG), com a entitat absorbent, subrogant-se en
tots els drets i obligacions adquirits amb caracter preví per part de FPCB en relació al CNAG.
L'operació va ser inicialment aprovada en la reunió de Patronat de la FPCB de 28 d'abril de
2015 i en la reunió de Patronat de CRG de 29 d'abril de 2015, ens les quals es van aprovar
els respectius Balan9os de la FPCB i del CRG tancats a 31 de desembre de 2014 i la seva
utilització com a Balangos d'escissió i el Projecte d'escissió parcial de 23 de mar9 de 2015.
Finalment, es va donar aprovació a l'operació d'escissió parcial de la FPCB com a entitat
escindida, i a la gestió del funcionament del CNAG a favor del CRG, com a entitat
beneficiaria.
L'esmentada operació es va elevar a públic en I'Escriptura d'Escissió de Fundacions
atorgada pel notari Sr. Francisco Armas Omedes, a Barcelona el dia 26 de juny de 2015,
amb el seu número de protocol 1.865 i, una vegada emesa la corresponent Resolució de la
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques per l'aprovació i inscripció de l'escissió
parcial, l'escriptura va ser degudament inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat
de Catalunya amb data 28 de juliol de 2015.
Durant el 2017, i per assolir el compliment deis seus objectius, la Fundació ha realitzat les
següents activitats identificades mitjan9ant els següents indicadors (que no inclouen el
CNAG):
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1. Objectius estrategics generals
1.1 Potenciar la capacitat d'obtenció de recursos economics externs
lndicadors
lngressos competitius obtinguts per convocatoria (€) (miqana deis últims 3 anys,
incloent l'any en que es comptabilitza el valor) ·
lngressos obtinguts per contractes o convenis (€) (miljana deis últims 3 anys,
incloent l'any en que es comptabilitza el valor)

Real2017
14.674.673

1.243.518

(veure nota peu de pagina)
1.2 Potenciar l'exceHencia en la producció científica mitjancant la publicació
d'articles en revistes especialitzades de reconegut prestigi.
lndicadors
Nombre d'articles (miljana deis úHims 3 anys, incloent l'any en que es comptabilitza
el valor)
Factor d'impacte miqa (miqana deis últims 3 anys, incloent l'any en que es
comptabilitza el valor)
Nombre d'articles a revistes deis primers quartils de l'especialitat (mitjana deis últims

3 anys, incloent l'any en que es comptabilitza el valor)
% de publicacions en accés obert sobre el total de publicacions (ha d'incloure, com
a mínim, la totalitat de toles les publicacions en accés obert obligatorias)

Real2017
222
8,7

178

68%

1.3 Portar a terme activitats de formació de personal investigador en
col·laboració amb les universitats relacionades amb els ambits de la recerca
Indicador
Tesis llegides i dirigidas per investigadors del CRG (miqana deis últims 3 anys,
incloentl'any en que es comptabilitza el valor)

Real2017
23

1.4. Foment de la transferencia de tecnologia/coneixement
lndicadors
Nombre de declaracions d'invencions/innovacions reportades
Nombre sol· licitud de patents

Real2017
23
2

1.5. Posicionament en el context europeu i mundial
Indicador
Mantenir el compliment de les condicions del segell HRS4R

Real2017
si

1.6. Contribuir a l'actualització de la base de dades UNEIX
Indicador
Lliurament anual de les dades UNE IX a la SUR

Real2017
si
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2. Objectius estrategics específics
2.1 Biologia lntegrativa
Indicador

% publicacions col ·laboratives entre ru s del CRG

Real2017
24%

2.2 Promoure les Core Facilities
Indicador
Nombre de desenvolupamentslimplementacions tecnologiques (protocols, pipelines,
metodes etc.)

Real2017

3

2.3 Atraure i promoure nous líders científics
lndicadors
Nombre de participants internacionals en cursos (Courses@CRG)
Nombre de participants CRG en cursos interns

Real2017
171
417

2.4 Enfortir les col·laboracions

OBJ
1.1

2.4
2.5

Indicador
Nombre de col·laboracions institucionals actives amb hospitals i investigadors
clínics
(veure nota peu de pagina)
2.5 Involucrar, escoltar, educar 1respondre a la societat

Real2017

Indicador
Nombre d'activitats orientades a la comunicació social de la ciencia
Nombre de persones que han participat en les activitats de comunicació social de la
ciencia
(veure nota peu de pagma)

Real2017
43

7

13.807

91%
NOTES
Criteri liquidació pressupostaria import gestionat
El valor inicial2016 és el valor objectiu inclós en !'anterior Contracte Programa, a tenir en compte
que el criteri s'ha vist modificat per aquest indicador (Captació vs Gestió)
El valor es refereix a nombre de col·laboracions actives durant l'any
Nombre de tipologia d'activitats i no activitats totals

Altres activitats a destacar:
Promoció lgualtat de Tracte i Oportunitat
El Comité de Genere (Gender Balance Committee, GCB) es va constituir el 2013 en el marc·
del reconeixement "HR Excellence in Research" (HRS4R) que el CRG va rebre el 2013. Té
per objecte promoure la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i facilitar el
desenvolupament de les carreres científiques de les dones.
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El Comité es va crear format per 11 membres de totes les categories del CRG i presidit per
la Dra. lsabelle Vernós, amb l'objectiu d'eliminar el biaix de genere en els processos de
selecció, que atrau les dones científiques d'alt nivell, millorar l'equilibri entre la vida laboral,
la promoció del desenvolupament de carrera i establir i difondre les practiques sensibles al
genere.
El CRG és el coordinador del Projecte LIBRA finangat perla Unió Europea, i que porta com
a objectiu l'assoliment de l'equilibri de genere en el mon de la Recerca. Dins el projecte
LIBRA, participen també altres centres de recerca que formen la xarxa EU-Life, tenint com a
soci la firma de consultoria experta en temes de genere Asdo. L'any 2016, tots els lnstituts
d'Eu-Life, inclos el CRG, han preparat plans d'igualtat de genere (Gender Equality Plan
(GEP)) adaptats a les seves necessitats específiques definides pels informes de diagnostic
preparats per Asdo. Les accions del GEP es centren en quatre arees principals: la selecció
de personal, la formació i el desenvolupament, la conciliació de la vida personal i
professional, i les dimensions de genere 1 sexe en el món de la recerca.
Algunes de les activitats rellevants portades a termes pel comité de genere del CRG (GBC)
i GEP (LIBRA) del CRG han estat les següents:
WOSS: És el nom del programa d'ajudes a dones científiques.
El CRG vol ajudar les científiques que tenen !'ambició i el potencial d'arribar a una posició de
lideratge en el món de la investigació i han de complir amb les responsabilitats de maternitat
al mateix temps. Amb aquesta finalitat, el CRG va iniciar un programa d'ajuts anuals adregat
a les dones post-docs CRG amb fills. En 2016, a cinc candidates se'ls va concedir una
subvenció WOSS en dues convocatories. En juny de 2017 es va convocar la quarta
convocatoria d'aquest ajut, mitjangant la qual, quatre investigadores més han estat les
adjudicataries.
Celebració del Dia Internacional de la Dona el 8 de marg.
El CRG ha comengat una nova tradició de celebrar anualment el Dia Internacional de la
Dona. El dia 8 de marg el 2017 es va organitzar un esdeveniment de mig dia per tractar i
discutir al voltant deis desafiaments i promoure el paper de la dona en la ciencia.
'J Prova de la consciencia del biaix de genere.
El CRG reconeix que hi ha un problema de biaix de genere que encara persisteix dins el món
académic. Dins el Projecte LIBRA, el CRG, a través de la seva pagina web, incorpora dos
enllagos a proves d'associació implícita pera mesurar els nivells d'associació amb el genere:
1) STEM i disciplines d'art i 2) la família i la seva carrera .

Dia internacional d'Ada Lovelace.
El dia 1O d'octubre de 2017, aprofitant la celebra ció del dia internacional d'Ada Lovelace, per
reconéixer els éxits de les dones en la cié[Jcia, tecnologia , enginyeria i matematiques
(STEM) , el CRG va organitzar uns tallers per 60 joves estudiants de secundaria on van poder
aprendre i fer practiques en codificació de programari i atendre xerrades motivadores per
part de destacats científics del centre.
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El CRG segueix donant compliment a la normativa sobre el foment de la integració laboral
de persones discapacitades en el mercat laboral on s'estableix el marc de contractació o
mesures alternatives per tal d'impulsar la integració del col·lectiu.

Convenis de col·laboració
Els convenis de col·laboració subscrits per l'entitat a l'exercici 2017 amb l'objectiu de
contribuir a desenvolupar l'activitat de la Fundació i d'assolir les seves finalitats específiques
descrites anteriorment, són els següents:
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RELACIÓ DE CONVENIS DE COL.LABORACIÓ INSTITUCIONALS SIGNATS O RENOVATS PEL CRG -ANY 2017
Ordre

ENTITAT

e
1

DOMICILI

A
· • (CRG,
ore 4 L·¡
1 e ssoc1auon

CSF, EMBL, FGCZ. lnstiM
Curie, MPI-CBG y VIS)

Consorci

2

Eberhard-Karls Universitat
rb·
u Jngen

Tübingen
(Al
)
emanya

3

Eberhard-Karls Universitat
Tüb"
u mgen

4

S

TIPUS CONVENI

SIG%~~~RA

SIGNANTS

Memorandum of Understan d"mg be~vvo:::en
•·the A.
1.R./l
S liran
hl b 1 R.
h Pepperl<ok
G Al
1
Base lnstitutions of the Core for Ufe (C4L) Ce ap ac/ G.
mouzn¡ ·

V

FINAN<;AMENT REBUT

FINAN<;AMENT APORTAT

Nova Signatura

-

-

Dual Affifiation Agreement for the affiliation of .
Bemd Engler. lngo B.
Stephan Ossowski to the CRG and the Un1vers¡ty Autenneth 1 Bruna Vives 1
of Tübingen during the term of the agreement
Stephan Ossowski

.
Nova Signatura

-

-

Tübingen
(Al
)
emany a

.
. .
Extens1on to the Dual Affil1ation Agreement

..
Extens10

-

--

EMBL

.
Heidelberg
Al
)
(
emanya

Frrst Addendum to the frame'M>rk Agreement .
.
.
b •·- EMBL d CRG
d" th
. . la¡n W. MattaJ 1 LUIS Serrano
e.~en
an
regar 1ng e prol.1sJon P b
of sennces for EMBL's Spanish Outstation
u u1

-

-

EMBL-EBI

Heidelberg
(Aiemanya)

Association

Mi. 8 aJbnes

LanS

mne ruggen 1 .

errano

Bemd Engler • lngo B.
Autenneth /Bruna Vives 1
Stephan Ossowski

Ad

d
en a

Collaboration Agreement for the operation of the
European Genome-phenome Archive (EGA) IMth Christian Scherf 1 Luis
the aim of archi"Íng and sharing all types of data Serrano- Bruna Vives

Nova si natura
g

-

Equip técnic i recursos computacionals del centre

resulting from biomedical research projects

CRG aporta la quantitat de 13.000 € (IVA no inclós),
quantitat que correspon als següents conceptes:
(a) 4.000 € en concepte de "Íatges, impressions de
malerials i lloguer sala i panells deis pósters, amb
l'ajuda atorgada per l'espónsor lnstiMo de Salud
Fundació Si oRe ió de
.
g ..

6

. .

~ataluny~ 1FundacJo Bancana Barcelona

Albert Barberá Lluis 1 Jordi
.
. .
PortabeJa 1 Rodenc GUJgo.
Bruna ¡ves

.
Nova Signatura

9.000
€
per
altres
entitats
coHaboradores del B·DEBA1E en
concepte de despases derivadas de
l'organitzacó de racti"Ítat científica

Conveni de col.laboració entre la Fundació . Uuis Farrés Cardase 1 Luis
Catalunya - la Pedrera y el CRG- estada d'estiu S
p b
errano u u1

.
Nova Signatura

.
.
500 € per maten al estud1ant

-

Nova signatura

1.450 €

-

.
..
Conven1 de Col·laboracJo peral programa
d'acti"Ítats B·Debate 2017

la Ca1l<a

7

Fundació Catalunya -la
p d

Barcelona

e rera

lper estudiant

..

8

PFunddac¡o Catatunya -la
e rera

Carlos 111 (b) 3.000 € en conc."pte_ de "Íatges i Hoguer
sala amb l'ajuda atorgada per 1esponsor lhe Company
of Biologists (e) 2.000 € en concepte de cáterings amb
l'ajuda atorgada per l'espónsor !Ilumina (d) 2.000 € en
concepte de "Íatges amb l'ajuda atorgada per l'entitat
coHaboradora Bread lnstiMe (USA) (e) 1.000 € en
concepte de ,;atges amb l'ajuda atorgada per
responsar QIAGEN (f) 1.000 € en concepte de
cáterings amb l'ajuda atorgada per CRG

Conveni de collaboració entre la Fundació

Barcelona

Catalunya -la Pedrera y el CRG- programa
BIYSC 2017

.

.

.

SLIUJS FarrpesbCiardoso 1 Lu¡s
errano u u
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Ordre

ENTITAT

DOMICILI

RELACIO DE CONVENIS DE COL.LABORACIO INSTITUCIONALS SIGNATS O RENOVATS PEL CRG • ANY 2017
NOVA
TIPUS CONVENI
SIGNANTS
FINANCAMENT REBUT
SIGNATURA

1

FINANCAMENT APORT AT

Conveni de col.laboració entre la Fundació

9

Fundació VHIR. IDIBAPS. CRG
Barcelona
i IRB

lO

Fundació Pare Científic de
Barcelona

Barcelona

11

Fundació Pare Taulí

Sabadell

12

Fundació Pare Tauli

Sabadell

13

Fundación Bancaria "la Caixa"

Barcelona

14

Fundació Barcelona Mobile
World Capital Foundation

Barcelona

15

Fundación Centro Nacional de
lnwstigaciones Oncológicas
Carlos 111 (CNIO)

Madrid

16

Fundación Centro Nacional de
lnwstigaciones Oncológicas
Carlos 111 (CNIO) y Centro de
lnwstigación Príncipe Felipe
CIPF)

Madrid

17

Fundación Científica de la
Asociación Española contra el
Cáncer (AECC)

Madrid

18

Fundación Ramón Areces

Madrid

19

Guangzhou lnstitute of
Biomedicine and Health (GIBH)

Guangzhou
(Xina)

- - - - '--·

Hospital Uniwrsitari Val! d'Hebron-lnstitut de
J. X. Comena Camicé 1 J . J .
Recerca, lnstitut d"lnwstigacions Biomediques
Guinovart Cirera 1 E. Campo
August Pi i Sunyer, Centre de Regulació
Güerri 1 L. Serrano
Genómica i lnstitut de Recerca Biomédica per al
programa formatiu PhD4MDs
Acord entre la Fundació Pare Científic de lgnasi Belda Reig 1 Bruna
Barcelona i el CRG de Retribució del Personal
Vives- Luis Serrano
Research Collaboration Agreement be!IM!en CRG
Uuís Blanch i Torra- Eduard
and Pare Taulí for the coordination of the
Monsó Molas 1 Luis Serrano research project named ''The respiratory
Toni Gabaldón
microbiome in COPD exacerbation"
Uuís Blanch í Torra • Eduard
Adenda al Research Collaboration Agreement
Monsó 1 Luis Serrano - Toni
firmado entre las partes el2 de mayo de 2017
Gabaldón
Conwní de col.laboració entre el CRG i la
Ángel Font Vida!/ Luis
Fundació Bancaria "la Cai:xa'' Programa beques
Serrano Pubul
INPhiNIT
Acuerdo de Colaboración entre la Fundación
Carlos Grau Lara 1 Bnuna
Barcelona Mobile World Capital Foundation y fa
Viws
Fundació CRG
Acuerdo de colaboración entre el CNIO y el CRG
para el desarrollo del estudio de implementación Juan Arroyo Muñoz- María
de datos genómicos en el marco del proyecto Blasco 1 Bruna Viws Prat
ELIXIR ES-2015-TRAIT

Nova signatura

Cost deis serveis de seqüenciació i
análisi bioinformátic reafitzats pe! CRG

-

-

-

Nova signatura

115. 092€ per tres any s de beca

-

Nova signatura

-

-

Nova signatura

12.146 €

-

Adenda

Bruna Viws - Pedro Vizan
Adenda
en materia de ayudas para inwstigadores en el
Carralcázar
ámbito de la oncoloqía
Convenio de colaboración entre la Fundación
Ramón Areces y el CRG para ofrecer dos Raimundo Pérez-Hemández y
Nova signatura
contratos predoctorales a estudiantes de Torra 1 Luís Serrano
nacionalidad española

15

35.732 euros anuals pe! finan9ament deis contractas
durant 3 any s

20% de les despeses assumides pel
80% de les despeses assumides pe! CRG
PCB

Primera Adenda al Conwnio de Colaboración
Isabel Orbe Martínez-Aiial/
empresarial entre la Fundación AECC y el CRG

Memorandum of Understanding for Scientific
Collaboration be!IM!en the Guangzhou lnstitute of
DuanqingPei 1 Luis Serrano
Biomedicine and Health and CRG to facilitate
mobility of talent

-

Nova signatura

Acuerdo de colaboración entre el CNIO. el CRG
Juan Arroyo Muñoz- María
y el CIPF para el desarroUo del estudio de
Nova signatura
Blasco 1 Enrique Alborch
implementación de datos genómicos en el marco
Domínguez 1 Bruna Víws Prat
del proyecto ELIXIR BEACON

---

~

Nova Signatura

Nova signatura

30.938,60 €

·-

45.000€ en concepte d'ajut a
l'inwstigador del projecte

45.000€ en concepte d'ajut a rinwstigador del projecte

50.000€ durant 4 anys pera dos
contractas predoctorals

-

-

Els costos per al desenwlupament de cada projecte
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forGenornlc
Regul•tlon

RELACIO DE CONVENIS DE COL.LABORACIO INSTITUCIONALS SIGNATS O RENOVATS PEL CRG • ANY 2017
Ordre

20

21

22

23

ENTITAT

DOMICILI

Guangzhou Jnstitutes of
Biomedicine and Health (GIBH)

Guangzhou
(Xina)

1-CERCA

Barcelona

IGTP

ILLUMINA PRODUCTOS DE
ESPAÑA S.L. U.

Badalona

TIPUS CONVENI

SIGNANTS

NOVA
SIGNATURA

24

25

bet'M!en the GIBH and CRG Specific Agreement DuanqingPei 1 Luis Serrano
lar the collaboration of Dr. Pia Cosma
Conwni de Col·laboració entre la Fundació
lnstitució deis Centres de Recerca de Calalunya Uufs Ro\.1ra Pato 1 Luis
(1-CERCA) i CRG per a la participació en el fans Serrano
de Patents Ginjol

1

Conveni de col.laboració entre ILLUMINA i CRG Andre Nel/ Bruna Vives

Nova York
(EEUU)

Research Collaboration Agreement pel projecte Abram Goldfinger 1 Da\id
"Mechanisms of PRC1"
Clapham 1 Bruna Vives Pral

-

Anexo

Nova signatura

1

En base als projectes seleccionats,
amb un finanyament maxim de 10.000

26

Universilat de Barcelona

Barcelona

Conveni de Col.laboració entre el SMTB, el CRG
Fyodor Kondrashov 1 Jaume
i la UPF sobre el desen110lupament del programa
Casals 1 Bruna Viws
de rEscola d'estiu SMTB '17
Acord de prórroga del conveni entre la UB i el
Joan Ellas Garcia 1 Bruna
CRG, per a la coHaboració en la docéncia del

master universitari en genética i gen6mica
27

Universilat Pompeu Fabra i
Fundació BIST

Barcelona

28

University of Chicago

Chicago
(EEUU)

29

University of Pennsylvania

Filadelfia
(EEUU)

Vi-ves

Conwni de col.laboració entre la UPF. la
Jaume Casals Pons 1 Miquel
Fundació BIST i el CRG per l'execució de
Á. Pencas Brondo 1 Luis
práctiques en el marc del Máster de Recerca
Serrano Pubul
Mullidisciplinar en ciéncies e~erimentals

Nova signatura

per
realitzar
la
Finanyament
seqüenciació d'alla profundilat al preu
d'1.481 ,12 € 1 unitat

Patrocini events per import de
Accés a sales per organització de conferencies, accés
10.000,00 USD i subministrament de
a Jaboratoris i reconeíxement com a patrocinador

reactius per a projecte científic fins a

-

Nova signatura

29.500 € destinats al subministrament
de consumibles i serveis a core
facilities de CRG

-

Prórroga

-

-

Nova signatura

-

-

5.600$ per despeses de personal del
5.600$ per despeses de personal del projecte
projecte

-

Nova signatura
--

16

d'ewnts

-

CoUaboration Agreement para el Michael R Ludv.ig- Benjamin
Nova signatura
proyecto "Feasibilily research reconstituting the Glick 1 Bruna Vives Pralmachinery for secretion of animal conagens"
Vivek Malhotra

tf--

-

r

Nova signatura

Research

Dual Affifiation and Secondment Agreement de la
Jonathan A. Epstein 1 Mefike
Dra. Lakadamyali para el desarrollo del Proyecto
Lakadamy ali 1 Bruna Vives
European Project CeH\iewer

12.000,00€

euros per projecte

Conwni de Recerca en Col·laboració entre la
Fundació lnstitut lnwstigació en Ciimcies de la
Salut Germans Trias i Pujol i CRG • CNAG-CRG Manuel Perucho. Manel Puig
Nova signatura
per al desen110lupament del projecte de recerca 11110 Gut- Luis Serrano
per a la Caracterització de la variabililat
genómica poblacional de Calalunya

Madrid

AnnArbor
(EEUU)

FINAN<;:AMENT APORT AT
!

Anexo 1 al Memorandum of Underslanding

18.700USD
NewYork Universily School of
Medicine & Howard Hughes
Medicallnstitute
School of Molecular and
Theoretical Biology, lnc.
SMTB)

1

FINAN<;:AMENT REBUT

-

C•ntre
torGenomlc

R•gul.tlon

Ordre

ENTITAT

DOMICILI

RELACIO SPONSORSHIP AGREEMENTS SIGNATS O RENOVATS PER PART DEL CRG. ANY 2017
NOVA
FINAN<;:AMENT
SIGNANTS
SIGNATURA
REBUT

FINAN<;:AMENT
APORTAT

TIPUS CONVENI

1

Atas IT Solutions and sef'.ices
Iberia, S.L.

Madrid

Sponsorship Agreement per a resde\<!niment
"NGS '17: Slructural Variation and Population
Genomics" els di es 3 a 5 d'abril de 2017.

2

1he European Molecular
Biology Organization (EMBO)

Ginebra
(Su'issa)

Prórroga al Con\<!ni de CoHaboració signa! el 3
de marl' de 2017 pera resde,.,niment ''Young
Gerlind Wallon 1 Bruna Vi\<!s
Scientist Netmrking Meeting 2017" els dies 24 i
25 d'abril de 2017.

3

elife Sciences Publications, Ud

Cambridge
(EEUU)

Sponsorship Agreement per a resde\<!niment
EU-Life Scienitific Workshop "Principies of
Homeostasis" els dies 22 i 23 de marl' de 2017.

4

PerkinE!mer lnforrnatics, lnc

Sponsorship Agreement per a resde\<!niment V
Massachuset
Core Management Workshop els di es 6 i 7 de
ts (EEUU)
julio! de 2017 .

José Maria Cavanillas de
Sana Segundo 1 Bruna Vi\<!s

Nova signatura

1.500,00E

-

Prórroga

1.628,00E

-

Rov.ena Maskell 1 Bruna Vi\<!S

Nova signatura

1.000,00 E

-

Stephen 1harp 1 Bruna Vi\<!s

Nova signatura

800,00E

-

S

Sponsorship Agreement per a resde\<!niment V
Becton Oickinson France SAS, Erembodege
Core Management Workshop els di es 6 i 7 de
Wim de Jonge 1 Bruna Vi\<!s
Belgian Branch
m (Bélgica)
julio! de 2017 .

Nova signalura

1.500,00 E

-

6

!SCB

Maryland
(EEUU)

Diane E. Kovats 1 Bruna Vi\<!s

Nova signatura

3.500,00E

-

7

lzasa Scientific, S. L.U.

Sponsorship Agreement per a resde\<!niment V
Hospitalet de
Core Management Workshop els di es 6 i 7 de
Llobregat
julio! de 2017.

Fransesc Pugés Verano 1
Bruna Viws

Nova signatura

1.500,00 E

-

8

Agilent Technologies Spain,
S. L.

Madrid

Sponsorship Agreement per a resde\<!niment
15• CRG Symposium "Se\<!nlh lnternational
Workshop on Genomc Epidemology" els dies
20 a 22 de setembre de 2017 .

Laura Rangel Alonso 1 Bruna
Viws

Nova signatura

700,00E

-

9

Rache Diagnostics, S.L. U.

SantCugat
del VaRés

Sponsorship Agreement pera resde\<!niment
15• CRG Symposium "Se\<!nlh lnternational
Workshop on Genomic Epidemiology" els dies
20 a 22 de setembre de 2017 .

Luis de Cabo López - Miguel
Ángel Marco Garcia 1 Bruna
Vives

Nova signatura

2.000,00E

-

Bionano Genomics, lnc.

San Diego
(EEUU)

Sponsorship Agreement pera resde,.,niment
16• CRG Symposium "Sevenlh lntemationat
Workshop on Genomic Epidemiology" els dies
20 a 22 de setembre de 2017.

Erik Holmlin 1 Bruna Vi\<!s

Nova signatura

1.500,00E

-

10

~

Collaboration Agreement betv.een lntemational
Society for Computational Biology (ISCB) and
CRG for lhe organization of the Nex! Generation
Sequencing Conference 2017.
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Ordre

ENTITAT

DOMICILI

RELACIO SPONSORSHIP AGREEMENTS SIGNATS O RENOVA TS PER PART DEL CRG • ANY 2017
FINAN<;:AMENT
NOVA
SIGNANTS
REBUT
SIGNATURA

TIPUS CONVENI

FINAN<;:AMENT
APORTAT

11

Ates IT Solutions and SeN ces
Iberia, S.L

Madrid

Sponsorship Agreement per a l'esdel.<!niment
16' CRG Symposium "Sel.<!nth lntemational
Workshop on Genomic Epidemiology'' els dies
20 a 22 de setembre de 2017 .

José Maria Cavanillas de
Sana Segundo 1 Bruna Vil.<!s

Nova signatura

2.000,00€

-

12

Thermo Fisher Scientific. S.L.

Madrid

Sponsorship Agreement per a resdeveniment
CRG 2017 Proteomics Symposium "Annual
Proteomics Symposium 2017: Un~.<!Wng the
complexity of the cell proteome" el dia 1O de
nowmbre de 2017 .

Daniel Delgado López 1 Bruna
Vives

Nova signatura

1.000,00 €

---

--
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2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
2.1) lmatge fidel

Els comptes anuals han estat preparats a partir deis registres comptables de la Fundació,
havent estat aplicades les disposicions legals en materia comptable amb l'objecte de mostrar
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera , del resultat de les operacions, així com
de la veracitat deis fluxos incorporats a l'estat de fluxos d'efectiu .
2.2) Principis comptables

En la preparació deis comptes anuals, han estat aplicats els principis comptables obligatoris
recollits en el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes a la legislació
de la Generalitat de Catalunya aprovat en el Decret 259/2008 de 23 de desembre, no existint
raons excepcionals que impedeixin la seva aplicació .
2.3) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

En els comptes anuals adjunts s'han utilitzat ocasionalment judicis i estimacions realitzats
per la Direcció de l'entitat per quantificar alguns deis actius, passius, ingressos, despeses i
compromisos que estan registrats. Basicament, aquestes estimacions es refereixen a:
La vida útil deis actius materials i intangibles (Notes 5 i 8).
Malgrat que aquests judicis i estimacions s'han realitzat en funció de la millar informació
disponible sobre els fets analitzats al 31 de desembre de 2017, és possible que
esdeveniments (fets económics , canvis de normativa, etc.) que puguin tenir lloc en el futur
obliguin a modificar-los (a l'al9a o a la baixa) en els propers exercicis, el que es portaría a
terme, en el seu cas, de forma prospectiva.
2.4) Comparació de la informació
Es presenta el Balan9 de Situació, el Compte de Pérdues i Guanys, I'Estat de canvis en el
patrimoni net i I'Estat de Fluxos d'Efectiu deis exercicis 2017 i 2016, adaptats a la mateixa
estructura, de manera que resulten comparables entre si d'acord amb alió que estableix el
decret 259/2008 de 23 de desembre. Les partides d'ambdós exercicis són comparables i
homogénies, donat que, ambla correcció d'errors esmentats a la nota 2.7 següent, les xifres
comparatives corresponents a l'exercici 2016 han sigut re-expressades.
2.5) Agrupació de partides

No existeixen partides que hagin estat objecte d'agrupació al balan9, al compte de resultats ,
a l'estat de canvis en el patrimoni neto a l'estat de fluxos d'efectiu.
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2.6) Elements recollits en diverses partides
Els préstecs a llarg termini formalitzats per la Fundació, es traben comptabilitzats com a
creditors a llarg termini per l'import de les quotes d'amortització amb venciment superior als
12 mesas i com a creditors a curt, per l'import amb venciment inferior a aquest termini. El
desglossament d'aquests imports es detalla a la nota 1O de la present memoria. Pel mateix
import, figuren com actius financers a llarg termini els imports a cobrar de la Generalitat de
Catalunya per fer front al retorn del capital deis referits préstecs, segons diversos Acords de
Govern detallats a la nota 10.1.5. A curt termini figura el saldo a cobrar corresponent amb
venciment inferior a 12 mesas.
2. 7) Correcció d'Errors
Durant l'exercici 2017, la Fundació ha corregit els errors detectats mencionats a continuació,
corresponents a exercicis anteriors. La conciliació entre el Patrimoni Neta 31 de desembre
de 2016 presentat amb els comptes anuals del 2016 i el Patrimoni Net re-expressat i les
explicacions corresponents, són les següents:
Fons
Dotacional

Resultats d'exercicis
anteriors

Resulta! de
l'exercici

5.653.881,26

Total
13.088.963,43

90.752,83

8.345.009,45

1. lngressos corresponents al 2016 registrats al 2017

0,00

0,00

818.779,02

0,00

818.779,02

2. Ajust per no disposició de subvenció Patró

0,00

0,00

-818.779,02

0,00

-818.779,02

90.752,83

8.345.009,45

·1.000.680, 11

5.653.881,26

13.088.963,43

SALDO A 31 DE DESEMBRE 2016

-1 .000.680, 11

Subv. Donacions i
ffegats rebuts

Ajustas:

SALDO RE-EXPRESSAT A 31 DE DESEMBRE DE 2016

Durant l'exercici 2017 i degut al desenvolupament d'un nou aplicatiu informatic de control
deis treballs en curs, s'han detectat ingressos per prestacions de serveis factur~ats i
comptabilitzats coma ingrés al2017, que corresponien a treballs realitzats al2016 (serveis
en curs). La Fundació ha decidit corregir l'error de l'exercici 2016 mitjan9ant el reconeixement
de l'ingrés corresponent dins del resultat d'aquell exercici.
Degut al fet comentat a la Nota 14, les transferéncies corrents rebudes de la Generalitat de
Catalunya només es poden aplicar al resultat de l'exercici en la mesura necessaria per a
equilibrar el compte de pérdues i guanys (llevat principalment d'amortitzacions, provisions i
deterioraments), per tant, a la vista del reconeixement de l'ingrés esmentat al punt 1) anterior,
una part de la subvenció d'explotació del2016, reconeguda en el resultat de l'exercici 2016,
ha de revertir-se per re-equilibrar el resultat d'aquell exercici, augmentant així l'epígraf "Aitres
passius financers a curt termini".
L'efecte deis esmentats ajustas en les partides del Balan9 i altres reclassificacions menors
que s'han realitzat són els següents:
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ACTIU
B) ACTIU CORRENT

42.930.514,32

130.197,58

0,00

29.415,61

SALDO A
31/12/2016
re-expressat
43.090.127,51

225.545,71

0,00

0,00

SALDO A
31/12/2016

AJUST 1

AJUST2

Reclassificació (')

29.415,61

254.961,32

6. Acomptes
111. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres
comptes a cobrar
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

0,00

0,00

0,00

29.415,61

29.415,61

28.670.941 ,03

130.197,58

0,00

0,00

28.801.138,61

906.450,82

130.197,58

0,00

0,00

1.036.648,40

TOTAL ACTIU (A+B)

55.238.758,77

130.197,58

0,00

29.415,61

55.398.371,96

11. El<istencies

C) PASS! U CORRENT

36.888.270,14

-688.581 ,44

818.779,02

29.415,61

SALDO A
31/12/2016
re-expressat
37.047.883,33

111. Deutes a curt termini

29.331.970,00

-688.581,44

818.779,02

0,00

29.462.167,58

28.270.367,33

-688.581,44

818.779,02

0,00

28.400.564,91

6.031 .282,14

0,00

0,00

29.415,61

6.060.697, 75

2.097.184,60

0,00

0,00

29.415,61

2.126.600,21

55.238.758,77

-688.581,44

818.779,02

29.415,61

55.398.371,96

PATRIMONI NET 1PASS! U

3. Altres passius financers a curt termini
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
1. Prove'ldors
TOTAL ACTIU (A+B)

SALDO A
31/12/2016

AJUST1

AJUST2

Reclassificació (')

(*) Reclassificació corresponent al saldo d'acomptes de prove'ldors per aprovisionaments
que es registraven com a menys deutes de prove'ldors, s'ha reclassificat al compte d'actiu
més adient perla seva naturalesa, "Acomptes" de l'epígraf de l'actiu "11. Existéncies".

3.- APLICACIO DE RESULTATS
Es propasa la següent distribució, d'acord arhb el resultat obtingut a l'exercici:

Exercici 2017

Bases de repartiment
Excedent de l'exercici

-200.610,63

Total base de repartiment

-200.610,63

Aplicació a Excedents negatius d'exercicis anteriors

-200.610,63

Total distribució

-200.610,63

4.- NORMES DE REGISTRE 1VALORACIÓ
Els criteris comptables que han estat aplicats en la preparació deis presents comptes anuals
adjunts són els següents:

4.1) lmmobilitzat intangible
L'immobilitzat intangible ha estat valorat pel seu cost d'adquisició, sense inclusió deis
impostas recuperables i, posteriorment, es valoren al seu cost menys la seva corresponent
amortització acumulada i/o pérdues per deteriorament que hagin experimentat. S'amortitzen
linealment en funció de la vida útil estimada a excepció de les !licencies informatiques, que
s'amortitzen en base a la caducitat de les mateixes, amb un maxim de tres anys.
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El percentatge d'amortització és del 33%.
La Fundació reconeix qualsevol pérdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat
d'aquests actius amb origen en el seu deteriorament. Els criteris per al reconeixement de les
pérdues per deteriorament d'aquests actius i, si escau, de les recuperacions de les pérdues
per deteriorament registrades en exercicis anteriors són idéntics als aplicats per als actius
materials.

Els costos de manteniment deis sistemes informatics es registren a carrec del compte de
resultats de l'exercici en que s'incorren.
4.2) Béns integrants del patrimoni historie i cultural

Sense anotacions en aquesta partida.
4.3) lmmobilitzat material

Els béns de l'immobilitzat material han estat valorats pel seu cost d'adquisició, sense incloure
els impostas recuperables .

L'entitat té implantat un sistema de control deis seus immobilitzats que detalla de manera
individualitzada els diversos elements que el compasen i la seva corresponent amortització
acumulada . Els percentatges d'amortització aplicats per la Fundació són els següents:

%

Concepte

lnstal.lacions técniques i maquinaria

25%

Altres instal.lacions i utillatge

25%

Mobiliari

10%

Equip pera processament d'informació

33%

El calcul de la dotació a l'amortització de l'exercici ha estat aplicat de manera individual per
cada element a partir de la data de la seva adquisició i considerant la seva vida útil estimada.
Els costos d'ampliació, modernització o millares que representen un augment de la capacitat
o un allargament de la vida útil deis béns es capitalitzen com a major cost deis corresponents
béns.
Les despeses de conservació i manteniment es carreguen a Pérdues i Guanys de l'exercici
en que es realitzen.
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Les pérdues per deteriorament es posaran de manifest en el moment en el que el valor
comptable del bé superi el seu import recuperable, entes aquest com l'import més alt entre
el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús.
4.4) lnversions immobiliaries

Tindran la consideració d'inversions immobiliaries els immobles que es posseeixin per
obtenir rendes o plusvalues.
Sense anotacions en aquesta partida.
4.5) Arrendaments financers
Comptabilitat de l'arrendatari:
En el moment inicial, la Fundació registra un actiu d'acord amb la seva naturalesa i un passiu
financer pel mateix import, que és el menor entre el valor raonable de l'actiu arrendat i el
valor actual a l'inici de l'arrendament deis pagaments mínims acordats. Entre aquests
pagaments, s'inclou l'opció de compra, quan no hi hagin dubtes raonables sobre el seu
exercici i qualsevol import que s'hagi garantit, directament o indirectament, i s'exclouen les
quotes de caracter contingent, el cost deis serveis i els impostas repercutibles per
!'arrendador.
Les q'uotes de caracter contingent són aquells pagaments per arrendament l'import deis
quals no és fix sinó que depén de l'evolució futura d'una variable.
Les despeses directes inicials inherents a l'operació s'han de considerar com a majar valor
de l'actiu. Per al calcul del valor actual s'ha d'utilitzar el tipus d'interés implícit del contracte i
si aquest no es pot determinar, el tipus d'interés de l'arrendatari per a operacions similars.
La carrega financera total es distribueix al llarg del termini de l'arrendament i s'imputa al
compte de resultats de l'exercici en que es meriti, aplicant el métode del tipus d'interés
efectiu. Les quotes de caracter contingent són despeses de l'exercici en qué s'incorren.

4. 6) Permutes
Sense anotacions en aquesta partida.

4. 7) lnstruments financers
Un instrument financer és un contracte que dóna lloc a un actiu financer en una entitat i,
simultaniament, a un passiu financer o a un instrument de patrimoni en una altra entitat.
a)

Actius financers:

Efectiu i altres actius líquids equivalents, és a dir, la tresoreria dipositada a la caixa
de l'entitat, els dipósits bancaris a la vista i els instruments financers que siguin convertibles
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en efectiu i que en el moment de la seva adquisició, el seu venciment no fas superior a tres
mesas, sempre que no hi hagi risc significatiu de canvis de valor i formin part de la política
de gestió normal de la tresoreria de l'entitat.
Crédits per operacions de les activitats: usuaris i deutors varis.
Credits a tercers: com els préstecs i crédits financers concedits, inclosos els sorgits
de la venda d'actius no corrents.
Valors representatius de deute d'altres entitats adquirits, com obligacions, bons i
pagarés.
lnstruments de patrimoni d'altres entitats adquirits: accions, participacions en
institucions d'inversió col·lectiva i altres instruments de patrimoni.
Derivats amb valoració favorable per a l'entitat: entre ells, futurs, opcions, permutes
financeres i compravenda de moneda estrangera a termini.
Altres actius financers: com diposits en entitats de credit, bestretes i crédits al
personal, fiances i diposits constituHs, dividends a cobrar i desemborsaments pendents a
curt termini sobre fans dotacionals, fans socials i fans especials.
b)

Passius financers:
Debits per operacions de les activitats: prove'idors, beneficiaris i creditors diversos.
Deutes amb entitats de crédit.

Derivats amb valoració desfavorable per a l'entitat: entre ells, futurs, opcions,
permutes financeres i compravenda de moneda estrangera a termini.
Deutes amb característiques especials.
Altres passius financers: deutes anJb tercers, com els préstecs i credits financers
rebuts de persones o entitats que no siguin entitats de crédit inclosos els sorgits en la compra
d'actius no corrents, fiances i diposits rebuts i desemborsaments exigits per tercers sobre
participacions.

4. 7.1) Actius financers
Les categories en que la Fundació classifica els seus actius financers, són les següents:

4. 7. 1.1) Préstecs i partides a cobrar
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Els actius financers inclosos en aquesta categoría es registren inicialment pel seu valor
raonable que, llevat que hi hagi alguna evidencia en contra, és el preu de la transacció que
ha d'equivaler al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció
que els siguin directament atribu'lbles.
No obstant el que assenyala el paragraf anterior, els credits per operacions comercials amb
venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interes contractual així com els
avangaments i credits al personal, l'import deis quals s'espera rebre en el curt termini, es
valoren pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui
significatiu.
Posteriorment s'han de valorar pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es
comptabilitzen en el compte de perdues i guanys.
Al tancament de l'exercici s'efectuen les correccions valoratives necessaries sempre que hi
hagi evidencia objectiva que el valor s'ha deteriorat com a resultat d'un o més esdeveniments
que s'hagin produ'it després del seu reconeixement inicial i que ocasionin una reducció o
retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs.
La perdua per deteriorament del valor d'aquests actius financers és la diferencia entre el seu
valor en llibres i el valor actual deis fluxos d'efectiu futurs que s'estima que han de generar,
descomptats al tipus d'interes efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial.
Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió quan l'import de la
perdua disminueixi per causes relacionadas amb un esdeveniment posterior, s'han de
reconeixer com una despesa o un ingrés respectivament, en el compte de perdues i guanys.
La reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres del crédit que estaría reconegut
en la data de reversió si no s'hagués registrat el deteriorament del valor.

4. 7.1 .2) lnversions mantingudes fins al venciment
Corresponen a valors representatius de deute amb una data de venciment fixada,
cobraments de quantia determinada o determinable, que es negoci'in en un mercat actiu i
que l'entitat tingui la intenció efectiva i la capacitat de conservar fins al seu venciment.
lnicialment es valoren pel seu valor raonable que, llevat evidencia en contrari, és el preu de
la transacció que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de
transacció directament atribu'lbles.
La seva valoració posterior és pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es
comptabilitzen en el compte de resultats aplicant el metode del tipus d'interes efectiu.
Almenys al tancament de l'exercici, s'han d'efectuar les correccions valoratives aplicant els
criteris assenyalats en l'apartat anterior (Préstecs i partides a cobrar). No obstant aixo, com
a substitut del valor actual deis fluxos d'efectiu futurs es pot utilitzar el valor de mercat de
l'instrument, sempre que aquest sigui suficientment fiable com per a considerar-lo
representatiu del valor que pugui recuperar l'entitat.

4. 7.1 .3) Classificació d'actius financers
Els actius financers es classifiquen com actius corrents si el termini de realització és inferior
a 12 mesas a la data següent al tancament del Balang de Situació.
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4. 7.1.4) Baixa d'actius financers

Els actius financers es donen de baixa, per la seva totalitat o parcialment, quan es
transfereixen substancialment els riscos i les avantatges inherents a la propietat de l'actiu
financer.

4. 7.2) Passius Financers
Les categories en que la Fundació classifica els seus passius financers, són les següents :
4.7.2.1) Debits i partides a pagar

Els passius financers inclosos en aquesta categoria es registren inicialment pel seu valor
raonable que, llevat que hi hagi alguna evidencia en contra, és el preu de la transacció que
equival al valor raonable de la contraprestació rebuda més els costos de transacció que els
siguin directament atribu'ibles.
No obstant el que assenyala el paragraf anterior, els debits per operacions comercials amb
venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interes contractual, l'import deis
quals s'espera pagar en el curt termini, es valoren pel seu valor nominal quan l'efecte de no
actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.
Posteriorment s'han de valorar pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es
comptabilitzen en el compte de perdues i guanys.
4. 7.2.2) Classificació de passius financers

Els passius financers es classifiquen com passius corrents si el termini de cancel ·lació és
inferior a 12 mesas a la data seg üent al tancament del Balan9 de Situació adjunt.

4. 7.2.3) Baixa de passius financers
Els passius financers es donen de baixa quan s'extingeix l'obligació.
4.8) Cobertures comptables

Sense anotacions en aquesta partida.
4.9) Existencies

Es valoren al seu cost d'adquisició calculat segons el criteri del preu mig ponderat.
Durant l'exercici no ha estat necessari fer cap correcció valorativa deis mateixos deguda a
obsolescencia o baixa rotació. Tampoc s'han capitalitzat despeses financeres.
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4.10) Transaccions en moneda estrangera

Durant l'exercici la comptabilització de les transaccions produ"ides en moneda estrangera
s'ha efectuat en funció del contravalor de dites monedes en el moment en que es van produir
les esmentades transaccions.
Les diferencies de canvi ocasionades, tant positives com
comptabilitzades contra el resultat de l'exercici.

negatives,

han estat

A 31 de desembre els saldos a cobrar, pagar i tresoreria en moneda estrangera han estat
convertits a Euros i la diferencia, positiva o negativa, s'ha imputat a resultat.
4.11) Impostas sobre beneficis

En data 18 de maig de 2004 es va rebre certificació de I'Agéncia Tributaria segons la qual
es feia constar que la Fundació havia comunicat a I'Administració Tributaria l'opció per
l'aplicació del régim fiscal especial regulat en el Títolll de la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
de régim fiscal de les entitats sense afany de lucre i deis incentius fiscals al mecenatge.
Per aquest motiu, i en tant que la base imposable és zero, no es comptabilitza cap despesa
per aquest concepte, encara que el resultat de l'exercici sigui positiu.
4.12) lngressos i despeses

La Fundació gestiona diversos ajuts finangats per institucions públiques
caracter plurianual per tal de realitzar activitats d'estudi i recerca.

privades amb

Donat que l'ingrés economic rebut s'ha d'aplicar a la realització d'aquestes activitats, i pot
no existir una correlació entre aquest ingrés i la despesa relacionada amb llur obtenció, el
criteri que segueix la Fundació és el de comptabilitzar els ingressos i les despeses
associades a les activitats, en funció del corrent real de béns i serveis que representen, amb '
independencia del moment en qué es produeixi el corrent monetari o financer que se'n derivi.
Així, comptabilitza en la partida "Subvencions, donacions i llegats rebuts" del patrimoni net
del balang, l'ajut rebut per part d'aquestes institucions amb consideració de subvenció no
reintegrable i, a mesura que es meriten les despeses relacionades amb l'obtenció de l'ajut,
es traspassa a un compte d'ingrés d'explotació la part de l'ingrés meritat rebaixant-lo de la
partida abans esmentada. La part rebuda no executada que té la consideració de
reintegrable, es registra com a deutes transformables en subvencions del passiu a curt
termini del balang de situació .
En el cas de les subvencions de capital s'imputen a resultat en funció de la dotació
d'amortització deis .actius adquirits amb les mateixes.
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D'aquesta manera, el resultat de l'exercici esta constiturt pels ingressos meritats en el
període menys les despeses realitzades per llur obtenció .
En referencia als ingressos per prestació de serveis i les compres són comptabilitzats pel
seu import net, dedurts els impostes indirectes repercutits o suportats .

4. 13) Provisions i contingéncies
Es corresponen a aquells passius que resulten indeterminats respecte al seu import o a la
data en qué s'han de cancel · lar i es valoren a data de tancament pel valor actual de la millor
estimació possible de 1' import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació,
registrant-se els ajustes que sorgeixen per l'actualització de la provisió com una despesa
financera a mesura que es merita.
Les provisions es reverteixen a resultats quan no és possible que hi hagi una sortida de
recursos per cancel· lar l'obligació.

4.14) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
La Fundació no té registrats al tancament de l'exercici ni actius ni passius que tinguin la
consideració de naturalesa mediambiental.

4. 15) Criteris emprats per al registres i valoració de les despeses de personal
Les despeses de personal són registrades en el moment de meritar-ne l'obligació, amb
independencia del moment en qué es produeixi el corrent monetari financer que se'n deriva.

4. 16) Subvencions, donacions i llegats
D'acord amb el que s'estableix en la Disposició addicional única de I'Ordre EHA/733/2010,
de 25 de marc;, per la que s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que operen
en determinades circumstancies, una subvenció es considerara no reintegrable quan
existeixi un acord individualitzat de concessió a favor de l'entitat, s'hagin acomplert les
condicions establertes per a la seva concessió i no existeixin dubtes raonables sobre la
recepció de la mateixa.
Als efectes de registre comptable, s'entén que es compleixen les condicions establertes per
a la seva concessió aplicant els següents criteris:
a)
Subvencions concedides pera adquirir un actiu: es considera no reintegrable quan a
data de formulació deis comptes anuals la inversió s'ha realitzat. La part concedida pendent
d'aplicar a l'adquisició d'un actiu es considera "deute transformable en subvencions" i es
presenta com a "altres passius financers" a curt termini en el passiu del balanc; de situació.
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b)
Subvencions concedides pera finan9ar despeses especifiques d'execució (d'abast
anual o plurianual): reintegrable en proporció a la despesa real no executada.
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es valoren pel valor raonable de
l'import concedit. Es comptabilitzen com ingressos directament imputats al patrimoni net i es
reconeixen en el compte de pérdues i guanys com ingressos sobre una base sistematica de
forma correlacionada amb les despeses o inversió objecte de la subvenció .
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caracter de reintegrables es registren com
a passius de l'entitat fins que adquireixin la condició de no reintegrables.
Les aportacions del patró Generalitat de Catalunya tenen per objecte finan9ar les despeses
d'explotació en la mesura necessaria per a equilibrar el compte de pérdues i guanys, llevat
de les dotacions per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d'existéncies i
baixes de l'immobilitzat. Cas que l'aportació fos superior al referit déficit, l'excés forma part
de la partida del passiu del balan9 "Aitres passius financers a curt termini", com a "Deutes a
curt termini transformables en subvencions, donacions i 1/egats". L'excés de les subvencions
rebudes, respecte de la despesa coberta, es considera reintegrable .
Les subvencions de capital són imputades a resultats al mateix ritme que l'amortització
aplicada als elements finan9ats amb les mateixes.
Qualsevol subvenció , contracte o ajut concedit al centre es gestiona mitjanc;ant un sistema
informatic integrat. E;n el moment en que es concedeix, es reconeix a nivel! comptable només
per l'anualitat de l'any en curs.
Pel que fa als overheads (part de les subvencions destinada a cobrir despeses indirectes) el
criteri de gestió i comptabilització seguit per la Fundació consisteix en que els overheads
s'imputen com ingrés en l'exercici en que es reconeix l'anualitat de la subv~nció
corresponent.

4. 17) Combinacions de negoci
En l'exercici 2015 amb data d'efecte 1 de Julio! de 2015, la Fundació Centre de Regulació
Genomica (CRG) va absorbir la unitat económica corresponent al Centre Nacional d'Analisi
Genómica (CNAG) procedent de la Fundació Pare Científic de Barcelona (FPCB) .
La integració es va efectuar incorporant a la comptabilitat del CRG el balanc; de la branca
d'activitat CNAG a 30 de juny de 2015 , adaptat als criteris comptables del CRG.

4. 18) Negocis conjunts
Sense anotacions en aquesta partida .
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4.19) Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades
Les operacions comercials o financeres realitzades amb entitats vinculades es registren en
el moment inicial pel seu valor raonable , amb independencia del grau de vinculació existent.
En el casque el preu acordat en una transacció difereixi del seu valor raonable , la diferencia
es registra atenent a la realitat económica de l'operació .

4.20) Actius no corrents mantinguts pera la venda
Sense anotacions en aquesta partida

5. IMMOBILITZAT MATERIAL
El detall del moviment d'aquesta partida durant l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2016,
és el següent:

Concepte
1nstal.lacions técniques
Equipament laboratori
Utensilis 1Eines
Mobiliari

Saldo a

Al tes

31/12/2015

Baixes

Traspassos

Saldo a

31/12/2016

5.050.010,41

489.359,49

0,00

0,00

5.539.369,90

31 .552.456,20

1.858.805,89

0,00

0,00

33.411 .262,09

11 .100,58

155,05

0,00

0,00

11.255,63

730.152,81

16.598,97

0,00

0,00

746.751 ,78
12.150.623,82

Equips Per Proces informació

11 .660.174,65

490.449,17

0,00

0,00

lmmobilitzat material brut

49.003.894,65

2.855.368,57

0,00

0,00 51.859.263,22

A.A.Instal.lacions

-4.492.839,20

-234.659,29

0,00

0,00

-27.997.291 ,01

-1.814.967,47

0,00

0,00 -29.812.258,48

-10 .835,36

-160,20

0,00

0,00

-10.995,56

-676.710,00

-47 .181,59

0,00

0,00

-723.891,59
-9.759.082,30

A.A. Equipament
A. A. Utensilis 1eines
A. A. Mobi li ari
A.A.Equips Processament d'infor
Total amortització acumulada
lmmobilitzat material

-4.727.498,49

-8.206.243,30

-1 .552.839,00

0,00

0,00

-41.383.918,87

-3.649.807,55

0,00

0,00 -45.033.726,42

7.619.975,78

-794.438,98

0,00

0,00

6.825.536,80

El detall del moviment d'aquesta partida durant l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2017,
és el següent:
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Saldo a

Concepte
1nstal.lacions técniques
Equipament laboratori

Al tes

Baixes

Traspassos

Saldo a

31/12/2016
5.539.369,90

408.593,87

0,00

0,00

33.411 .262,09

863.384,05

0,00

0,00 34.274.646,14

11 .255,63

0,00

0,00

0,00

11 .255,63

746.751,78

5.911,04

0,00

0,00

752.662,82

Utensilis 1 Eines
Mobiliari

31/12/2017
5.947.963, 77

Equips Per Proces informació

12.150.623,82

307.841,24

0,00

0,00 12.458.465,06

lmmobilitzat material brut

51.859.263,22

1.585. 730,20

0,00

0,00 53.444.993,42

A.A.Instal.lacions

-4.727.498,49

-327.584,59

0,00

0,00

-29.812.258,48

-1.621 .843,28

0,00

-10.995,56

-127,25

0,00

0,00

-11.122,81

-723.891,59

-31.508,27

0,00

90.694,19

-664.705,67

-9.759.082,30

-1.298.878,32

0,00

0,00 -11.057.960,62

-45.033.726,42

-3.279.941,71

0,00

0,00 -48.313.668,13

6.825.536,80

-1.694.211,51

0,00

0,00

A. A Equipament
A.A.Utensilis 1eines
A.A.Mobiliari
A.A.Equips Processament d'infor
Total amortització acumulada
lmmobilitzat material

No existeixen carregues ni bens afectes a garanties
Fundació.

-5.055.083,08

-90.694,19 -31.524.795,95

5.131.325,29

reversió sobre els actius de la

La totalitat de les inversions han estat finanr;ades amb subvencions de capital a excepció
deis següents imports bruts acumulats que han estat finanr;ats amb recursos propis:

Concepte

Acumulat

Acumulat

2017

2016

47.196,72

37.887,69

3.761.921,28

3.579.964,78

Utensilis 1 Eines

1.137,26

1.137,26

Mobiliari

4.533,44

4.533,44

1.060.891,46

1.004.021,07

4.875.680,16

4.627.544,24

1nstal.lacions técniques
Equipament laboratori

Equips Per Proces informació
lmmobilitzat material brut
recursos propis

finan~at

amb

En l'import de l'immobilitzat material a 31/12/2017 s'inclouen elements totalment amortitzats,
pero que continuen en funcionament a la Fundació. El valor de cost acumulat per concepte
es mostra a la següent taula:
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Concepte
lnstal.lacions técniques
Equipament laboratori
Utensilis 1 Eines
Mobiliari
Equips Per Preces informació

lmmobilitzat material totalment amortitzat

Acumulat
2017

Acumulat
2016

4.401.230,83

4.337.051,83

28.331.998,89

26.710.327,13

10.723,15

10.723,15

491.120,88

357.893,48

8.819.245,36

7.913.977,36

42.054.319,11

39.329.972,95

El detall de les principals altes de l'exercici 2017 és el següent:

lnstal.lacions tecniques

lmport

Obres de rehabilitació sala 526 i area 512 PL5 SUD. LOTE N°1 i N° 2

142.283,61

0815259 Lot 2 instal·lacions altell Pl5 sud

58.904,87

0815259 Lot 1 Obra Civil altell Pl5 sud

24.428,14

0815250 Reforma SAS sala cultius 670

11.920,00

0815249 Reforma SAS sala cultius 542

11 .920,00

0815259 Mobiliari lab sala bacteries S2

9.839,80

0815259 Mobiliari s~la microscopia altell Pl5 sud

7.773,15

0817331 Modificacions Clima sala 470

7.750,14

lnsctal·lació técnica per incubadors NICK

7.681,93

0817323 Mobiliari lab Cultius TEF 47308

7.062,54

Pressupost N° 83 1 2017

6.230,00

0815259 Ampliacions projecte LOT 2

6.035,61

A~res

(imports inferiors a 6.000,00€)

Totallnstal.lacions tecniques

106.764,08

408.593,87
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Equipament laboratori

lmport

Microscopi STORM

325.000,00

Up-grade Microscopi confocal: SPINNING DISK

150.000,00

Tanc de nitrogen

27.434,00

Lector de plaques

17.998,00

lncubador C02 con control de oxigeno

17.994,00

Congelador programable

17.900,00

Taula antivibratoria

15.349,34

Electroportador

15.000,00

Sistema laser

12.570,00

Accessori microscopi. Camara.

12.500,00

Vibratom

11.998,00

Estereo-microscopi
SAl compacte pel CPD torre

11.166,88

1, Liebert NXc 60kVA

10.326,40

AHres (imports inferiors a 10.000,00€)

218.147,43

Total Equipament laboratori

863.384,05

Mobiliari

lmport

Taula amb redes abatible Trama S-30 lM633 140x67 aluminitzada

2.467,50

Altres (imports inferiors a 1.000,00€)

3.443,54

Total Mobiliari

5.911,04

Equips Per Proces informació

lmport

Estacions de treball

28.500,13

Servidor

17.995,00

FTP and web server

17.991,94

Escaner

17.960,00

Switch

17.900,00

Network switch

4.220,90

Ampliació ordinador. Disc dur extern 16TB

3.592,00

Impresora 3D

3.562,90

Desktop Mac 27

3.072,99

Altres (imports inferiors a 3.000,00€)

193.045,38

Total Equips Per Proces informació (CRG)

307.841,24

!rotal artes 2017

1.585. 730,201

Al 2017, com al 2016, la Fundació no ha rebut aportacions no dineraries.
Durant l'any 2017 no hi ha hagut baixes d'immobilitzat i tampoc ha estat necessari dotar
correccions valoratives per deteriorament.
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No existeixen inversions en immobilitzat material situades tora del territori de Catalunya.

6. INVERSIONS IMMOBILIARIES
La Fundació no té cap actiu que pugui classificar-se com inversió immobiliaria.

7. BENS DEL PATRIMONI CULTURAL
La Fundació no té cap be classificable com a be del patrimoni cultural.

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
El detall del moviment d'aquesta partida durant l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2016,
és el següent:

Concepte

Saldo a
31/12/2015

Aplicacions inforrnatiques

2.504.651 '11

227.757,99

0,00

0,00

2.732.409,1 o

lmmobilitzat intangible brut

2.504.651,11

227.757,99

0,00

0,00

2. 732.409,1 o

AA Aplicacions inforrnatiques

-2.185.974,88

-325.251 '77

0,00

0,00 -2.511 .226,65

Total amortització acumulada

-2.185.974,88

-325.251 '77

0,00

0,00 -2.511.226,65

318.676,23

-97.493,78

0,00

0,00

lmmobilitzat intangible

Al tes

Baixes

Traspassos

Saldo a
31/12/2016

221.182,45

El detall del moviment d'aquesta partida durant l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2017,
és el següent:

Concepte

Saldo a
31/12/2016

Altes

Aplicacions inforrnatiques

2.732.409,1o

93.992,27

0,00

0,00

2.826.401,37

lmmobilitzat intangible brut

2. 732.409,1 o

93.992,27

0,00

0,00

2.826.401,37

AA Aplicacions inforrnatiques

-2.511.226,65

-163.022,30

0,00

0,00 -2.674.248,95

Total amortització acumulada

-2.511.226,65

-163.022,30

0,00

0,00 -2.674.248,95

221.182,45

-69.030,03

0,00

0,00

lmmobilitzat intangible

El detall de les altes de l'exercici 2017 és el següent:

Baixes

Traspassos

Saldo a
31/12/2017

152.152,42
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Aplicacions lnformatiques

lmport

Intranet development Year 2- CRG08/15

40.000,00

EXP. CRG08-15 intranet 2015 Desenvolupament

14.337,73

KEYGENE !licencia non-exclusive research

7.500,00

Univa Grid Engine 1 Y Term Licensoorm: Sept 28, 17 - Sept 27, 18

6.385,91

Lliciencia: Pclamp 10 software for windows

5.809,00

SW Repositori

3.240,00

A~res

(imports inferiors a 5.000,00€)

16.719,63

93.992,27

Total Aplicacions lnformatiques

A l'exercici 2017 no s'ha realitzat cap baixa d'immobilitzat intangible.
La totalitat de les inversions han estat finangades amb subvencions de capital a excepció
d'un valor brut acumulat a 31 de desembre de 2017 de 602.236,01€ que han estat financ;ats
per recursos propis. A 31 de desembre de 2016, l'import acumulat per aquest concepte era
de 581.215,92€.
El saldo a 31 de desembre de 2017 de l'lmmobilitzat Intangible inclou un total de
2.519.073, 12€, corresponents a elements totalment amortitzats pero que continuen en
funcionament dins de la Fundació. A 31 de desembre de 2016 l'import acumulat era de
2.288.432,46€.
No existeixen carregues ni bens afectes a garanties
Fundació.

reversió sobre els actius de la

No ha estat necessari dotar correccions valoratives per deteriorament.
No existeixen inversions en immobilitzat intangible situades fora del territori de Catalunya.

9. ARRENDAMENTS 1ALTRES OPERACIONS SIMILARS

9. 1) Arrendaments Financers
Durant l'any 2017 no s'ha signat cap nou contracte i no n'hi ha cap que estigui vigent.
9.2) Arrendaments Operatius
Figuren com a despesa per arrendaments l'espai on la Fundació desenvolupa la seva activitat
així com les quotes corresponents al arrendaments operatius d'equips informatics i fonts d'aigua.
El contracte d'arrendament de locals i prestació de serveis va ser signat amb el Consorci Pare
de Recerca Biomédica de Barcelona (PRBÉ3) 1'1 de juny del2007 per un espai de 7.364 m2, amb
una renda de 18,868 €/ m2 /mes, així com un preu fix i un preu variable per la prestació deis
serveis generals de l'edifici descrits al citat contracte. Aquest tenia una durada inicial de 5 anys
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obligatóriament per ambdues parts, prorrogables d'any en any, forc;osament per !'arrendadora i
potestativament per !'arrendataria. En previsió de l'assoliment del termini inicial de l'arrendament
a 31 de niaig del2012, el CRG, en coordinació amb altres entitats arrendataries d'espais a l'edifici
del PRBB, va iniciar els tramits de formalització de la corresponent prórroga anual , en primer lloc
amb la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i posteriorment amb el
PRBB. Tenint en consideració !'Informe de Seguiment emes perla D.G. de Patrimoni en data 14
de febrer de 2013 respecte a la renovació del contracte d'arrendament, es va consensuar amb
el PRBB la formalització de la primera prórroga contractual, per un període d'un any, des de 1'1
de juny de 2012 al 31 de maig de 2013, així com la segona prórroga contractual des de 1'1 de
juny de 2013 a 31 de maig de 2014 . El dia 30 de maig de 2014 es va formalitzar la tercera
prórroga, amb efectes des del dia 1 de juny de 2014 fins el 31 de maig de 2015. En data 29 de
maig de 2015 es va signar la quarta prórroga contractual , efectiva fins a 31 de maig de 2016 . 1
finalment, en data 30 de maig de 2016 es va formalitzar la cinquena prórroga del contracte
d'arrendament, pel període d'1 de juny de 2016 a 31 de maig de 2017 i que a 31 de desembre
de 2017 encara continua vigent en tacita reconducció.
Al 2017 , igual que al2016, els metres arrendats són 7.702,12 m 2 de superfície ubicats a l'edifici
Pare de Recerca Biomédica de Barcelona (PRBB). El preu s'ha anat actualitzant anualment en
base a I'Índex General de Preus al Consum.
A l'exercici 2017 la des pesa per lloguer d'espais del CRG ha estat de 1.989.735, 72€ mentre que
al 2016 la despesa va ser de 1.930.680,44€.
Durant el 2017 s'han condicionat nous espais a la planta 4a i a la planta -1, dins el pla de
implantació de I'EMBL a dins l'edifici del PRBB. El pagament dellloguer d'aquests espais no s'ha
realitzat perqué les obres s'han finalitzat al2018 i encara estan pendents de recepció definitiva.
Per altra part, degut a l'operació d'escissió parcial produ'lda en la Fundació Pare Científic de
Barcelona (FPCB) respecte a la unitat económica corresponent al Centre Nacional d'Analisi
Genómica (CNAG) , la qual va ser transmesa a la Fundació Centre de Regulació Genómica
(CRG), com a entitat absorbent, en data 1 de julio! de 2015 la FPCB i el CRG varen subscriure
un contracte d'arrendament per a ús diferent al d'habitatge i de prestació de serveis , per tal
d'arrendar per part del CRG els espais que ocupa el CNAG a l'edifici de la FPCB, per a exercir
la seva activitat. En aquest cas, la superfície total arrendada és de 1.401,15 m 2 , incloent espais
d'oficina, laboratoris i CPD, consistents en 1.883,43 m2 amb la part proporcional d'espais
comuns.
A l'exercici 2017 la despesa per lloguer d'espais del CNAG ha estat de 358.638,48 € mentre que
al20161a despesa va ser de 351.912,84 €.
A causa de l'operació d'escissió parcial indicada i, coma entitat absorbent del CNAG, el CRG es
va subrogar en tots els drets i obligacions adquirits amb caracter previ per part de FPCB en
relació al CNAG , entre els quals es trobaven els contractes d'arrendament subscrits perla FPCB
i el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC) en part deis
espais ocupats pel CNAG. En el contracte d'arrendament entre FPCB i CRG mencionat al
paragraf anterior, la FPCB autoritzava al CRG expressament el sotsarrendament d'espais del
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CPD en favor del BSC. Per aquest motiu, en data 1 de juliol de 2015 es va formalitzar el contracte
de sotsarrendament entre CRG i BSC per tal que el BSC pogués disposar de 43,83 m 2 d'espais
útils al CPD, els quals en aplicació del coeficient de repercussió d'espais comuns equivalen a
58,92 m2 d'espais totals. Addicionalment, a partir de la data d' 1 de desembre de 2015 i degut a
noves necessitats d'espais del BSC es van ampliar els espais indicats en 6,63 m 2 útils
addicionals, passant a ser els espais ocupats útils a 50,56 m2 i a 67,83 m2 totals. A 1 de gener
2017 es signa un nou contracte per un espai total de 32 m2 .
A l'exercici 2017 l'ingrés per lloguer d'espais i subministraments al BSC ha estat de 98.203,84€
mentre que al 2016 va ser de 66.721 ,40€.
lgualment, el CRG disposa d'una concessió administrativa per l'ús privatiu d'uns espais ubicats
a l'edifici Jaume 1 de la UPF, la qual va ser adjudicada en data 22 de gener de 2012 i es va
formal itzar el 28 de febrer de 2012, per un termini de 5 anys, a comptar des del 15 de marc; de
2012. La superficie consisteix en 10m2 de l'espai 20.8147. En data 18 de febrer de 2013 es van
modificar certs aspectes de l'esmentada concessió administrativa, consistents en excloure les
dues línies de la xarxa de comunicacions de dades de la UPF que connecta el campus Ciutadella
amb l'edifici PRBB, revisar les condicions economiques de l'acord i els terminis de pagament. La
concessió administrativa ha estat prorrogada per un any des del14 de marc; de 2017.
A l'exercici 2017, la despesa de la concessió administrativa ha estat de 1.542,30 € mentre que
al2016 va ser de 1.524,00 €.
El total satisfet a l'exercici 2017 en concepte de quotes d'arrendament operatiu d'equips
informatics és de 2.016,00€ i en concepte d'arrendament de fonts d'aigua de 412,72€. Al2016
la despesa en de quotes d'arrendament operatiu d'equips informatics va ser de 7.752,28€ mentre
que no hi va haver despesa en concepte d'arrendament de fonts d'aigua.

10. INSTRUMENTS FINANCERS
10.1) lnformació relacionada amb el balanc;
10.1 .1) Actius financers a llarg termini , llevat d'inversions en el patrimoni d'empreses del
grup.
Els actius financers a llarg termini per categoria són:

Categoría

Credits, derivats i altres

31/12/2017

31/12/2016

Préstecs i partides a cobrar

4.238.932,25

5.261.525,20

Total Actius Financers a llarg termini

4.238.932,25

5.261.525,20

L'evolució del saldo a l'exercici 2016 va ser la següent:
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Categoria

Saldo a

Al tes

31/12/2015

Baixes

Traspas CT

Saldo a

31/1212016

Crédits a Terceres
(subvencions Generalitat)

6.284.227,42

0,00

0,00

1.022.702,22

5.261 .525,20

Total

6.284.227,42

0,00

0,00

1.022.702,22

5.261.525,20

L'evolució del saldo d'aquesta partida durant l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2017,
és la següent:

Categoria

Saldo a

Al tes

31/12/2016

Baixes

Traspas CT

Saldo a

31/1212017

Crédits a Terceres
(subvencions Generalitat)

5.261.525,20

0,00

0,00

1.022.592,95

Total

5.261.525,20

0,00

0,00

1.022.592,95 4.238.932,25

4.238.932,25

L'epígraf "Crédits a tercers" recull l'import pendent de cobrament de les aportacions
atorgades per la Generalitat de Catalunya per fer front a les quotes d'amortització a llarg
termini deis préstecs (ve ure nota 10.1.5) subscrits per la Fundació amb el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaría, Banco Santander i La Caixa per financ;:ar inversions.
Donat el decalatge temporal entre els pagaments deis préstecs i els cobraments per part de
la Generalitat, la Fundació té com a criteri igualar el saldo amb entitats financeres a llarg
termini amb el saldo a cobrar a llarg termini de la Generalitat. La diferencia entre els imports
pagats i a cobrar, figuren a la partida de curt termini d'altres crédits amb les administracions
públiques (veure Nota 10.1 .3 apartat e).
10. 1.2) Classificació per venciments deis actius financers a llarg termini.
A l'exercici 2016 la classificació per venciments deis actius financers a llarg termini va tenir
els següents imports:
Venciment
Categoria

2018

2019

2020

2021

>5 anys

Total

Préstecs i partides a cobrar 1.024.352,98 1.026.093,45

904.673,39

709.826,25 1.596.579,13 5.261.525,20

Total Actius Financers a
llarg termini

904.673,39

709.826,25 1.596.579,13 5.261.525,20

1.024.352,98 1.026.093,45

La classificació per venciments deis actius financers a llarg termini, a l'exercici 2017, es
detalla a continuació:

Centre

forGenomlc
Regu l1tlon

Venciment
Categoria

2019

2020

2021

2022

>5 anys

Total

Préstecs i partides a cobrar 1.026.099,57

905.130,59

709.826,25

711.596,29

886.279,55 4.238.932,25

Total Actius Financers a
llarg termini

905.130,59

709.826,25

711.596,29

886.279,55 4.238.932,25

1.026.099,57

10.1.3) Actius financers a curt termini, llevat d'inversions en el patrimoni d'empreses del grup.
La totalitat deis actius financers a curt termini es classifiquen com préstecs i partides a cobrar
i esta compasada pels següents saldos:

Concepte
Usuaris, deutors i altres comptes a cobrar
lnversions financeras a curt termini
Total

31/12/2017

31/12/2016

27.059.719,63 28.801.138,61
1.182.268,58

2.682.532,32

28.241.988,21 31.483.670,93

Usuaris. patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
El detall i l'evolució deis Usuaris, deutors i altres comptes a cobrar en l'exercici 2016 va ser:

Concepte
Usuaris i Deutors
Altres deutors

Saldo a
31/12/2015

Augments

Disminucions

Saldo a
31/12/2016

859.400,83

5. 658.665,78

-5.481.418,21

1.036.648,40

1.107.033,60

4.314.460,18

-4.459.193,51

962.300,27

Altres crédits amb administracions públiques

30.696.601 ,69 76.832.407,58 -80.726.819,33 26.802.189,94

Total

32.663.036,12 86.805.533,54 -90.667.431,05 28.801.138,61

Notes

En referencia a l'exercici 2017, el detall i l'evolució deis Usuaris, deutors i altres comptes a
cobrar es relaciona a continuació :

Concepte

Saldo a
31/12/2016

Augments

Usuaris i Deutors

1.036.648,40

7.604.929,44

-7.151.703,71

1.489.874,13

962.300,27

620,00

-24.587,34

Altres deutors

Disminucions

Saldo a
31/12/2017

Notes
a)

938.332,93

b)

Altres crédits amb administracions públiques

26.802.189,94 25.302.500,56 -27.473.177,93 24.631.512,57

e)

Total

28.801.138,61 32.908.050,00 -34.649.468,98 27.059.719,63

Nota a)
El detall deis usuaris per vendes i prestacions de servei és el següent:
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Usuaris

Saldo a
31/12/2017

Fund.lnstitut D'lnvestigació Germans Trias i Pujo!

127.972,61

lnstitut De Recerca Biomédica (IRB Barcelona)

116.470,02

Instituto de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria (SGIT-INIA)

93.948,19

lnstitut d'lnvestigacions Biomediques August Pi i Sunyer - IDIBAPS

63.824,84

Universitat Pompeu Fabra

56.832,33

Fundació Privada lnstitut d'Oncologia de la Vall d'Hebron- VHIO

47.958,17

Universidad de Navarra

44.203,30

Imperial College London

41.160,87

Centro Nacional De Investigaciones Oncologicas - CNIO

40.092,52

Universitat de Barcelona

37.144,66

Universidad de Cordoba

36.121,73

Fundacio lmim

35.603,45

Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana

35.395,33

Universitat Autónoma De Barcelona

34.904,80

lnstitut de Bioenginyeria de Catalunya - IBEC

31.304,51

lnstitut Bergonie

29.453,87

Ecole Polytechnique Federale de Laussane - EPFL

29.160,85

lnstitut D'lnvestigació Biomédica De Bellvitge (IDIBELL)

26.467,97

Universitat de Lleida

26.441,76

Max Planck lnstitut Fur lnfektionsbiologie

26.011,24

Fundación Instituto de lnvestigacion marques de Valdecilla (IDIVAL)

23.968,09

Fundació lrsiCaixa

22.588,79

lnstitut Catala dOncologia- ICO

20.799,83

Fund.lnstitut Recerca Vall D'Hebron

20.196,49

Hipra Scientific S. L. U.

18.998,87

Instituto De Neurociencias- Universidad Miguel Hernandez- Csic

18.646,42

Centre de Recerca en Agrigen6mica - CRAG

18.268,77

Universidad de Sevilla

17.718,42

Universidad de la Laguna

16.863,44

Instituto Caja! (CSIC)

16.361 ,67

Instituto de la Grasa - IG (CSIC)

15.825,88

Altres (imports inferiors a 15.000€)

299.164,44

Total

1.489.874,13

Nota b)

El detall deis deutors per subvencions concedides pels organismes privats és el següent:
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Deutors
Fundación Bancaria "La Caixa"

Saldo a
31/12/2017
466.350,36
146.529,60

Velux Foundation

75.000,00

Astrazeneca ab
Departament of Defense (DOD)

68.829,11

European Molecular Biology Organization

35.031 ,25

Euvitro

33.750,00

Laboratorio Europeo de Biologia Molecular (EMBL)

22.704,62

!Ilumina productos de España, SLU

21.647,20

Fundacion BBVA

19.830,37

Fundacion de Investigación Medica Mutua Madrileña Automovilistica

15.950,00

Altres (imports inferiors a 15.000€)

32.710,42

Total

938.332,93

Nota e)
El detall deis altres crédits amb les Administracions Públiques és el següent:

Altres credits amb les Administracions Públiques
Hisenda Pública deudora IVA Exercici 2014

Saldo a
31/12/2017
1.299.301,33

Hisenda Pública deudora IVA Exercici 2014- lnteressos de demora

118.828,22

Hisenda Pública deudora IVA Exercici 2016

3.052.140,88

Hisenda Pública deudora IVA Exercici 2017

2.375.227,95
90.721,35

IVA dedu'lble pendent de declarar
Deutors Públics

17.695.292,84

Total

24.631.512,57

L'IVA deutor deis exercicis 2014, 2016 i 2017, així com els interessos de demora, han estat
cobrats durant l'exercici 2018. (Nota 15.3)
L'IVA dedu'ible pendent de declarar correspon a I'IVA dedu'ible de factures del 2017 entrades
amb posterioritat a la presentació de l'impost corresponent al 2017. Aquest IVA s'incloura a
la declaració del primer trimestre de 2018.
El detall deis deutors públics és el següent:
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Deutors Públics

Saldo a
31/12/2017

European Commission

9.873.486,57

Departament d'Economia i Coneixement - Pendent subvencions d'explotació

2.343.576,22

Departament d'Economia i Coneixement- lmport pendent a c/t aportacions préstecs

814.948,26

Departament d'Economia i Coneixement - Pendent subvenció capital

653.400,00

Departament de Salut

2.115.928,96

Ministerio de Economia y Competitividad

1.551.573,68

Barcelona Supercomputing Center

118.826,65

Ministerio de Educacion y Ciencia

86.228,10

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

61 .728,93

Agaur - Agencia Gestio d'Ajuts Universitaris

60.450,47

Agencia per a la Competitivitat de I'Empresa-Accio

14.000,00

AHres (saldos inferiors a 1.000,00€)

1.145,00

Total

17.695.292,84

lnversions financeres a curt termini
El saldo d'inversions financeres inclou les següents imposicions a termini:
La Fundació CRG i IV<.A Research Fund van signar un acord de col·laboració, el qual s'inicia
el 27-05-2014 amb una vigencia de 15 anys (venciment 26-05-2029). IV<.A aportava
1.000.000,00€ que, junt amb el rendiment financer a obtenir d'aquest principal, es destina a
financ;:ar projectes d'investigació amb una duració de 3 anys cadascun. L'aportació es va
invertir en un diposit amb vigencia d'un any a IV<.A Aurora Vida (Fiexiplus Deposito Flexible)
el qual s'ha anat prorrogant amb un interés nominal actual de 1'1, 17% (garantit fins el mes
de juny de 2018). A 31-12-2017 el saldo acumulat invertit és d' 1.066.722,72€ jaque es van
reinvertint els interessos generats.
El24 de novembre de 20161a Fundació va formalitzar amb el Banc Sabadell una polissa de
fins a 100.000 € per emetre avals per fer front a les garanties estipulades als concursos de
serveis en que ens presentem com a CNAG-CRG. Com a garantia d'aquesta polissa es va
formalitzar un diposit de 100.000,00 Euros amb venciment a un any.
Addicionalment, el saldo a 31/12/2017 inclou:
Un import de 15.545,86€ en concepte de fiances constitu'ides a curt termini.
Al 2016 aquest saldo estava format per:
Dues imposicions al BBVA, per import de 1.000.000,00€ i 500.000,00€
respectivament. Ambdues amb un període de venciment de 13 mesos (venciment 29-04-
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2017) i amb un interés nominal del 0,20% així com els respectius interessos meritats
pendents de cobrar per import de 2.255, 17€.
lnversió per import d'1.000.000,00€ en un diposit amb vigencia d'un any a AXA Aurora
Vida (Fiexiplus Deposito Flexible) amb un interés nominal del1, 7% (garantit fins el mes
de juny de 2017) i un saldo acumulat invertit de 1.054.396,95€.
Una polissa amb el Banc Sabadell de fins a 100.000 Euros per emetre avals per fer
frontales garanties estipulades als concursos de serveis en que es presenta el CNAG. Com
a garantia d'aquesta polissa es va formalitzar un diposit de 100.000,00 €.
Fiances constitu'ldes a curt termini per import de 25.880,20€.
10.1.4) lnversions financeres en empreses del grup i associades

El saldo deis instruments de patrimoni en empreses del grup i associades ha presentat els
següents moviments durant l'exercici:

SALDO A

Concepte
lnstruments de Patrimoni a llarg termini en empreses del grup
Microomics Systems, S. L.

Altes

Baixes

SALDO A

31/12/2016
0,00

5.715,00

31/12/2017
0,00
5.715,00

0,00

5.715,00

0,00

5.715,00

Deterioraments

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

5.715,00

0,00

5.715,00

Amb data 14 de setembre de 2017 es va constituir la societat Microomics System, S.L., amb
un capital social format per 205.730 participacions de O, 1O euros de valor nominal
cadascuna, del qual el CRG participa en un 28% de forma directa. El domicili de l'entitat es
troba a I'Avinguda Diagonal número 497, 2a planta, 08029 de Barcelona, i la seva activitat
consisteix en la prestació de serveis d'analisi i/o diagnostic basats en técniques
metodologiques, procediments i/o eines de metagenomica i microbioma. Les participacions
d'aquesta societat no cotitzen en Borsa.
La informació relacionada amb aquesta participació a 31 de desembre de 2017 és la
següent:
Denomicació

Capital

Resultat de
l'exercici

Reserves

Total
Patrimoni

Microomics Systems, S.L.

20.573,00

-

- 1.872,61

18.700,39

Total

20.573,00

-

-

18.700,39

10. 1.5) Passius financers a llarg termini.

Els passius financers a llarg termini per categoria són:
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Deutes amb entitats de credit

Categoria

31/12/2017

31/12/2016

Débits i partides a pagar

4.238.932,25

5.261 .525,20

Total Passius Financers a llarg termini

4.238.932,25

5.261.525,20

Deutes amb entitats de crédit
Correspon a les quotes d'amortització amb un venciment superior a 12 mesos deis diversos
préstecs formalitzats per la Fundació segons el següent detall:

Data
forrnalització

Data
final

lmport
concedit

lmport
disposat

Quotes LUT
a 31/12/17

BBVA

29/06/2005

29/06/2020

3.529.126,30

3.529.126,30

259.438,30

BBVA

25/07/~006

25/07/2024

3.139.000,00

3.139.000,00

1.061 .703,00

Eurib. 90 d
+ 0,175%

BSCH

22/03/2006

22/03/2024

2.252.530,00

2.252.530,00

695.634,32

Eurib. 90 d
+ 0,190%

BBVA

24/07/2002

24/07/2020

2.230.000,00

2.230.000,00

257.417,79

Eurib.
+ 0,14%

La Caixa

14/10/2008

14/10/2023

5.597.533,00

5.597.533,00 1.964.738,84

Ministerio de
Educación y Ciencia

26/12/2002

10/10/2017

458.043,00

Entitat

Total

458.043,00

0,00

Ti pus
d'interes
Eurib.
+O, 12%

Eurib. 90 d
+0,45%
0,00%

17.206.232,30 17.206.232,30 4.238.932,25

Els deutes amb entitats de crédit corresponen a préstecs formalitzats amb Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, Banco Santander i "La Caixa", en virtut de diversós acords adoptats per
la Generalitat de Catalunya segons el següent detall:
Per acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Económics de la Generalitat
de 4 de juny de 2002, s'autoritza al DURSI a realitzar despeses amb abast plurianual
(exercicis 2002 al 2020) per import total de 3.280.012,00 €, per fer front a les despeses
derivades del préstec atorgat a la Fundació Centre de Regulació Genómica pel Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria .
L'import total de l'ajut ha de cobrir les quotes d'amortització per import de 2.230.000,00 € i
els interessos acreditats fins a la data del seu venciment. Fou comptabilitzat com una
subvenció de capital l'import destinat a l'amortització de l'esmentat préstec. Els imports a
rebre en un futur per fer front al pagament deis interessos són comptabilitzats com a
subvencions a l'explotació, en el moment de la seva acreditació.
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Per acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Económics de la Generalitat
de 19 d'abril de 2005, s'autoritza al DURSI a realitzar despeses amb abast plurianual
(exercicis 2005 al 2020) per import total de 4.945.721,00 €, per fer front a les despeses
derivades del préstec atorgat a la Fundació Centre de Regulació Genómica pel Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria .
L'import total de l'ajut ha de cobrir les quotes d'amortització per import de 3.529.126,30€ i
els interessos acreditats fins a la data del seu venciment. Es comptabilitza com a subvenció
de capital l'import efectivament disposat de l'esmentat préstec. Els imports hauran de ser
rebuts en un futur per fer front al pagament del deute. La part rebuda destinada a sufragar
els interessos es comptabilitza com a subvencions a l'explotació en el moment de la seva
acreditació.
Amb motiu de la subrogació parcial del deute pendent amb el BBVA per la venda de la
participació de la Fundació en la C.B. Pare de Recerca Biomédica de Barcelona a l'exercici
2007, l'import de les plurianualitats aprovades anteriorment es veu modificat, de tal forma
que el total de despeses plurianuals autoritzades peral període 2007 a 2020 passa a ser de
3.161 .602,00€. lmport corresponent a l'amortització de capital i interessos acreditats fins la
data del seu venciment mitjangant acord de Govern de la Generalitat amb data 18 de
desembre de 2007.
Per acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Económics de la Generalitat
de 2 de febrer de 2006, s'autoritza al DURSI a realitzar despeses amb abast plurianual
(exercicis 2006 al 2023) per import total de 3.119. 758,00 €, per fer front a les des peses
derivades del préstec atorgat a la Fundació Centre de Regulació Genómica pel Banco
Santander Central Hispano.
L'import total de l'ajut ha de cobrir les quotes d'amortització per import de 2.252.530,00€ i
els interessos acreditats fins a la data del seu venciment. Es comptabilitza com a subvenció
de capitall'import efectivament disposat. Els imports hauran de ser rebuts en un futur per fer
front al pagament del deute. La part rebuda destinada a sufragar els interessos es
comptabilitza com a subvencions a l'explotació en el moment de la seva acreditació.
Per acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Económics de la Generalitat
de 18 d'Abril de 2006, s'autoritza al DURSI a realitzar despeses amb abast plurianual
(exercicis 2006 al 2024) per import total de 4.253.346,00€, per fer front a les despeses
derivades del préstec atorgat a la Fundació Centre de Regulació Genómica pel Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria .
L'import total de l'ajut ha de cobrir les quotes d'amortització per import de 3.139.000,00€ i
els interessos acreditats fins a la data del seu venciment. Es comptabilitza com a subvenció
de capitall'import efectivament disposat. Els imports hauran de ser rebuts en un futur per fer
front al pagament del deute. La part rebuda destinada a sufragar els interessos es
comptabilitza com a subvencions a l'explotació en el moment de la seva acreditació.
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Per acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Económics de la Generalitat
de 22 de juliol de 2008, s'autoritza al DIUE a realitzar despeses amb abast plurianual
(exercicis 2008 al 2022) per import total de 8.171.684,00€, per fer front a les despeses
derivad es del préstec atorgat a la Fundació Centre de Regulació Genómica per "La Caixa".
L'import total de l'ajut ha de cobrir les quotes d'amortització per import de 5.597.533,00€ i
els interessos acreditats fins a la data del seu venciment. Es comptabilitza com a subvenció
de capitall'import efectivament disposat. Els imports hauran de ser rebuts en un futur per fer
front al pagament del deute. La part rebuda destinada a sufragar els interessos es
comptabilitza com a subvencions a l'explotació en el moment de la seva acreditació
El deute amb el Ministerio de Economía, lndustría y Competitividad correspon amb el valor
actual de:
Bestreta reemborsable per ajudes per activitats de I+D realitzades per entitats de dret
públic i entitats sense anim de lucre en pares científics i tecnológics, segons resolució del 13
de juny de 2002 (BOE de 22 de juny de 2002). L'import total concedit va ser de 458.043,00€.
No merita interés i la durada del préstec és de 15 anys (el tres primers de carencia). El
préstec esta garantit amb un aval bancari. Al2017 s'ha retornat la última quota.

10.1.6) Classificació per venciments deis passius financers a llarg termini
A l'exercici 2016 la classificació per venciments deis passius financers a llarg termini va ser
la següent:
Venciment
Categoria

2018

2019

2020

2021

>5 anys

Total

1.024.352,98 1.026.093,45

904.673,39

709.826,25 1.596.579,13 5.261.525,20

Total Passius Financers a
1.024.352,98 1.026.093,45
llarg termini

904.673,39

709.826,25 1.596.579,13 5.261.525,20

Préstecs i partides a pagar

La classificació al 2017 per venciments deis passius financers a llarg termini es detalla a
continuació:
Venciment
Categoria

2019

2020

2021

2022

Préstecs i partides a pagar

1.026.099,57

905.130,59

709.826,25

711 .596,29

886.279,55 4.238.932,25

Total Passius Financers a
1.026.099,57
llarg termini

905.130,59

709.826,25

711 .596,29

886.279,55 4.238.932,25

>5 anys

Total

10.1 . 7) Passius financers a curt termini.
Els passius financers a curt termini es classifiquen perla seva totalitat com a débits i partides
a pagar i es desglossen en els següents quadres:
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2017

Concepte

Préstecs amb entitats de crédit i organismes oficials
Deutes per i nteresos
Total Deutes amb entitats de credit

2016

Notes

1.022.592,95

1.058.959,09

a)

2.246,59

2.643,58

b)

1.024.839,54

1.061.602,67

Nota a)
Correspon a les quotes d'amortització a liquidar en un termini inferior a 12 mesas deis
préstecs a llarg termini formalitzats per la Fundació que han estat relacionats a la nota 10.1 .5
anterior, segons el següent detall:

Entitat 1 Préstec

A pagar al 2018

BBVA 1 3.529.126,30€

172.958,84

BBVA 1 3.139.000,00€

184.644,00

BSCH 1 2.252.530,00€

132.501, 76

BBVA 1 2.230.000,00€

146.367,22

LA CAIXA 1 5.597.533,00€

386.121,13

Total

1.022.592,95

Nota b)
Correspon als interessos meritats al tancament de l'exercici que es liquiden en la primera
quota deis préstecs a l'exercici següent.

Altres deutes a curt termini
El detall deis conceptes que compasen aquesta classe de passius financers es detalla a
continuació:
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Concepte

2017

2016

Altres passius financers

30.212.462,94

28.400.564,91

Subvencions reintegrables

29.381 .775,49

27.288.460,46

Proveidors lmmobilitzat curt termini

389.286,65

796.795,83

Fons pendents a repartir partners

435.850,00

310.275,04

5.550,80

5.033,58

Acomptes d'usuaris

4.816.656,42

1.172.148,00

Prove'idors i Creditors per Serveis

3.661.435,97

3.630.694,47
2.126.600,21

Al tres

Prove'ldors

2.608.447,63

Creditors

1.052.988,34

1.504.094,26

Altres deutes amb les A. Públiques

1.234. 773,96

1.257.855,28

Hisenda pública, creditor per retencions

764.333,67

751.271,45

Seguretat Social creditora

463.201,90

498.536,73

Altres

7.238,39

8.047,10

Total

39.925.329,29

34.461 .262,66

Notes
a)

b)

e)

Nota a)
Deutes a curt termini transformables en subvencions correspon a les subvencions
reintegrables rebudes d'administracions públiques i que es registren com a passius de
l'entitat fins que adquireixen la condició de no reintegrables, moment en que es traspassen
als comptes de subvencions del patrimoni net, tal i com s'explica a la nota 14.
Nota b)
Corresponen als imports cobrats per la Fundació en concepte de coordinador de projectes
europeus a repartir a la resta de partícips deis projectes a mesura que es compleixin tots els
requisits i el calendari establerts. Aquest import esta inclós a la partida de tresoreria de l'actiu,
pero cal tenir present que no és líquid de lliure disposició per la Fundació .
Nota e)
El detall del saldo de bestreta de deutors, per cobraments avanc;:ats d'anualitats futures i els
imports per factures anticipades als clients de serveis científic técnics, és el següent:

Deutors:
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2017

Bestreta Deutors

2016

European Commission

2.169.741,24

Ministerio de Economia y Competitividad

1.374.983,88

855.821,29
72.949,81

Fondation Bettencourt Schueller

86.400,00

150.000,00

BIST - Fundació The Barcelona lnstitute of Science and Technology

22.200,00

0,00

Ministerio de Educación y Ciencia

13.891 ,52

14.150,65

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

6.843,60

0,00

Nationallnstitute of Health- NIH

4.998,67

0,00

Agaur - Agencia Gestio d'Ajuts Universitaris

3.920,86

0,00

Fundación Bancaria "La Caixa"

3.340,02

0,00

Swiss National Science Foundation

2.951,31

0,00

The Company of Biologist Ud

2.881,50

0,00

Fundació IMIM

1.266,54

0,00

Altres

691,47

1.038,10

0,00

78.188,15

Velux Foundation

3.694.110,61 1.172.148,00

Total Bestreta Deutors

Clients:
2017

Acomptes de Clients
Fundació lnstitut d'lnvestigació en Ciéncies de la Salut Germans Trias i P.

579.082,37

Navarrabiomed - Fundacion Miguel Servet

460.723,69

Max Planck lnstitut fur lnfektionsbiologie

65.028,10

Universitat de Girona

7.652,33

Universidad Miguel Hernandez

4.322,92

Centro Andaluz de Biologia del Desarrollo - CABO (UPO-CSIC)

3.878,50

Altres (imports inferiors a 2.000€)

1.857,90

1.122.545,81

Total Acomptes de Clients

10.2) lnformació relacionada amb el compte de resultats i el patrimoni net.

En aplicació de les normes de valoració deis passius financers en el exercici 2009 per
aplicació del pla de fundacions, es va procedir a actualitzar (5% interés) el préstec sense
interés concedit per Ministerio de Economía, lndustría y Competitividad , detallat a la nota
10.1 .5. La despesa financera registrada en aplicació del métode d'interés efectiu
corresponent als interessos meritats a l'exercici 2017 han estat de 1.817,24€ i al 2016 de
4.485, 16€
El detall de la despesa financera, és el següent:
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Concepte
Total despesa interés préstecs
Altres
Total despesa financera per deutes amb tercers

2017

2016

13.084,95

19.400,17

3.076,96

36.408,11

16.161,91

55.808,28

La partida d'Aitres correspon a interessos de demora de retorns de subvencions com a resultat de
processos de comprovació per part deis subvencionadors.
El detall deis ingressos financers és el següent:
Concepte

2017

2016

Total interés comptes corrents

250,09

4.108,96

Interés imposició a termini

991 ,67

18.266,03

0,00

2.255,17

Altres

118.828,22

67,09

Total ingressos financers

120.069,98

24.697,25

Interés meritat al tancament imposicions a termini

La partida d'Aitres correspon a !'interés de demora resolts pero pendents de cobrament en
concepte de la devolució de I'IVA de l'exercici 2014.
Les diferencies de canvi s'expliquen a la nota 12.

11 . EXISTENCIES

La composició del saldo d'existéncies a 31 de desembre, comparada amb la de l'exercici
precedent, és la següent:
Concepte

2017

2016

Material d'un sol ús

205.037,33

182.436,27

Material d'un sol ús CNAG

606.773,60

35.127,72

19.038,52

5.888,94

1.557,59

2.092,78

832.407,04

225.545,71

Material d'oficina i informatic
Recanvis i material divers
Total bens
Acomptes a prove'fdors
Total existencias

38.537,72

29.415,61

870.944,76

254.961,32

No existeix cap carrega o gravamen sobre les existéncies de la Fundació.
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12. MONEDA ESTRANGERA

El volum d'operacions 2017 de compres i serveis rebuts en moneda estrangera ha estat el
següent:

Monedes

lmport Moneda
Extrangera

lmport
en€

CAD

31.783,08

21.556,56

CHF

12.215,50

11.015,96

GBP

89.114,44

102.665,95

JPY

155.800,00

1.211,78

SEK

9.625,00

1.005,62

USD

393.317,05

357.228,96

Total

494.684,84

Per l'any 2016, el volum d'operacions de compres i serveis rebuts en moneda estrangera va
ser el següent:

Monedes

lmport Moneda
Extrangera

lmport
en€

AUD

5.031,00

3.302,70

CHF

1.596,10

1.464,10

GBP

77.761,43

93.501,89

JPY

6.069.285,00

46.506,59

SEK

12.724,62

1.381,10

USD

533.454,99

481.547,32

Total

627.703,70

L'import registrat al 2017 a la compte de Perdues i Guanys en concepte de diferencies de
canvi originades entre el moment de registre del seu reconeixement i el moment del seu
pagament ha estat d'un total de 9.942,77€ de diferencies negatives i d'un total de diferencies
positives de 1.259, 70€.
El volum d'operacions 2017 d'ajuts o subvencions ingressats en moneda estrangera ha estat
elsegüent:

Monedes

lmport Moneda
Extrangera

lmport
en€

CHF

144.755,00

132.368,04

GBP

2.000,00

2.553,63

USD

402.537,01

399.631,11

Total

534.552,78
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L'import registrat al 2017 a la compte de Perdues i Guanys en concepte de diferencies de
canvi originades entre el moment de registre del seu reconeixement i el moment del seu
cobrament ha estat d'un total de 17.228,88€ de diferencies negatives i d'un total de
diferencies positives de 1.684,1 0€.
En l'exercici anterior, l'import total de diferencies negatives va ser de de 36.563,05€ i l'import
total de diferencies positives va ser de 31.993,62€.

13. FONS PROPIS
La variació experimentada pels Fans Propis de la Fundació en l'exercici finalitzat a 31 de
desembre de 2017, correspon al següent detall:

Concepte
Fans fundacionals

Saldo a

31/12/2016
90.752,83

Addicions

0,00

Distribució
resultats

Saldo a

0,00

31/12/2017
90.752 ,83

Romanen!

12.283.555,20

0,00

0,00

12.283.555,20

Excedents negatius d'exercicis anteriors

-3.938.545,75

0,00

-1.000.680,11

-4.939.225,86

Resulta! de l'exercici

-1.000.680,11

-200.610,63

1.000.680,11

-200.610,63

7.435.082,17

-200.610,63

0,00

7.234.471,54

Total fons propis

Nota a)
La Generalitat va aportar 90.151,82€ i la Universitat Pompeu Fabra 601,01€ al Fons
fundacional, que va ser desemborsat en efectiu i ingressat al compte bancari de la Fundació.

14. SUBVENCIONS, DONACIONS 1LLEGATS
Els moviments entre els comptes de Subvencions, donacions i llegats rebuts del Patrimoni
Net i les comptes deis Deutes a curt termini transformables en subvencions, donacions i
llegats (en l'epígraf Altres Passíus a curt termím) responen a subvencions concedides
pendents d'~xecutar.
El quadre d'evolució de les subvencions, donacions i llegats en l'exercici 2016 va ser el
següent:
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Saldo a

31/1212()16
Genen~lilatde

Galalunya

lnwrsions (DE CO)
(Departament dE conomia i Ccneixement)

Ad!Jdons

Balxes
(modif. Anllllfilzlt)

Tnupasa
rerullzlts _

Traspaisosl
recia mficacions

Saldo a

31/1212016

3. 389.8~5,3€

15. 467.583.~-5

0,00

-17.955.471 ,94

2.321. 325,~- 0

3.223.292 ,47

3. 389.855,36

1.220.164,8&

O, 00

-1.961.100,05

574.372,27

3.223.292,47

Oespeses de tmclonament (Departament
d'E conomia i Coneixement ; Departament de
Salut)

0,00

14.230.000,00

O, 00

-15.97!1.456,88

1.749. 45€,88

0,00

Flnancers
(Departament dE conomia i Coneixement)

0,0 0

15.718,60

o, 00

-14.915,01

-803,65

0,00

Altres (Pro111! 1ACDC )

0,00

1.700, 00

O, 00

0,00

-1 .700,00

0,00

1. !:46.022,51

8.544.430, 31

-133.175,30

-9. 340.963,71

. 853.009,54

1. 470.1 63,35

European Comis9on

roo.s44,28

10.365.802,66

-<)91.955,8&

-8.!:-46. 029,05

-134. 473,98

~.93 . 988,02

AltresSJbvendonll donaclonsi llegats

358.821,16

3.087.207,11

-47.548,63

-3.773.029,33

740.967,1 1

36S.437, 42

5. 8&5.343,31

37.465.023,63

-872.679, 82

-40.615. Si4,03

3.781.708,17

5 653.881 ,26

Admini.tmdó de I'ES!It

Tolal

Dins de l'import d'lnversions (DECO), a les addicions, hi ha un import de 641 .000,00€
referent a la subvenció anual de capital i a 579. 164,89€ en concepte de FE DER. El total
suma 1.220. 164,89€.
Per l'exercici 2017 l'evolució es mostra al següent quadre:
Saldo a
31/12/2016

Addicions

a
resultats

Trasp~s

Baixes

(rnodif. Anual~at)

Traspassos i
reclassificaclons

Saldo a
31/12/2017

de Catalunya

3.223.292,47

15.316.011,22

-239,43

-12.956.515,75

-3.141.533,36

2.441.015,15

lnversions (Departament d'Economia i
Coneixement)

3.223.292,47

653.400,00

0,00

-1.409.727,29

-25.950,03

2.441.015,15

Despeses de funcionament (Departament
d'Economia i Coneixement; Departament de Salut)

0,00

14.580.000,00

0,00

-1 1.474.715,70

-3.105.284,30

0,00

Financers (Departament d'Economia i
Coneixement)

0,00

12.611,22

0,00

-6.267,52

-6.343,70

0,00

General~at

0,00

70.000,00

-239,43

-65.805,24

-3.955,33

0,00

1.470.163,35

10.085.321,74

-312.470,54

-11.518.229,64

1.403.870,83

1.128.655,74

European Comission

593.986,02

10.355.175,03

-769.886,86

-9.456.242,00

-367.015,50

334.018,67

Altres subvencions, donacions i llegats

366.437,42

3.426. 756,36

-132.437,55

-3.110.255,60

-96.634,56

451.668,05

5.653.881 ,26

39.183.266,35

-1.215.034,40

-37.043.242,99

-2.223.512,61

4.355.357,61

Altres (Prova't 1 ACDC)
Administració de I'Estat

Total

Aportacions deis Patrons al CRG

La Fundació Centre de Regulació Genomica i la Generalitat de Catalunya el 14 de febrer de
2009 varen subscriure un contracte programa que abastava el període 2007-2012, el qual
assegurava un finangament plurianual amb el condicionant que el centre assolís uns
objectius establerts. En data 13 de marg de 2013 es va signar una prorroga del mateix fins
el 31 de desembre de 2013. El 20 de febrer de 2014 es va signar un nou contracte programa
per l'any 2014, i el 5 de juny de 2015 se'n va signar un altre per l'any 2015. Durant els
períodes de vigencia esmentats, el CRG va dur a terme els objectius plantejats en els
contractas programa, d'acord amb els indicadors de seguiment establerts als documents
referits. Així mateix, en data 15 de setembre de 2016 es va signar un nou contracte programa
pera l'any 2016.
Ambdues parts han expressat la voluntat de subscriure un contracte programa peral període
2017- 2020 que tindra per objecte establir els mecanismes i criteris que permetin dotar al
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CRG d'un finan9ament adient als seus objectius durant el període definit, determinar els
objectius a acomplir i els mecanismes d'avaluació necessaris.
Per l'any 2017 encara no s'ha signat el contracte programa per l'exercici 2017 on s'hauria
d'establir l'aportació per part del Departament d'Economia i Coneixement pero d'acord amb
informació rebuda, s'esta tramitant una proposta de contracte programa que correspon al
període 2017 a 2020.
En el mateix contracte programa també s'hauria d'establir que en els crédits inicials del
pressupost de la Generalitat de Catalunya per l'any 2017 s'inclou una aportació del
Departament d'Empresa i Coneixement a la Fundació per al finan9ament de despeses
d'inversió.
Durant el període de prórroga deis pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any
2015, s'han dictat dues Resolucions de 17 de febrer de 2017 i d'11 de maig de 2017 i de
6.475.000€ cadascuna per finanC(ar les despeses de funcionament de l'any 2017 (total de
12.950.000€) i de 653.400€ addicionals a la segona resolució perles inversions, en el marc
del contracte programa pendent de signatura .
Al2016 aquesta aportació va ser de 12.600.000,00€ perles despeses de funcionament i de
641.000,00€ per les inversions.
L'aportació del Departament de Salut per l'any 2017 ha estat de 630.000,00€, mateix import
que al2016.
L'aportació del Ministerio de Economía y Competitividad, en base al conveni MICINN-EMBLCRG, per l'any 2017 ha estat de 1.000.000,00€, essent pel 2016 també el mateix import.

Aportacions deis Patrons al CNAG
El CNAG ha rebut una aportació de 500.000,00€ del Departament d'Economia i Coneixement
per 2017, segons resolució de 20 d'octubre de 2017. Per l'exercici 2016 l'aportació va ser
pel mateix import.
El Departament de Salut, pel 2017, ha aportat 500.000,00€. Per l'exercici 2016 l'aportació
va ser pel mateix import.
Pel que fa al CNAG l'aportació del Ministerio de Economía y Competitividad ha estat de
1.500.000,00€. Per l'exercici 20161'aportació va ser pel mateix import.

Consideracions generals
Segons l'article 13 de la Llei 4/2017, de 28 de mar<(, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2017 i del Text Articulat del Projecte de Llei de Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per a l'exercici 2016, les transferéncies corrents a favor de les
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entitats que es classifiquen coma Administració pública de la Generalitat de Catalunya o bé
que aquesta hi participa de forma majoritaria, tenen per objecte finan9ar les despeses
d'explotació en la mesura necessaria per a equilibrar el compte de perdues i guanys, llevat
de les dotacions per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d'existencies i
baixes d'immobilitzat. En el cas que al 31 de desembre aquestes entitats tinguessin un
romanent de tresoreria derivat d'un excés d'ingressos cedits, transferencies o aportacions
de la Generalitat o de les entitats del seu sector públic, no obtingudes en concurrencia , el
departament competent en materia de pressupostos hauria d'efectuar una retenció de les
aportacions i transferencies que els departaments als quals estan adscrites les entitats
afectades tenen previst atorgar, per l'import que determini la lntervenció General, llevat que
per llei, contracte programa o per altres acords él Govern s'hagi establert que han de tenir
una altra destinació.
Com a conseqüencia, la Fundació no imputa íntegrament al resultat de l'exercici les
subvencions corrents d'explotació que rep de la Generalitat de Catalunya, sinó que imputa
l'import necessari per a equilibrar el compte de perdues i guanys de l'exercici, llevat de les
dotacions per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d'existencies i baixes
d'immobilitzat.
L'import de la subvenció d'explotació de la Generalitat pendent d'aplicar al final deis exercicis
2016 i 2017 és la següent:
Concepte
Resulta! abans punt equilibri
Resultat després punt equilibri
Punt equilibri comptable

Exercici 2016

Exercici 2017

-75.965,06

4.085.643,97

-1.000.680,11

-200.610,63

924.715,05

4.286.254,60

Aquestes xifres són el resultat de l'aplicació de l'article 13 de la Llei 4/2017, de 28 de mar9,
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al2017 i de la instrucció 1/2017, de 12
de desembre, per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la prórroga deis
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del
2018.
Aquest import acumulat no imputat al final de cada exercici, queda registrat en el passiu del
Balan9 de Situació de la Fundació, en l'epígraf "Aitres passius financers a curt termini" ,
corresponent a les subvencions rebudes amb caracter reintegrable fins que no es justifiqui
la seva despesa.
La conciliació entre l'equilibri comptable i el resultat de l'exercici 2017 i de l'exercici 2016 és
la següent:
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Concepte

Exercici 2016

Exercici 2017

Amortitzacions de l'immobilitzat finan9at amb Fons Propis

-901.822,50

-772.719,26

Pérdues, deteriorament i variacions de provisions

-105.000,00

-34.752,70

0,00

0,00

Resultats per alienacions d'immobilitzat
Al tres
Variacions d'existéncies
Resultat de l'exercici

6.142,39

0,00

0,00

606.861 ,33

-1.000.680,11

-200.610,63

15. SITUACIÓ FISCAL

15.1) lmpost sobre beneficis
La Fundació esta acollida al régim fiscal de les entitats sense afany de lucre (Liei 49/2002).
Esta subjecte a l'lmpost sobre Societat tributant al 1O% pels rendiments obtinguts en el
desenvolupament de les activitats no exemptes de l'lmpost d'acord amb el que disposa
l'article 7 de la Llei 49/2002. Els rendiments obtinguts de les activitats fundacionals es traben
exempts de l'lmpost. ·

Han estat aplicats a les activitats fundacionals un 100% de les rendes i ingressos nets
obtinguts durant l'exercici per la Fundació.

La conciliació entre l'import net deis ingressos i despeses de l'exercici i la base imposable
(resultat fiscal) es detalla seguidament:
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Conciliació Rtat. Comptable amb la Base
lmposable de l'lmpost de Societats

Compte de perdues i guanys
Augments

1

Disminucions

-200.610,63

lngressos i despeses de l'exercici

Patrimoni Net
Augments

1

Disminucions

-1.298.523,65

lmpost de Societats
Diferencies permanents
Altres ajustas (Liei 49/2002)

42.758.534,69 -42.557.924,06

1.298.523,65

42.758.534,69 -42.557.924,06

1.298.523,65

Multes, sancions i recarrecs
Diferencies Temporaries
Amb origen en l'exercici
Amb origen en exercicis anteriors
Compensació bases negatives d'ex ant.
Base lmposable (Resulta! Fiscal)

0,00

Tipus de gravamen 10%

0,00

Deducció plusvalues internes

0,00

Quota líquida

0,00

Retencions

0,00

Quota de l'exercici

0,00

0,00

0,00

L'Entitat es traba al corrent de pagament de les obligacions fiscals que li corresponen per la
seva activitat i naturalesa.
15.2) lmpost sobre el valor afegit

L'activitat realitzada per la fundació, investigació biomédica, és una activitat subjecta i no
exempta de l'lmpost sobre el Valor Afegit. L'exercici 2017 s'ha liquidat considerant un dret
de deducció del 100% de l'impost en virtut de l'establert a l'article 104 de la Llei 37/1992 de
28 de desembre de l'lmpost sobre el Valor Afegit.
15.3) Actes d'inspecció d'IVA

El 26 de maig de 2015, la Fundació va rebre comunicació de I'Agéncia Tributaria d'inici
d'actuacions de comprovació i investigació general en referencia a l'impost sobre el valor
afegit (IVA) de l'exercici 2014.
A l'any 2016, ates que les alternatives de regularització plantejades per I'Agéncia Tributaria
no van ser confirmades per la seva direcció a nivel! central i que per aquest motiu, no es
disposava d'una proposta de conformitat que pogués ser aprovada pel Patronat en la sessió
del 12 de Juny del 2017, el Patronat va considerar més adient ajornar qualsevol acord als
resultats de les converses que mantenien la Direcció General de Recerca i els seus
assessors amb I'Agéncia Tributaria i va delegar les negociacions en la Direcció General de
Recerca.
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En conseqüéncia, es va dotar comptablement una provisió per 1.420.018,00€, que era
l'import que correspondria minorar I'IVA a retornar, resultant d'acceptar una prorrata del
44,75% (percentatge d'activitat económica sobre el total d'activitat), i que era la hipótesi del
resultat més probable de resolució amb !'Agencia Tributaria.
La dotació es va fer amb carrec a un romanent de l'epígraf Altres Passius Financers a curt
termini atés que es tractava d'una actuació estratégica de la Fundació.
Amb data 26 de febrer 2018, es va dictar per I'Agéncia Tributaria !'Acta de conformitat la qua!
es va acceptar i signar per part del CRG segons directrius de la Direcció General de Recerca,
en qui el Patronat de 12 Juny 2017 havia delegat les negociacions. La regularització resultant
suposa una regularització de 845.277,67€ a favor de !'Agencia Tributaria, conseqüencia
d'aplicar un 66% de prorrata a I'IVA suportat. Per tant, deis 2.144.579,33€ de la liquidació de
l'any 2014, finalment es retorna al CRG 1.299.301 ,33€. La provisió s'ha regularitzat suposant
en un excés de provisió per 574.740,33€.
Pel que fa a la liquidació d'IVA deis anys 2016 i 2017, el balan~ de situació adjunt presenta
un saldo deutor de 3.052.140.88€ per l'any 2016 i de 2.375.227,95€ per l'any 2017 que han
estat ingressats als mesas d'abril i maig del 2018, respectivament. Pel que fa als exercicis
2015, 2016 i 2017 les liquidacions d'IVA, s'han presentat sense aplicar la regla de la prorrata,
i en aquest sentit s'ha dotat una provisió per cobrir el risc existent (ve ure nota 17 .d)

16. INGRESSOS 1DESPESES
16.1) Despeses derivades del funcionament de l'órgan de govern
En els exercicis tancats en data 31 de desembre de 2017 i 2016, no s'ha liquidat cap import
en concepte de despeses d'administració del patrimoni de la Fundació, derivades
directament del funcionament del Patronat ni d'altres órgans de la Fundació.

16. 2) Aprovisionaments
El desglossament de la partida "Aprovisionaments" del compte de resultats presenta el
següent detall:
Concepte

2017

Material laboratori
Altres aprovisionaments (estabulari, material oficina, etc ... )
Total

16.3) Carregues socials
Presenta el següent detall:
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7.096.407, 73

6.641.279,72

215.108,17

222.379,83

7.311.515,90

6.863.659,55
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2017

Concepte

2016

Seguretat Social a carrec de !'empresa

4. 709. 102,05

4.748.364,83

Total

4.709.102,05

4.748.364,83

17. PROVISIONS 1 CONTINGENCIES
La composició i l'evolució durant l'exercici 2017 de la partida "Provisions a curt termini" és la
següent:

Concepte

Dotacions

Aplicacions

Reversions

Saldo a
31/12/2017

Notes

lndemn. acomiadament

30.000,00

0,00

24.044,00

5.956,00

0,00

a)

lndemn. incompliment precontracte

75.000,00

0,00

33.333,33

41 .666,67

0,00

b)

845.277,67

574.740,33

0,00

e)

Provisió IVA 2015, 2016, 2017

0,00

718.806,72

0,00

0,00

718.806,72

d)

Provisió Reintegraments subvenció
pendents de rebre liquidació

0,00

82 .375,37

0,00

0,00

82.375,37

e)

1.525.018,00

801.182,09

902.655,00

622.363,00

801.182,09

lnspecció IVA exercici 2014

1

Saldo a
31/12/2016

Total provisions a curt termini

1.420.018,00

Nota a)
El 28-06-2017 al Jutjat Social n° 21 de Barcelona es va celebrar el judici degut a la
disconformitat d'un acomiadament que hi va haver a mitjans del2016. La quantitat estimada
a pagar en cas de perdre el judici era de 30.000,00 Euros. Finalment la xifra a pagar ha estat
de 24.044,00€ el que representa un excés de provisió de 5.956,00€.
Nota b)
El 28-06-2017 al Jutjat Social n° 9 de Barcelona es va celebrar el judici degut a la
disconformitat per part d'un candidat a treballar a la Fundació en referencia als possibles
danys i perjudicis per l'existéncia d'un precontracte ja que finalment no es va procedir a la
seva contractació. La quantitat estimada a pagar en cas de perdre el judici era de 75.000,00
Euros. Finalment la xifra a pagar ha estat de 33.333,33€ el que representa un excés de
provisió de 41.666,67€.
Nota e)
La Fundació tenia oberta amb I'Agéncia Tributaria un procediment d'inspecció de I'IVA de
l'exercici 2014 tal i com s'havia explicat ampliament a la nota 15 de la memoria de l'any 2016.
En data 26 de Febrer de 2018 s'ha rebut l'acta de conformitat on es recull que l'import a
retornar en concepte d'IVA per l'any 2014 és de 845.277,67€. Aquesta informació queda
ampliament recollida a la Nota 15 de la memoria de l'any 2017. L'excés de provisió ha estat
de 574.740,33€.
La dotació es va fer amb carrec a un romanent de l'epígraf Altres Passius Financers a curt
termini atés que es tractava d'una actuació estratégica de la Fundació.
Notad)
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La fundació ha dotat una provisió per I'IVA deis exercicis 2015 a 2017 amb carrec a un
romanent de l'epígraf Altres Passius Financers a curt termini per tractar-se d'una actuació
estratégica de la Fundació (veure Nota 15.3).
Nota e)
El Ministeri ha sol·licitat per via administrativa informació i justificacions de les despeses
imputades en subvencions rebudes en períodes anteriors. Un cop finalitzada la via
administrativa, el Ministeri ha emes la corresponent resolució de procediment de
reintegrament. La Fundació ha procedit amb el reintegrament, que és l'import corresponent
a aquest punt, pero a l'estar en desacord ha procedit a presentar un recurs potestatiu de
reposició davant de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Investigación. La
Fundació ha decidit provisionar aquests imports a l'espera de rebre la resolució.
Altres contingéncies
En relació a la Unitat económica CNAG que en data 1 de juliol de 2015 va ser traspassada
per part de la Fundació Pare Científic de Barcelona (FPCB) a la Fundació Centre de
Regulació Genomica (CRG) mitjan9ant una operació d'escissió parcial, durant el mes de
gener del 2016, la FPCB va posar en coneixement del CRG l'existéncia d'una contingencia
relacionada amb la reducció de les pagues extres retingudes al personal del sector públic
amb anterioritat a la data d'escissió parcial. El CRG no havia tingut coneixement d'aquesta
contingencia ni a través del corresponent balan9 d'escissió, ni mitjan9ant !'auditoría externa
de comptes del CNAG a 30 de juny de 2015.
A 31 de desembre de 2016, l'import conegut i susceptible de ser retornat als treballadors,
corresponent a les reduccions de pagues extres relatives als exercicis 2012, 2013 i 2014
ascendía a la quantitat de 242.318,97€.
Aquest import no es va provisionar als comptes del 2016 ates que les reduccions de les
pagues extra eren anteriors a la data d'escissió parcial i era incert l'import definitiu d'aquesta
contingencia i la responsabilitat de les parts.
Les dues parts, FPCB i CRG, mitjangant un acord signat el 2 d'octubre del 2017 manifesten
la seva voluntat en arribar a un acord en relació al repartiment de les despeses salaríais deis
treballadors assumint el CRG el 80% del cost. L'import resultant, queja s'ha resolt durant el
2017, ha estat de 44.753,92€. L'import pendent de resoldre no s'ha registrat al tancament
de l'exercici 2017 perqué no existeix cap obligació legal de retornar la part pendent de les
esmentades pagues extra.

18. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS 1 D'INGRESSOS A FINALITATS
ESTATUTARIES
En l'exercici 2017 no s'ha produ'it ap increment ni disminució de la dotació fundacional de
I'Entitat.
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Atés que la totalitat deis ingressos de l'exercici 2017, s'han aplicat a les finalitats
fundacionals, s'ha acomplert amb l'article 333.2 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril del !libre tercer
del codi civil de Catalunya, que estableix que les fundacions han de destinar almenys el
setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals que s'obtenen al compliment
deis fins fundacionals, i la resta s'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o
bé incrementar-ne la dotació.

19. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT
Durant l'exercici 2017, l'entitat ha continuat posant émfasi endura terme diverses actuacions
per minimitzar !'impacte sobre el medi ambient:
CRG

La retirada i tractament de residus ha comportat una des pesa de 48.679,64 €. A l'exercici
20161a despesa per aquest mateix concepte va ser de 74.204,00€. La reducció del35%
es deu a un doble factor; per un costat s'han recollit un 17% menys de contenidors de
residu biologic i per l'altre es va licitar el servei i amb el nou prove'ldor la reducció del cost
unitari del contenidor més comú és del 62%. S'ha de tenir en compte que l'adjudicació al
nou prove'ldor amb els nous preus es va fer al mes de juny.
El consum eléctric ha estat de 2.968 MWh en el 2017, s'ha mantingut practicament en
els mateixos valors que el 2016 en l'edifici del PRBB. També es manté constant el
consum i el cost de l'energia de climatització en aquest edifici.
CNAG

S'ha incremental de nou el consum energétic perqué ha continuat incrementant-se
l'ocupació al CPD que ha arribat gairebé a la plena ocupació. El cost del CPD és el 84%
del cost energétic del CNAG que aquest any ha arribat als 250.304,77€, un 14% més
que l'any passat.
El preu del MWh en ambdós edificis s'ha mantingut en la mateixa línia de l'any 2016.
El CRG realitza totes les obres i millores incorporant il·luminació led i altres criteris per
minimitzar-ne el consum energétic.
La Fundació no té actius amb finalitat especifica de minimitzar !'impacte ambiental i la
protecció del medí ambient.
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20. RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL
Sense anotacions en aquesta partida.

21. NEGOCIS CONJUNTS
Segons la definició de la norma de registre i valoració n° 19 del pla comptable de fundacions,
la Fundació no participa en cap negoci conjunt.

22. ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PERA LA VENDA
La Fundació no té cap actiu classificat com actiu no corrent mantingut per a la venda.

23. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

Amb data 5 de mar9 de 2018, la Fundació ha rebut l'ingrés per part de I'Agéncia Tributaria,
de la devolució de I'IVA de l'any 2014 per un import d'1.299.301,33€. Degut a l'endarreriment
en el cobrament, s'han liquidat a favor de la Fundació els interessos de demora per un import
de 118.828,22€, import que s'ha comptabilitat com a ingrés financer en l'exercici 2017 (veure
Nota 10.2).
Amb data 6 d'abril de 2018, la Fundació ha rebut l'ingrés per part de I'Agéncia Tributaria, de
la devolució de I'IVA de l'any 2016 per un import de 3.052.140,88€. Degut a l'endarreriment
en el cobrament, s'han liquidat a favor de la Fundació els interessos de demora per un import
de 68.673, 17€.
El CRG ha adquirit la condició de Gran Empresa degut a que al finalitzar l'exercici 2017 es
va assolir un vol u m d'operacions superior a 6.01 0.121,04€. La qualificació de Gran Empresa
a efectes tributaris comporta els següents canvis:
Obligació de presentar mensualment l'lmpost sobre el Valor Afegit i l'impost sobre la
renda de les persones físiques.
Aplicar el nou sistema de gestió de I'IVA denominat "Suministro Inmediato de Información

(Sil)".

24. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Les operacions realitzades pel CRG amb parts vinculades són les següents:
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Serveis
Prestats (a)

Patrons

-

Fundació Bancaria Caixa d'EstaMs i Pensions de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra

169.689,22

Serveis
comprats (b)

88.911,44

Convenis

619.700,31
39.000,00

Nota a)
El serveis prestats per part del CRG a la Universitat Pompeu Fabra són basicament serveis
científic técnics.
Nota b)
El detall deis serveis prestats per part de la Universitat Pompeu Fabra al CRG són els
següents:
Conceptes

lmport

Serveis de seqüeciació i altres

28.209,64

Préstec Bibliotecari

23.827,00

Despeses relacionades amb els cursos de doctoral

16.307,48

Espais i consums energétics

12.626,05

Repercussió despeses de manteniment de Cores
Altres

7.744,00
197,27

Total

88.911,44

Nota e)
Els convenís subscrits entre el CRG i la Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona són els detallats a continuació:
Microbioma 11: El projecte persegueix donar continu'ltat al projecte urba del microbioma
"Saca la !lengua" i seqüenciar fins a 1.000 mostres addicionals de microbioma oral,
derivades de l'estudi amb estudiants, públic general, pacients i de les mostres recollides
en clíniques dentals.
Beques La Caixa: Al 2008 s'estableix aquest programa internacional de beques, que
pretén impulsar la recerca en l'ambit de la biomedicina a Espanya, destinant fons a
afavorir la incorporació deis millors joves doctorands a centres d'excel·léncia científica
d'Espanya. Posteriorment, al 2013 es formalitza un nou conveni de col·laboració pel
desenvolupament del programa internacional de beques de doctorat la Caixa-Severo
Ochoa per cursar un doctorat al CRG. Al2017 s'acorda iniciar la col·laboració per posar
en marxa el programa de beques de doctorat INPhiNIT, el qual es traba cofinanc;at per
la Comissió Europea mitjanc;ant el programa COFUND i perla Fundació Bancaria Caixa
d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
Projecte EGA: L'objecte d'aquest Conveni és establir les bases de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya, !'Obra Social "la Caixa" i el CRG, peral desenvolupament del
projecte "The European Genome-Phenome Archive (EGA) and the development of
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genome analysis software for medica! purposes" !'Investigador Principal del qual és el
Doctor Luis Serrano Pubul, Director del CRG i Cap del Grup de Recerca Disseny de
Sistemes Biológics.
Els convenis subscrits entre el CRG i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) són els següents:
El 1O d'octubre de 2013 es va firmar un conveni on s'acorda l'adscripció del grup del
professor Arcadi Navarro al programa de Bioinformatica del CRG amb l'objectiu de
col ·laborar en el Projecte EGA. L'UPF es fa carrec del sou de !'investigador principal del
grup. El CRG per la seva part es fa carrec de l'espai i sou de l'equip de I'EGA i abonara
a la UPF com a compensació per l'adscripció la quantitat de 13.000,00 Euros l'any 2013
i 20.000,00 Euros per cada un deis quatre anys restants. Amb data de 12 de maig de
2016 es va signar una addenda al conveni específic per l'adscripció del grup de recerca
del Dr. Arcadi Navarro al programa de recerca de Bioinformatica i Genómica del CRG,
acordant la suspensió temporal de l'adscripció de l'esmentat investigador, així com la
seva col ·laboració en el projecte de desenvolupament de la base de dades del European
Genome-Phenome Archive (EGA), degut al seu nomenament com a Secretari
d'Universitats i Recerca al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, des de la data del 19 de gener de 2016 fins a la data en que es produeixi la
finalització del nomenament indicat, d'acord amb la normativa vigent en materia
d'incompatibilitats del personal al servei de I'Administració de la Generalitat. lgualment a
I'Addenda es deixa constancia deis membres del grup de la UPF que es troben adscrits
al programa de Bioinformatica i Genómica del CRG.
L'11 de Maig del 2016 es va firmar un conveni on s'acorda l'adscripció de !'investigador
Osear Fornas al CRG , a través de la Unitat científico-técnica de FACS amb caracter mixt
CRG-UPF. El CRG abonara a la UPF 7.000,00 Euros anuals, durant els 5 anys de
duració del conveni, en concepte de compensació per l'adscripció.
El8 de setembre de 2017 es va signar un conveni de col ·laboració docent entre la UPF,
el CRG i la Fundació Barcelona lnstitute of Science and Technology perla impartició del
master de recerca multidisciplinar en ciéncies experimentals pel curs académic 20172018, per tal que els estudiants puguin realitzar activitats docents i practiques. El BIST
contribueix económicament en l'aportació económica per la mobilitat de l'estudiant i el
CRG concedeix als estudiants que realitzin practiques de l'assignatura "Projecte
d'lnvestigació" a les seves instal·lacions, un ajut económic en concepte de despeses de
manutenció.
Altres convenis subscrits pel CRG :
Conveni subscrit entre el CRG i la Fundació lnstitució deis Centres de Recerca de
Catalunya (1 -CERCA) , creada coma fundació per Acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 13 d'abril de 2010 per respondre a les necessitats específiques i singulars
que representa el desenvolupament, seguiment i finangament estructural deis centres de
recerca catalans .
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Conveni de col·laboració per la participació en el fons de patents Gínjol, que té per
objectiu oferir suport i assessorament als centres CERCA en la valorització de les seves
tecnologies, protecció, comercialització i transferencia deis resultats de recerca generats,
a través de l'establiment d'un fons economic, nodrit per les aportacions deis diferents
centres CERCA i la propia 1-CERCA. El CRG ha contribu'it al fons de patents amb
l'aportació económica sol·licitada de 12.000 euros, podent presentar els seus projectes
de recerca per ser avaluats, els quals, en cas de ser seleccionats poden optar a un
finangament maxim de 10.000 euros per projecte.
La informació relativa a subvencions esta en la Nota 14.

25. COMBINACIONS DE NEGOCI
Segons l'esmentat a la Nota 1, amb data d'efecte 1 de Juliol de 2015, la Fundació Pare
Científic de Barcelona (FPCB) va procedir a l'escissió parcial de la unitat económica
corresponent al Centre Nacional d'Analisi Genomica (CNAG), la qual va ser transmesa a la
Fundació Centre de Regulació Genomica (CRG), com a entitat absorbent, subrogant-se en
tots els drets i obligacions adquirits amb caracter previ per part de FPCB en relació al CNAG.
L'operació va ser inicialment aprovada en la reunió de Patronat de la FPCB de 28 d'abril de
2015 i en la reunió de Patronat de CRG de 29 d'abril de 2015, ens les quals es van aprovar,
els respectius Balangos de la FPCB i del CRG tancats a 31 de desembre de 2014 i la seva
utilització com a Balangos d'escissió, el Projecte d'escissió parcial de 23 de marg de 2015 i,
en definitiva, es va donar aprovació a l'operació d'escissió parcial de la FPCB com a entitat
escindida, i a la gestió del funcionament del CNAG a favor del CRG, com a entitat
beneficiaria.
Els romanents incorporats en el moment de l'escissió van ser de 3.372.237,31€.

26. ALTRA INFORMACIÓ
26. 1) Acords establerts

En data 25 de juny de 2008, en afany de compliment de la finalitat d'estimulació de la
transferencia de tecnología desenvolupada pels seus investigadors, la fundació va signar un
Pacte de Socis amb I'Universitat Pompeu Fabra (UPF) i tres investigadors (dos de la fundació
i un de I'UPF) per promoure la creació d'una empresa de base tecnológica denominada
"Quantitative Genomic Medicine Laboratories, S.L", Q-Genomics.
La finalitat de la companyia és la comercialització de la tecnología desenvolupada a la
fundació i a la UPF i que es basa en la elecció i combinació de sondes derivades de BAC's
que s'ha disposat en un xip per a la determinació de trastorns genomics recurrents i de les
patologies associades.
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La cessió d'ús a la companyia d'aquesta tecnologia es materialitza amb l'atorgament a la
companyia d'una llicéncia de la qual són cotitulars la fundació, 1' Universitat Pompeu Fabra i
la Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica. El valor de
la part de la llicéncia que es titular la fundació té un valor de 20.205,00€.
La fundació com a contrapartida a la cessió d'us de la citada tecnologia desenvolupada en
el seu centre obté un dret de crédit convertible en capital social davant de la companyia amb
les següents característiques:
El crédit no podra ser amortitzat mitjanc;ant la satisfacció del seu import, excepte si
existeix un acord explícit entre la fundació i !'empresa, segons s'especifica en l'acord signat.
Aquesta compensa ció de crédit es podra fer efectiva durant els 1O anys posteriors a la
signatura del contracta mitjanc;ant la seva conversió en participacions representativas del
capital social de !'empresa, per la via de l'ampliació de capital social.
No obstant el punt anterior, la fundació podra exigir l'amortització del crédit de forma
dineraria, a partir del moment que la companyia obtingui uns benéfics nets anuals superiors
a 50.000,00€, límit mínim que s'actualitzara anualment en base al menor deis dos següents
índexs económics (interés legal del dinero IPC) des de la data de firma del contracta. En
aquest supósit, el crédit passara a tenir caracter de participatiu deis beneficis de la
companyia, obligant-se la companyia a destinar, en l'exercici en que superi la referida
quantitat de beneficis i en cada un deis exercicis posteriors, un 20% deis beneficis nets
obtinguts anualment a l'amortització del mateix. Sense perjudici que pugui destinar un
percentatge superior fins un límit conjunt entre principal i interessos de 278.420,00€, que
seran objecte d'actualització en base al menor deis dos següents índexs economics (interés
legal del dinero IPC) des de la data de firma del contracta fins el moment en que les parts
acordin l'amortització del crédit.
El Patronat del CRG ha adoptat en la sessió extraordinaria celebrada en data 15 de maig de
2018 autoritzar la participació del CRG en la societat Quantitative Genomic Medicine
Laboratories, S.L. (Q-Genomics) per mitja de l'operació de conversió del crédit atorgat en
data 25 de juny de 2008 pel CRG a favor de !'empresa Q-Genomics, en la subscripció d'un
9,86% de participacions socials .

26.2) Nombre mitja de persones ocupades distribu'ides per categories i sexe
El nombre mitja de persones a l'exercici 2016 va ser el següent:
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Categoria

Homes Dones

Predocs

57

47

Postdocs

70

51

Tecnics investigació

72

109

Personai suport a la recerca

23

40

Personal investigador

30

8

Staff scienüsts

5

5

Gerencia

o

1

Direcció

1

o

258

261

Total

Total

104
121
181
63
38
10
1
1
519

El nombre mitja de persones en l'exercici 2017 és el següent:
Categoria

Homes Dones

Predocs

51

49

Postdocs

68

52

Tecnics investigació

69

106

Personal suport a la recerca

22

41

Persor:al investigador

31

12

Staff scienüsts

4

5

Gerencia

o

1

Direcció

1

o

246

266

Total

Total

100
120
175
63
43
9
1
1
512

El nombre mitja de persones ocupades en el curs de l'exercici amb discapacitat major o igual al
33%, ha estat de 4 persones amb les categories professionals següents:
Tecnic SE
Telefonista
Auxiliar d'oficis
Tecnic SB

26.3) Canvis deis components del patronat
Segons l'article 7 deis Estatuts de la Fundació el Patronat esta constitun pels següents
membres:

Són Patrons nats de la Fundació les persones físiques i jurídiques següents:
a) El/la conseller/a del departament de la Generalitat de Catalunya competent en
materia d'investigació o la persona que aquest/a designi.
b)

El/la rector/a de la Universitat Pompeu Fabra.

També són membres del Patronat els següents patrons designats:
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e) Quatre vocals designats per el/la conseller/a del departament que exerceixi les
funcions própies de I'Administració de la Generalitat en l'ambit de la investigació.
d) Dos vocals designats/des pel conseller/a del departament que exerceixi les funcions
própies de I'Administració de la Generalitat en l'ambit de la salut.
e)

Dos vocals, en representació de la Universitat Pompeu Fabra, designats pel rector/a.

f)
Un/a vocal designaUda pel Ministeri que exerceixi les funcions própies de
I'Administració General de I'Estat en l'ambit científic.
g)

La Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

El President del Patronal es el/la conseller!a del departament de la Genera/itat de
Catalunya competent en materia d'investigació o la persona que aquesta designi.
Durant l'exercici s'han produ"lt els següents canvis:
Senyor Albert Barbera i Lluis, designat pel Conseller de Salut, en substitució del
senyor Antoni Andreu Périz.
Senyor Benjamín Sánchez Gimeno, designat pel Ministerio de Economía, lndustría y
Competitividad, en substitució del senyor Fernando Ballestero Díaz.
Es disposa ja de la notificació oficial informant del canvi del Dr. Francesc Posas Garriga que
de moment encara consta, pero deixara el carrec ja que és incompatible amb el nou carrec
de director de I'IRB.
La composició del Patronat, a data de formulació de les presents comptes anuals és la
següent:

¡/
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Nom i cognoms

earree

Representant

Honorable Sra. Angels Chacón

President

Conseller d'Economia i Coneixement (Membre
nat) - Generalitat

Excm. i Mgfc. Sr. Jaume Casals Pons

Vocal

Rector UPF (Membre nat)

Prof. Cristina Pujades Corbí

Vocal

Vicerectora de Direcció de projectes - UPF

Dr. David Comas Martínez

Vocal

Departament de Ciéncies Experiementals i de la
Salut- UPF

Sr. Francesc Subirada

Vocal

Director General de Recerca - Generalitat

Sr. Arcadi Navarro

Vocal

Secretari General d'Universitats i Recerca Generalitat

Sra. lolanda Font de Rubinat Garcia

Vocal

Subdirectora General de Recerca - Generalitat

Sr. Lluís Rovira Pato

Vocal

Director lntitució CERCA - Generalitat

Sr. Albert Barbera i Lluis

Vocal

Sr. Jaume Reventós Puigjaner

Vocal

Sr. D. Benjamín Sánchez Gimeno

Vocal

Sr. Jaume Giró i Ribas

Vocal

Director General - Fundació "La Caixa"

Sr. Josep María Alcoberro

Secretari

Area Jurídica - Generalitat

Director General de Recerca i lnnovació en
Salut - Generalitat
Responsable de I'Area d'Operacions i Relacions
lnstitucionals de la Direcció General de Recerca
i 1nnovació en Salut - Generalitat
Subdirector General de lnternacionalización de
la Ciencia e la Innovación- MINECO
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26.4) lnformació sobre retribucions i prestacions a membres del patronat i a !'alta direcció.

Durant l'exercici 2017, no ha estat satisfet cap import als membres de la Junta de Patrons
de l'entitat, ni tampoc existeixen bestretes ni obligacions concretes en materia de pensions
o assegurances de vida. Al 2017 les retribucions a l'alta direcció han estat de 211.200,00€,
mentre que al2016 varen ser de 189.037,40€.
26.5) Garanties compreses amb tercers

La Fundació té atorgats avals davant el Ministerio de Ciencia y Tecnología per garantir els
crédits concedits per un import de 240.232,52€.
26. 6) Honoraris per auditoria de comptes

Els honoraris facturats a l'exercici 2016 perla societat d'auditoria va ser de 14.000,00 € per
a serveis d'auditoria. Per l'exercici 2017 els honoraris facturats han estat 14.250,00 €.
27. INFORMACIÓ SEGMENTADA
A 31 de desembre de 2017, el compte de resultats desagregat entre CRG i CNAG es el
següent:
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FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÓMICA
Compte de Pérdues i Guanys a 31 de desembre de 2017 (en euros)

COMPTE DE PERDUES 1GUANYS
1. lngressos per les activitats
b) Prestació de serveis
e) Subvencions oficials a les activitats

f) Donacions i aHres ingressos per a activitats
g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats
al resulta! de l'exercici

CRGa
31/12/2017

CNAGa
31/12/2017

29.581.810,37

1 028.416,69

3.817.160,45

4.662.905,63

8.480. 066,08

24.307.355,21

5.332.802,39

29.640.157,60

1.566,90

0,00

1.566,90

1.455.727,81

32.708,67

1.488.436,48

o.

CONSOLIDAT a
31/12/2017
39.610.227,06

5. Aprovisionaments

-5.076.61

o, 72

-2.234.905,18

-7.311.515,90

b) Consum de primeres matéries i altres matéries
consumibles

-5.076.610,72

-2.234.905,18

-7.311.515,90

21.029,80

98.203,84

119.233,64

0,00

98.203,84

98.203,84

21.029,80

0,00

21.029,80

-18.617.639,20

-3.596.236,00

-22.213.875,20

-14.686.268,03

-2.818.505,12

-17.504.773,15

-3.931 .371 ,17

-777.730,88

-4.709.102,05

-8.038.597,06

-1.711.192,76

-9.749.789,82

-7.915.273,89

-1.666.457,10

-9.581.730,99

6. Altres lngressos de les activitats
a) lngressos per arrendaments
b) lngressos per serveis al personal
7. Despeses de personal
a) Sous salaris i assimilats
b) Carregues socials
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a.2) Arrendaments i canons

-2.004.020,55

-369.732,12

-2.373.752,67

a.3) Reparacions i conservació

-1.434.967,05

-696.056,04

-2.131 .023,09

-496.102,48

-116.433,41

-612.535,89

-37.486,51

- 15.130,61

-52.617,12

-2.217,06

-3.518, 36

-5.735,42

-132. 046,67

- 13.169,42

- 145.216,09

a.4) Serveis professionals independents
a.6) Primes d'assegurances
a. 7) Serveis bancaris
a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a.9) Subministraments
a.1 O) Altres serveis
b) Tributs
e) Pérdues, deteriormanent i variació de provisions per
operacions de les activitats
d) Altres despeses de gestió corren!
9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al
resultat
12. Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat
b) Resultats per alienacions i altres
13. Altres resultats
1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
(1+5+6+7+8+9+10+12+13)
14. lngressos financers
b) De valors negociables i altres instruments financers
b.2) En tercers
15. Despeses financeres
b) Per deutes amb tercers
17. Diferencies de Canvi
11) RESULTAT FINANCER (14+15+17)
111) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (1+11)

-769.724,90

-260.572,98

-1 .030.297,88

-3.038.708,67

- 191 .844,16

-3.230.552,83

-5.570,47

-735,66

-6.306,13

-34.752,70

0,00

-34.752,70

-83.000,00

-44.000,00

-127.000,00

-2.263.722,50

-1.179.241,51

-3.442.964,01

1.532.200,14

1.136.202,10

2.668.402,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.991,14

0,00

39.991,14

-2.821.538,03

2.541.247,18

-280.290,85

120.069,98

0,00

120.069,98

120.069,98

0,00

120.069,98

120.069,98

0,00

120.069,98

-16.161,91

0,00

-16.161,91

-16.161,91

0,00

-16.161 ,91

-24.333,71

105,86

-24.227,85

79.574,36

105,86

79.680,22

-2.741.963,67

2.541.353,04

-200.610,63

19. Impostas sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (111+19)

71

0,00

0,00

0,00

-2.741.963,67

2.541.353,04

-200.610,63
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28. INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA
El pressupost de la fundació esta inclós en l'ambit deis Pressupostos de la Generalitat de
Catalunya. La liquidació del pressupost 2017 de la fundació és el següent:
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UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017

NOM DE L'APLICACIÓ
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UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017

CAPITOL

APUCACIÓ
PRESSUPOSTÁRIA

NOM DE L'APUCACIÓ
5.800.000,00
11 .015.000.00
120.000,00
0,00
5.395.000,00
22.330.000,00
3.142.340,18

Retribucions bitsiaues
1
1300001
1310001
Retribucions bitsi ues
1
Retribucions b3siaues i altres remuneracions
1
1320001
1330001
lndemnitzacions
1
SOQuretat Social
1
1600001
Capitel 1. Remuneracions del Personal
Altres Doguers i cilnons de terrenys, bens naturals. edificis i altres construccions
2000002
2
UOQuers i cánons d'eouios oer a orocés de dades
2020001
2
Conservaci6, recaració i manteniment datb"e immobilitzat material
2
2130001
Attres despases de conservació. reparació i manteniment
2140001
2
Material ordinari no inventariable
2200001
2
2210001
Aiaua i eneroia
2
Compres de mercaderies i matéries primeras
2
2210006
Despases costaJs, telefOniaues i attres
2220001
2
2240001
Despeses d'assegurances
2
2
2250001
Tributs
2260001
ExDosicions, certamens i altres activitats de oromoció.
2
Pub6citat difusió i campanyes institucionaJs
2260003
2
Juridics i contenciosos
2260004
2
Organització de reunions, conferencies i cursos
2
2260005
Formació del personal propi
2260011
2
Attres desoeses diverses
2260089
2
Attres treballs reafi1zats per attres empreses
2270089
2
Serveis informatics i de telecomunicacions reafitzats per entitats de la Generalitat
2
2280001
2300001
Dietes. locomoció i trasnats
2
Despeses de publicacions
2400001
2
Capítol2. Despases Corrents de Béns i Serveis
lnteressos de préstecs en euros Rarg termini tora del sector oúbtic
3100002
3
3
3420001
Cornissions i altres desoeses bancáries
Altres desoeses financeres
3490001
3
Capitel 3. Despeses Financeres
A tAdministració de tEstat
4000001
4
D'universitats púb6ques
4
4490005
D'altres institucions sense ti de lucre
4
4820001
Caoítol 4. Transferimcies Corrents
lnversions en maquinária, instaHacions i utiRatge
6200001
6
lnversions en mobiliari i es1ris
6400001
6
lnwrsions en eouioS de-orocés de dades i telecomunicacions
6500001
6
lnversions en béns destinats a tús Qeneral per compte pro i
6600001
6
6
6800002
lnversions en a licacions informatiaues
Caoítol 6 . lnversions Reals
CanceHació de préstecs en euros d'ens de fora del sector púbfic
9
9120001
Caoítol 9. Variació de Passius Financers

•·

..

,.

r;:

1
Honorable S(a.

0,00

0,00

1.415.000,00
50.000.00
400.000,00
10.302.910,61
100.000.00
50.000,00
4.000,00
80.000.00
50.000,00
150.000,00
60.000.00
100.000.00
100.000,00
2.198.123.10
51.876,90
1.000.000.00
65.000,00
19.319.250.79
327.055,40
35.000,00
52.750.00
414.805,40
88.000,00
53.000,00
11 .250,00
152.250.00
953.400,00
100.000,00
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Saldo oressuoostari de rexercici Total drets reeonequts- Total obliqacions reconequdes

(

0,00
1.053.400,00
1.023.774,60
1.023.774.60

-5.800.000,00
-11.015.000.00
17.443.520,62
57.377,33
-685.897,95
0,00
0,00
17.355.12
716.023,09
76.190,38
49.757.70
630.297.88
- 1.963.584.14
133.596.07
2.617,12
2.306,13
17.620.98
0,00
112.074,69
105.383.54
0.00
38.465,74
0.00
0,00
0,00
61 .895,70
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
39.000,00
-27.000,00
-12.000.00
0,00
-497.449,80
8.378.54
194.603,63
888.421 .03
99.159,69
691.113,09
0.00
0.00
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1. -

0,00
0.00
17.563.520,62
57.377,33
4.709.102,05
22.330.000,00
3.142.340,18
17.355.12
2.131.023,09
76.190,38
99.757.70
1.030.297,88
8.339.326.47
233.596,07
52.617,12
6.306,13
97.620,98
50.000,00
262.074,69
165.383,54
100.000,00
138.465,74
2.198.123.10
51.876,90
1.000.000,00
126.895,70
19.319.250,79
327.055,40
35.000,00
52.750,00
414.805,40
127.000,00
26.000,00
-750,00
152.250,00
455.950,20
8.378,54
294.603,63
888.421,03
99.159,69
1.744.513,09
1.023.774,60
1.023.774.80
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0,00

0.00
0,00
17.504.773,15
57.377.33
4.709.102,05
22.271.252,53
2.509. 727,26
17.355.12
2.131 .023,09
76.180,38
99.757.70
1.030.297,88
7.730.667,18
233.596,07
52.617,12
6.306.13
97.620,98
47.595,11
262.074.69
165.383,54
94.057.42
138.465,74
1.985.143.00
0,00
685.142.85
126.895,70
17.488.916,96
0,00
20.080.09
24.227,85
44.307,94
127.000,00
0,00
0,00
127.000,00
417.513,96
8.378,54
294.603,63
886.421 ,03
99.159.69
1.706.076,85
1.022.614,33
1.022.614,33
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1.847.901 ,38
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Sr. Josep Ma Alcoberro
Secretan

Angels Chacón

Barcelona, a 28 de juny de 2018
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0,00
0.00
58.747,47
0.00
0,00
58.747,47
633.612,92
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
608.659.29
0.00
0.00
0,00
0,00
2.404.89
0.00
0,00
5.942.58
0,00
212.980.10
51 .876,90
314.857.15
0,00
1.830.333,83
327.055,40
14.919,91
28.522,15
370.497,46
0,00
26.000,00
-750,00
25.250,00
38.436,24
0,00
0,00
0.00
0,00
38.436,24
1.160.27
1.160,27

