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FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

Balanç de Situació a 31 de desembre de 2018 (en euros)

ACTIU
Notes de la 

memòria

SALDO A 

31/12/2018

SALDO A 

31/12/2017

A) ACTIU NO CORRENT 4.607.921,36 5.289.192,71

I. Immobilitzat intangible 8 94.198,98 152.152,42

  5. Aplicacions informàtiques 94.198,98 152.152,42

II. Immobilitzat material 5 4.487.246,88 5.131.325,29

  3. Instal·lacions tècniques 788.008,92 892.880,69

  4. Maquinària 3.133.397,17 2.749.850,19

  5. Altres instal·lacions i utillatge 71,92 132,82

  6. Mobiliari 73.522,39 87.957,15

  7. Equips per a processaments d'informació 492.246,48 1.400.504,44

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg 

termini
10.1.2 26.475,50 5.715,00

  1. Instruments de patrimoni 26.475,50 5.715,00

VI. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00

  2. Crèdits a tercers 0,00 0,00

B) ACTIU CORRENT 47.949.083,19 47.237.039,10

II. Existències 11 551.057,03 870.944,76

  1. Bens destinats a les activitats 528.417,46 811.810,93

  2. Altres aprovisionaments 14.899,04 20.596,11

  6. Acomptes 7.740,53 38.537,72

III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i 

altres comptes a cobrar
10.1.1 25.056.709,46 26.244.771,37

  1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 1.537.894,98 1.489.874,13

  4. Altres deutors 1.075.252,92 938.332,93

  7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 22.443.561,56 23.816.564,31

V. Inversions financeres a curt termini 1.332.615,06 1.182.268,58

  5. Altres actius financers 1.332.615,06 1.182.268,58

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 21.008.701,64 18.939.054,39

  1. Tresoreria 21.008.701,64 18.939.054,39

TOTAL ACTIU (A+B) 52.557.004,55 52.526.231,81
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FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

Balanç de Situació a 31 de desembre de 2018 (en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU
Notes de la 

memòria

SALDO A 

31/12/2018

SALDO A 

31/12/2017

A) PATRIMONI NET 14.413.071,98 8.378.467,75

A-1) Fons propis 13 3.425.893,17 4.023.110,14

I. Fons dotacionals 90.752,83 90.752,83

  1. Fons dotacionals 90.752,83 90.752,83

IV. Excedents d'exercicis anteriors 13 4.954.306,37 4.132.967,94

  1. Romanent 13.305.504,26 12.283.555,20

  2. Excedents negatius d'exercicis anteriors -8.351.197,89 -8.150.587,26

VI. Excedent de l'exercici -1.619.166,03 -200.610,63

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 14 10.987.178,81 4.355.357,61

  1. Subvencions oficials de capital 3.993.855,43 4.259.775,81

  2. Donacions i llegats de capital 545.341,37 95.581,80

  3. Altres subvencions donacions i llegats 6.447.982,01 0,00

B) PASSIU NO CORRENT 3.220.295,02 4.238.932,25

II. Deutes a llarg termini 10.1.3 3.220.295,02 4.238.932,25

  1. Deutes amb entitats de crèdit 3.211.072,38 4.238.932,25

  2. Creditors per arrendament financer 9.222,64 0,00

C) PASSIU CORRENT 34.923.637,55 39.908.831,81

II. Provisions a curt termini 17 1.137.398,25 801.182,09

III. Deutes a curt termini 10.1.5 26.128.853,62 29.394.783,37

  1. Deutes amb entitats de crèdit a curt termini 1.027.952,29 1.024.839,54

  2. Creditors per arrendament financer  a curt termini 3.952,56 0,00

  3. Altres passius financers a curt termini 25.096.948,77 28.369.943,83

V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 10.1.5 7.657.385,68 9.712.866,35

  1. Proveïdors 945.717,22 2.608.447,63

  3. Creditors varis 1.115.455,66 1.052.988,34

  6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 822.358,84 1.234.773,96

  7. Acomptes d'usuaris 4.773.853,96 4.816.656,42

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 52.557.004,55 52.526.231,81
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FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2018 (en euros)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
Notes de la 

memòria

SALDO A 

31/12/2018

SALDO A 

31/12/2017

1. Ingressos per les activitats 37.667.461,02 39.610.227,06

  b) Prestació de serveis 7.175.706,89 8.480.066,08

  e) Subvencions oficials a les activitats 29.099.101,52 29.640.157,60

  f) Donacions i altres ingressos per a activitats 0,00 1.566,90

  g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats 

al resultat de l'exercici
1.392.652,61 1.488.436,48

5. Aprovisionaments 16.2 -6.884.593,24 -7.311.515,90

  b) Consum de primeres matèries i altres matèries 

consumibles
-6.884.593,24 -7.311.515,90

6. Altres Ingressos de les activitats 18.011,30 119.233,64

  a) Ingressos per arrendaments 0,00 98.203,84

  b) Ingressos per serveis al personal 18.011,30 21.029,80

7. Despeses de personal -20.868.597,97 -22.213.875,20

  a) Sous salaris i assimilats -16.397.019,34 -17.504.773,15

  b) Càrregues socials 16.3 -4.471.578,63 -4.709.102,05

8. Altres despeses d'explotació -10.202.261,68 -9.749.789,82

  a) Serveis exteriors -9.752.045,00 -9.581.730,99

     a.2) Arrendaments i canons -3.319.094,23 -2.373.752,67

     a.3) Reparacions i conservació -2.040.741,70 -2.131.023,09

     a.4) Serveis professionals independents -527.383,12 -612.535,89

     a.6) Primes d'assegurances -45.735,92 -52.617,12

     a.7) Serveis bancaris -12.961,15 -5.735,42

     a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -95.449,31 -145.216,09

     a.9) Subministraments -1.301.876,80 -1.030.297,88

     a.10) Altres serveis -2.408.802,77 -3.230.552,83

  b) Tributs -3.548,52 -6.306,13

  c) Pèrdues, deteriormanent i variació de provisions per 

operacions de les activitats
-336.216,16 -34.752,70

  d) Altres despeses de gestió corrent -110.452,00 -127.000,00

9. Amortització de l'immobilitzat -3.308.517,04 -3.442.964,01

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al 

resultat
14 2.359.941,62 2.668.402,24

12. Deteriorament i resultat per alienacions de 

l'immobilitzat
-46.686,42 0,00

  b) Resultats per alienacions i altres -46.686,42 0,00

13. Altres resultats -257.173,34 39.991,14

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 

(1+5+7+8+9+10+12+13)
-1.522.415,75 -280.290,85

14. Ingressos financers 10.2 69.555,49 120.069,98

  b) De valors negociables i altres instruments financers 69.555,49 120.069,98

     b.2) En tercers 10.2 69.555,49 120.069,98

15. Despeses financeres 10.2 -131.386,58 -16.161,91

  b) Per deutes amb tercers -131.386,58 -16.161,91

17. Diferències de Canvi 12 -34.919,19 -24.227,85

II) RESULTAT FINANCER (14+15+17) -96.750,28 79.680,22

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) -1.619.166,03 -200.610,63

19. Impostos sobre beneficis 0,00 0,00

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) -1.619.166,03 -200.610,63
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET AL 31 DE DESEMBRE DEL 2017 

 

A) Estat d’ingressos i despeses reconeguts. 

 

 
  

B) Estat total de canvis en el patrimoni net. 

 

  

Any 2018
Notes 

memòria
2018 2017

A) Resultat del compte de pèrdues i guanys -1.619.166,03 -200.610,63

Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net

III. Subvencions, donacions i llegats rebuts. 14 42.083.836,67 35.744.719,34

B) Total ingressos i despeses imputats directament en el 

patrimoni net
42.083.836,67 35.744.719,34

Transferències al compte de pèrdues i guanys

IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts. 14 -35.452.015,47 -37.043.242,99

C) Totals transferències al compte de pèrdues i guanys -35.452.015,47 -37.043.242,99

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 5.012.655,17 -1.499.134,28

Any 2018
Fons 

dotacional
Reserves

Resultats 

d'exercicis 

anteriors

Resultat de 

l'exercici

Subv. 

Donacions i 

llegats rebuts

Total

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2016 90.752,83 0,00 8.345.009,45 -1.000.680,11 5.653.881,26 13.088.963,43

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2017 90.752,83 0,00 8.345.009,45 -1.000.680,11 5.653.881,26 13.088.963,43

I. Total ingressos i despeses reconegudes -200.610,63 -1.298.523,65 -1.499.134,28

III. Altres variacions del patrimoni net -1.000.680,11 1.000.680,11 0,00

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2017 90.752,83 0,00 7.344.329,34 -200.610,63 4.355.357,61 11.589.829,15

Ajustos per canvis de criteri a l'exercici 2017 0,00

Ajustos per errors de l'exercici 2017 -3.211.361,40 -3.211.361,40

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2018 90.752,83 0,00 4.132.967,94 -200.610,63 4.355.357,61 8.378.467,75

I. Total ingressos i despeses reconegudes -1.619.166,03 6.631.821,20 5.012.655,17

III. Altres variacions del patrimoni net 821.338,43 200.610,63 1.021.949,06

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2018 90.752,83 0,00 4.954.306,37 -1.619.166,03 10.987.178,81 14.413.071,98
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ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU A 31 DE DESEMBRE DE 2018  

 

 

 
 

NOTES 31/12/2018 31/12/2017

A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos 13 -1.619.166,03 -200.610,63 

2. Ajustos del resultat 1.394.952,00 -53.182,21 

a) Amortització de l'immobilitzat (+)  5 i 8 3.308.517,04 3.442.964,01

c) Variació de provisions (+/-) 336.216,16 -723.835,91 

d) Imputació de subvencions (-) -2.359.941,62 -2.668.402,24 

e) Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-) 5 48.329,33 0,00

g) Ingressos financers (-) 10 -69.555,49 -120.069,98 

h) Despeses financeres (+) 10 131.386,58 16.161,91

3. Canvis al capital corrent -3.820.526,09 4.896.432,36

a) Existències (+/-) 11 319.887,73 -615.983,44 

b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-) 1.188.061,91 1.860.247,20

d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-) -5.328.475,73 3.652.168,60

4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació 960.117,97 -14.920,15 

a) Pagament d'interessos (-) -131.386,58 -16.161,91 

c) Cobrament d'interessos (+) 69.555,49 1.241,76

e) Altres pagaments (cobraments) (-/+) 10 1.021.949,06 0,00

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4) -3.084.622,15 4.627.719,37

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

6. Pagament per inversions (-) -2.825.921,50 -1.685.437,47 

a) Empreses de grup i associades -20.760,50 -5.715,00 

b) Immobilitzat intangible -58.143,70 -93.992,27 

c) Immobilitzat material 5 -2.596.670,82 -1.585.730,20 

e) Altres actius financers 1 10 -150.346,48 0,00

7. Cobraments per desinversions (+) 0,00 2.522.856,69

e) Altres actius financers 2 0,00 2.522.856,69

8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7) -2.825.921,50 837.419,22

C) FLUXES EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ

9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni 8.991.762,82 1.369.878,59

e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+) 8.991.762,82 1.369.878,59

10. Cobrament i pagament de passiu financer -1.011.571,92 752.541,95

a) Emissió

2. Deutes amb entitats de crèdit (+) 13.175,20 0,00

b) Devolució i amortització 0,00 0,00

2. Deutes amb entitats de crèdit (-) -1.024.747,12 -1.059.356,08 

5. Altres deutes (-) 0,00 1.811.898,03

11. Pagaments per dividends i remuneracions i altres instruments de patrimoni 0,00 0,00

12. Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11) 7.980.190,90 2.122.420,54

D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI 0,00 0,00

E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D) 2.069.647,25 7.587.559,13

Efectiu o equivalents  al començament de l'exercici 18.939.054,39 11.351.495,26

Efectiu o equivalents al final de l'exercici. 21.008.701,64 18.939.054,39
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ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2018  

 

CAPÍTOL
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA
NOM DE L'APLICACIÓ 

PRESSUPOST

INICIAL
MODIFICACIONS

PRESSUPOST 

DEFINITIU

DRETS/OBLIGACION

S RECONEGUTS/DES

DESVIACIONS 

PRESUPOSTÀRIES

3 I/3190009 Prestació d'altres serveis 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 4.605.396,47 794.603,53

3 I/3990009 Altres ingressos diversos 0,00 0,00 0,00 10.825,81 -10.825,81

Capítol 3. Taxes, Venda de béns i serveis i altres ingressos 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 4.616.222,28 783.777,72

4 I/4020019 Altres transferències de l'Administració de l'Estat 6.562.597,14 0,00 6.562.597,14 8.466.950,13 -1.904.352,99

4 I/4100021 Del Departament d'Economia i Coneixement 13.777.055,40 0,00 13.777.055,40 13.592.782,48 184.272,92

4 I/4100012 De la Generalitat, per a finançar despeses de funcionament. Dept.Salut 1.130.000,00 0,00 1.130.000,00 1.336.202,55 -206.202,55

4 I/4480001 D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat 40.320,00 0,00 40.320,00 605.725,39 -565.405,39

4 I/4600009 Altres transferències d'ajuntaments 0,00 0,00 2.000,00 -2.000,00

4 I/4700001 D' Empreses Privades. 13.000,00 0,00 13.000,00 470.720,97 -457.720,97

4 I/4810001 De fundacions 1.185.721,62 0,00 1.185.721,62 897.182,18 288.539,44

4 I/4930009 Altres transferències corrents de la Unió Europea. 14.029.355,87 0,00 14.029.355,87 7.229.719,96 6.799.635,91

4 I/4990009 Altres transferències corrents de l'exterior 41.710,12 0,00 41.710,12 397.058,37 -355.348,25

Capítol 4. Transferències Corrents 36.779.760,15 0,00 36.779.760,15 32.998.342,03 3.781.418,12

5 I/5200001 Interessos de comptes corrents. 36.546,04 0,00 36.546,04 69.555,49 -33.009,45

5 I/5300001 Altres ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00

5 I/5440001 Altres ingressos patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítol 5. Ingressos Patrimonials 36.546,04 0,00 36.546,04 69.555,49 -33.009,45

7 I/7020019 De l'Administració de l'Estat 300.000,00 582.455,60 882.455,60 882.455,60 0,00

7 I/7100021 Del Departament d'Economia i Coneixement 1.677.174,60 0,00 1.677.174,60 1.675.349,06 1.825,54

7 I/7480001 D'altres ens públic de la Generalitat 123.127,09 123.127,09 158.696,00 -35.568,91

7 I/7810001 De Fundacions Capital 0,00 0,00 -3.830,08 3.830,08

7 I/7930009 De la Unió Europea 100.000,00 0,00 100.000,00 117.672,64 -17.672,64

7 I/7990009 Altres transferències de l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítol 7. Transferències de Capital 2.077.174,60 705.582,69 2.782.757,29 2.830.343,22 -47.585,93

8 I/8700001 Romanent Patró + Periodificació (Romanent Competitius) 0,00 2.364.831,27 2.364.831,27 0,00 2.364.831,27

Capítol 8. Variació d'Actius Financers 0,00 2.364.831,27 2.364.831,27 0,00 2.364.831,27

Total Ingressos 44.293.480,79 3.070.413,96 47.363.894,74 40.514.463,02 6.849.431,72
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CAPÍTOL
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA
NOM DE L'APLICACIÓ 

PRESSUPOST

INICIAL
MODIFICACIONS

PRESSUPOST 

DEFINITIU

DRETS/OBLIGACION

S RECONEGUTS/DES

DESVIACIONS 

PRESUPOSTÀRIES

1 D/1300001 Retribucions bàsiques 5.800.000,00 106.402,75 5.906.402,75 5.906.402,75 0,00

1 D/1300003 Indemnitzacions 0,00 143.050,96 143.050,96 143.050,96 0,00

1 D/1310001 Retribucions bàsiques 11.015.000,00 -271.883,82 10.743.116,18 10.131.135,52 611.980,66

1 D/1320001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 120.000,00 96.430,11 216.430,11 216.430,11 0,00

1 D/1600001 Seguretat Social 5.395.000,00 -74.000,00 5.321.000,00 4.471.578,63 849.421,37

Capítol 1. Remuneracions del Personal 22.330.000,00 0,00 22.330.000,00 20.868.597,97 1.461.402,03

2 D/2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions 3.142.340,18 173.368,29 3.315.708,47 3.315.708,47 0,00

2 D/2020001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades 0,00 3.385,76 3.385,76 3.385,76 0,00

2 D/2130001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 1.415.000,00 625.741,70 2.040.741,70 2.040.741,70 0,00

2 D/2140001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment 0,00 47.470,97 47.470,97 47.470,97 0,00

2 D/2200001 Material ordinari no inventariable 50.000,00 39.278,24 89.278,24 89.278,24 0,00

2 D/2210001 Aigua i energia 400.000,00 901.876,80 1.301.876,80 1.301.876,80 0,00

2 D/2210006 Compres de mercaderies i matèries primeres 10.302.910,61 -1.623.081,49 8.679.829,12 6.471.010,94 2.208.818,18

2 D/2220001 Despeses postals, telefòniques i altres 100.000,00 165.889,48 265.889,48 265.889,48 0,00

2 D/2240001 Despeses d'assegurances 50.000,00 0,00 50.000,00 45.735,92 4.264,08

2 D/2250001 Tributs 4.000,00 1.112.825,34 1.116.825,34 1.116.825,34 0,00

2 D/2260001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció. 80.000,00 0,00 80.000,00 76.515,35 3.484,65

2 D/2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 50.000,00 0,00 50.000,00 18.933,96 31.066,04

2 D/2260004 Jurídics i contenciosos 150.000,00 39.905,67 189.905,67 189.905,67 0,00

2 D/2260005 Organització de reunions, conferències i cursos 60.000,00 57.776,42 117.776,42 117.776,42 0,00

2 D/2260011 Formació del personal propi 100.000,00 25.797,65 125.797,65 125.797,65 0,00

2 D/2260089 Altres despeses diverses 100.000,00 109.655,75 209.655,75 209.655,75 0,00

2 D/2270089 Altres treballs realitzats per altres empreses 2.198.123,10 -290.003,07 1.908.120,03 1.434.017,45 474.102,58

2 D/2280001 Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per entitats de la Generalitat 51.876,90 0,00 51.876,90 0,00 51.876,90

2 D/2300001 Dietes, locomoció i trasllats 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 581.727,89 418.272,11

2 D/2400001 Despeses de publicacions 65.000,00 56.867,58 121.867,58 121.867,58 0,00

Capítol 2. Despeses Corrents de Béns i Serveis 19.319.250,79 1.446.755,09 20.766.005,88 17.574.121,34 3.191.884,54

3 D/3100002 Interessos de préstecs en euros llarg termini fora del sector públic 327.055,40 -109.347,73 217.707,67 0,00 217.707,67

3 D/3190001 Altres despeses financeres dels préstecs en euros 0,00 9.532,07 9.532,07 9.532,07 0,00

3 D/3420001 Comissions i altres despeses bancàries 35.000,00 99.815,66 134.815,66 134.815,66 0,00

3 D/3490001 Altres despeses financeres 52.750,00 0,00 52.750,00 34.919,19 17.830,81

Capítol 3. Despeses Financeres 414.805,40 0,00 414.805,40 179.266,92 235.538,48

4 D/4000001 A l'Administració de l'Estat 88.000,00 0,00 88.000,00 0,00 88.000,00

4 D/4490005 D'universitats públiques 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00

4 D/4820001 D'altres institucions sense fi de lucre 11.250,00 0,00 11.250,00 0,00 11.250,00

Capítol 4. Transferències Corrents 152.250,00 0,00 152.250,00 0,00 152.250,00

6 D/6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 953.400,00 -684.353,41 269.046,59 269.046,59 0,00

6 D/6400001 Inversions en mobiliari i estris 8.416,05 8.416,05 8.416,05 0,00

6 D/6500001 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions 100.000,00 186.976,71 286.976,71 286.976,71 0,00

6 D/6530001 Inversions per contractes d'arrendament fin. procés dades 0,00 15.810,24 15.810,24 15.810,24 0,00

6 D/6600001 Inversions en béns destinats a l'ús general per compte propi 2.043.920,25 2.043.920,25 2.043.920,25 0,00

6 D/6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 0,00 52.310,50 52.310,50 52.310,50 0,00

Capítol 6. Inversions Reals 1.053.400,00 1.623.080,34 2.676.480,34 2.676.480,34 0,00

9 D/9120001 Cancel·lació de préstecs en euros d'ens de fora del sector públic 1.023.774,60 578,53 1.024.353,13 1.024.353,13 0,00

Capítol 9. Variació de Passius Financers 1.023.774,60 578,53 1.024.353,13 1.024.353,13 0,00

Total Despeses 44.293.480,79 3.070.413,96 47.363.894,74 42.322.819,70 5.041.075,04

Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes) 0,00 0,00 0,00 -1.808.356,68
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FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA 

 

MEMÒRIA DE L’EXERCICI 2018 

 

 

1.- ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

 

La Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) va ser constituïda en data 27 de juliol 

de l’any 2000, sota la denominació, Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica, 

davant del Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Sr. Juan-José López Burniol, mitjançant 

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 referència internacional 

en el desenvolupament de la recerca en l’àmbit de la genòmica, especialment orientada a la 

recerca del genoma humà, 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 dels seus Estatuts 

Fundacionals. 

 

Per resolució del Departament de Justícia 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 pròpia i es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, 

del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya (modificada per la Llei 7/2012 de 15 de juny), i 

relatiu a les persones jurídiques així com per la restant normativa que li sigui d’aplicació, per 

la seva carta fundacional, pels seus Estatuts i per les normes que estableixi el seu Patronat 

sempre d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries. 

 

Així mateix, la Fundació també està sotmesa a les “Instruccions conjuntes de la Intervenció 

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’òrgan 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 Bancària 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, el 20 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 Genòmica. Posteriorment, 

en data 12 de juliol de 2013 es va formalitzar l’escriptura pública de modificació d’estatuts 

socials del CRG. 
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Mitjançant resolució de 8 de maig de 2014 de la Direcció General de Dret i d’Entitats 

Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya es va aprovar la 

modificació i adaptació dels Estatuts del CRG on s’incloïa el nomenament de patró de la 

Fundació Bancària 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 i està adscrit al 

Departament d’Empresa i Coneixement. 

 

El CRG, com a institut internacional de recerca biomèdica d'excel·lència, té la missió de 

descobrir i fer avançar el coneixement en benefici de la societat, la salut pública i la 

prosperitat econòmica, i entre els seus objectius destaquen el posicionament com a centre 

punter a nivell mundial en ciències biomèdiques, la comunicació i l’establiment d’un diàleg 

en aquest àmbit amb la societat, la formació multidisciplinària i interdisciplinària a la propera 

generació de científics i la transferència dels nous descobriments científics en beneficis per 

a la salut, impacte econòmic i valor per a la societat. 

 

L’activitat científica específica del centre està basada en la recerca en els camps de la 

Bioinformàtica i Genòmica, Biologia Cel·lular i Desenvolupament, Biologia de Sistemes i 

Regulació Gènica, Cèl·lules Mare i Càncer. 

 

Són finalitats específiques de la Fundació, a títol enunciatiu però no limitatiu les següents: 

 

a) Establir grups de recerca d’excel·lència en els camps de la genòmica i la proteòmica. 

 

b) Facilitar el desenvolupament d’aplicacions dels coneixements de l’estructura, funció 

i regulació dels gens en l’àmbit de la biomedicina per afrontar els reptes de l’època post-

genòmica. 

 

c) Facilitar el contacte entre la recerca bàsica i aplicada, des de les perspectives de la 

biologia, la clínica i la salut pública. 

 

d) Ser un centre de transferència de tecnologia a la indústria biomèdica, incloent la 

farmacològica i la biotecnològica. 

 

e) Produir coneixement respecte de les bases íntimes dels processos vius i de la 

malaltia, de la influència dels factors ambientals i genètics i desenvolupar eines per a la 

detecció, prevenció i tractament dels 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, dels Estats Units i del Japó. 

 

h) Organitzar trobades científiques nacionals i internacionals. 
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i) Ser un fòrum d’anàlisi dels aspectes ètics, legals i socials derivats de la disposició de 

dades genètiques. 

 

j) Qualsevol altra 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 

Parc Científic de Barcelona (FPCB) va procedir a l’escissió parcial de la unitat econòmica 

corresponent al Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG), la qual va ser transmesa a la 

Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG), com a entitat absorbent, subrogant-se en 

tots els drets i obligacions adquirits amb caràcter 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. En les esmentades sessions 

es van aprovar els respectius Balanços de la FPCB i del CRG tancats a 31 de desembre de 

2014 i la seva utilització com a Balanços d’escissió, així com el Projecte d’escissió parcial de 

23 de març 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 través del CRG, 

com a entitat beneficiària. 

 

L’esmentada operació es va elevar a públic en l’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 2018, i per assolir el compliment dels seus objectius, la Fundació ha realitzat les 

següents activitats identificades mitjançant els següents indicadors (que no inclouen el 

CNAG): 
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1. Objectius estratègics generals

1.1 Potenciar la capacitat d’obtenció de recursos econòmics externs

Indicadors
Valor 2018 

(mitja 3 anys)

Ingressos competitius obtinguts per convocatòria (€) (mitjana dels últims 3 anys, 

incloent l'any en què es comptabilitza el valor)
13.958.284

Ingressos obtinguts per contractes o convenis (€) (mitjana dels últims 3 anys, 

incloent l’any en què es comptabilitza el valor)
1.323.852

(veure nota peu de pàgina) 

Indicadors
Valor 2018 

(mitja 3 anys)

Nombre d’articles (mitjana dels últims 3 anys, incloent l’any en què es comptabilitza 

el valor)
245

Factor d’impacte mitjà (mitjana dels últims 3 anys, incloent l’any en què es 

comptabilitza el valor)
8,87

Nombre d'articles a revistes dels primers quartils de l'especialitat (mitjana dels últims 

3 anys, incloent l’any en què es comptabilitza el valor)
192

% de publicacions en accés obert sobre el total de publicacions (ha d'incloure, com 

a mínim, la totalitat de totes les publicacions en accés obert obligatòries) 
67%

Indicador
Valor 2018 

(mitja 3 anys)

Tesis llegides i dirigides per investigadors del CRG  (mitjana dels últims 3 anys, 

incloent l'any en què es comptabilitza el valor) 
23,67

1.4. Foment de la transferència de tecnologia/coneixement

Indicador Valor 2018

Nombre de declaracions d'invencions/innovacions reportades 19

Nombre sol·licitud de patents 2

1.5. Posicionament en el context europeu i mundial

Indicador Valor 2018

Mantenir el compliment de les condicions del segell HRS4R si

1.6. Contribuir a l'actualització de la base de dades UNEIX

Indicador Valor 2018

Lliurament anual de les dades UNEIX a la SUR si

1.3   Portar a terme activitats de formació de personal investigador en col·laboració amb les 

universitats relacionades amb els àmbits de la recerca duta a terme pel Centre. 

1.2   Potenciar l’excel·lència en la producció científica mitjançant la publicació d’articles en 

revistes especialitzades de reconegut prestigi. 
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Altres activitats a destacar: 

 

Dones en la ciència 

 

Durant el 2018, el CRG va augmentar el nombre de dones caps de grup fins al 31%, en 

comparació amb el 29% del 2017. L'avenç cap a caps de grup amb equilibri de gènere es 

deu principalment a un procés de contractació just, objectiu i transparent i al compromís dels 

membres del grup de selecció d'evitar el biaix de gènere tant com sigui possible. El procés 

de selecció del CRG per a caps de grup i l'estratègia recent de desenvolupament del CRG 

implementa moltes de les recomanacions proporcionades del Manual de contractació del 

LIBRA.  

 

2. Objectius estratègics específics

2.1 Biologia Integrativa

Indicador Valor 2018

% publicacions col·laboratives entre grups del CRG 21%

2.2 Promoure les Core Facilities

Indicador Valor 2018

Nombre de desenvolupaments/implementacions tecnològiques (protocols, pipelines, 

mètodes etc.)
4

2.3 Atraure I promoure nous líders científics

Indicados Valor 2018

Nombre de participants internacionals en cursos (Courses@CRG) 124

Nombre de participants CRG en cursos interns 480

2.4 Enfortir les col·laboracions

Indicador Valor 2018

Nombre de col·laboracions institucionals actives amb hospitals i investigadors 

clínics
6

2.5 Involucrar, escoltar, educar I respondre a la societat 

Indicados Valor 2018

Nombre d'activitats orientades a la comunicació social de la ciència 35

Nombre de persones que han participat en les activitats de comunicació social de la 

ciència
10.765

%Assoliment 89%

OBJ NOTES

1.1 Criteri liquidació pressupostària import gestionat

2.4 El valor es refereix a nombre de col·laboracions actives durant l'any

2.5 Nombre de tipologia d'activitats i no activitats totals
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LIBRA és un projecte finançat per la Comissió Europea coordinat al CRG per Isabelle Vernos 

amb l'objectiu d'avançar en la Igualtat de Gènere en les institucions associades a través dels 

Plans d'Igualtat de Gènere (GEP). La implementació dels GEP del CRG ja es va iniciar el 

2016. Un progrés destacat el 2018 va ser l'anàlisi dels problemes relacionats amb la 

seguretat i la progressió professional de les dones embarassades en el laboratori en 

col·laboració amb Sonia Alcazar (Health and Safety Manager) que està implementant canvis 

rellevants. L'enquesta que es va utilitzar per a identificar els problemes amb què es troben 

les dones embarassades i els investigadors principals supervisors es va compartir a Zenodo 

i és lliure per a ser utilitzada per la comunitat (DOI: 10.5281/zenodo.2553952). 

 

Fins i tot després de l'embaràs i els pocs mesos de baixa de maternitat, les científiques que 

són mares sovint han de reduir el temps que poden passar al laboratori a causa de la 

responsabilitat que tenen. Per tal d'evitar que les científiques decideixin abandonar la seva 

carrera acadèmica per aquest motiu, el CRG va llançar una beca molt competitiva de suport 

a les científiques, Women Scientist Support Grant, (WOSS) el 2016. Està adreçada a 

científiques excel·lents que tenen l'ambició de convertir-se en líders en el seu camp i que 

també s'han d'encarregar de fills petits. Després de dos anys d'èxit i nou científiques que van 

rebre la beca com a salari inicial, el programa va ser adoptat per l'Institut de Ciència i 

Tecnologia de Barcelona (BIST) i va passar a denominar-se a The Mothers of Science. L'any 

2018 es va donar suport a dos postdocs del CRG a través de la beca BIST que es cofinancia 

amb el CRG.  

 

Com a mesura addicional per donar suport a la carrera professional de dones post-docs i 

començar a trencar l'efecte del sostre de vidre, el LIBRA va convidar 20 dones postdoctorals 

EU-LIFE a participar a la LIBRA Career Development Compass (CDC) a través d'una crida 

competitiva. Durant aquest darrer any, de les vint participants, vuit postdocs van poder 

obtenir una oferta de treball com caps de grup i actualment estan creant el seu propi grup, 

incloses les dues participants del CRG. Els comentaris de les participants van ser positius i 

creuen que el CDC les va ajudar a gestionar el pas més crític en la seva carrera acadèmica. 

Les dues participants de l'institut BRIC van declarar en un article d'opinió que "[...] l'element 

més potent i encoratjador del programa va ser, sens dubte, conèixer les altres divuit dones 

afins a nosaltres, que compartien la nostra passió per la ciència i l'ambició per una carrera 

acadèmica.  "Si ella pot fer-ho, jo també puc" -aquest va ser probablement el gran element 

motivador per a nosaltres." Les participants del CDC van formar un grup d'iguals i segueixen 

intercanviant informació virtualment per donar-se suport mútuament en el procés de 

sol·licitud de llocs de treball de cap de grup. 

 

El 2018, el CRG va celebrar per primera vegada el dia internacional dels homes per donar a 

conèixer que el sexisme afecta tot el gènere i per estimular el debat sobre aquest tema. 

També vam celebrar el Dia Internacional de la Dona (el 8 de març) acollint els empleats a 

l'entrada de l'edifici amb fulletons inspiradors i molt ben dissenyats que mostraven els perfils 

de cinc científiques antigues alumnes del CRG, tot dones que han reeixit en els seus 

diferents camins professionals. A més, vam organitzar una sessió de Cafè & Debat sobre la 

xerrada TEDx sobre "Per què la igualtat de gènere és bona per a tothom -homes inclosos" 

(Michael Kimmer) i també vam debatre sobre el curtmetratge "Ahora o nunca", de Ro de la 

Fuente i Alicia Rodenas Sánchez). 
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Durant l'any es van desenvolupar altres activitats destinades a sensibilitzar sobre la qüestió 

del gènere en la investigació i la promoció de les carreres STEAM entre joves estudiants, i 

especialment entre noies. Podeu trobar informació detallada sobre aquestes activitats a la 

secció Comunicacions, Participació pública i Educació Científica d'aquest informe.  

 

Hem utilitzat l'ocasió del dia d'Ada Lovelace per dur a terme una campanya de pòsters 

dissenyada per LIBRA, amb l'objectiu d'augmentar la conscienciació sobre la importància 

d'un estil de vida equilibrat per a tots els gèneres, cosa que permet també als homes 

compartir més les responsabilitats de cura dels fills assumides tradicionalment per dones. Al 

PRBB, es van presentar els pòsters als ascensors i a les taules de la cafeteria del PRBB, on 

la gent va tenir temps de reflexionar i debatre sobre les declaracions, certament una mica 

provocadores. Els pòsters estan disponibles a GenPort i són de lliure ús per altres 

institucions.  

 

A part de contractar més dones en llocs de treball de caps de grup i de crear equips amb 

equilibri de gènere, trencant el sostre de vidre a través d'un entorn inclusiu i el 

desenvolupament professional, el LIBRA té un quart objectiu: promoure i formar els científics 

perquè tinguin en consideració temes de sexe i gènere en els continguts de recerca i el seu 

disseny experimental. El consorci LIBRA ha recollit estudis de casos d'investigadors que van 

implicar l'aspecte del sexe i el gènere en la seva recerca amb troballes científiques molt 

interessants. Els estudis de casos són de lliure ús i serveixen com a material de formació. 

Un dels estudis de cas és de la investigadora del CRG Fatima Gebauer sobre "Control 

translacional de la compensació de dosi en proteïnes d'unió a ARN de drosòfila i progressió 

del càncer".  

 

El setembre de 2018, el LIBRA va dur a terme un taller a l'Institut Babraham, Regne Unit, 

sobre aquesta qüestió que convida molts actors diferents, com ara finançadors, creadors de 

polítiques, editors i científics. La conferenciant principal Sabine Oertelt-Prigione, va mostrar 

exemples d'investigacions que no havien considerat el sexe i el gènere, amb conseqüències 

negatives i suggeriments per als canvis. La Irene Miguel-Aliaga, professora de l'Imperial 

College de Londres, va presentar el seu excel·lent treball sobre les diferències de sexe a 

l'intestí de Drosophila Melanogaster.  

 

 

Convenis de col·laboració 

 

Els convenis de col·laboració subscrits per l’entitat a l’exercici 2018 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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Ordre ENTITAT TIPUS CONVENI SIGNANTS NOVA SIGNATURA FINANÇAMENT REBUT FINANÇAMENT APORTAT

1
Center for Molecular Dynamics

Nepal (CMDN)

Research Collaboration Agreement per al

desenvolupament del projecte “Microbiome Nepal:

genomic map of the human oral microbiome in a

population from Nepal” del Dr. Toni Gabaldón.

Sameer M Dixit / Bruna Vives Prat / 

Toni Gabaldón
Nova Signatura ---

18.000 € per a la recollida, processament,

transferència i anàlisi de les mostres i els

seus resultats.

2

Centre National de la Recherche

Scientifique (CNRS), Université

Paris-Sud, Institut National de la

Recherche Agronomique y

Centraalbureau voor

Schimmelcultures (Fungal

Biodevirsity Centre)

Amendment Nº1 to the Memorandum for the Creation of

the International Scientific Coordination Network

"iGenolevures: Genome Evolution in Yeasts, form

populations to species" .

Antoine Petit / Sylvie Retailleau / 

Philippe Mauguin / Gilles Trystram / 

Luis Serrano / Pedro Crous

Addenda --- ---

3

Consorci per la construcció,

equipament i explotació del

laboratori de llum Sincotró Alba

(CELLS)

Conveni de col.laboració entre el Consorci per la

construcció, equipament i explotació del laboratori de

llum Sincotró Alba i el CRG per prestar a tercers de

manera conjunta els serveis científic-tècnics de

cristalografia de macromol.lècules.

Caterina Biscari / Bruna Vives Nova Signatura --- ---

4

Departament d'Empresa i

Coneixement de la Generalitat de

Catalunya

Conveni entre l'administració de la Generalitat de

Catalunya, mitjançant el Departament d'Empresa i

Coneixement, i la Fundació Centre de Regulació

Genòmica (CRG) per al cofinançament del Projecte

"Grans Equipaments de laboratori per implementar noves

aplicacions genòmiques" amb fons del Programa

Operatiu Inversió en Creixement i Ocupació FEDER de

Catalunya 2014-2020 (Codi IU16-007022).

Francesc Xavier Grau i Vidal / Luis 

Serrano Pubul
Nova Signatura

Cost total subvencionable 3.016.569 € dels quals

1.508.284,50€ pertanyen al cofinançament

FEDER.

Cofinançament de 1.508.284,50€.

5

Departament d'Empresa i

Coneixement de la Generalitat de

Catalunya

Conveni entre l'administració de la Generalitat de

Catalunya, mitjançant el Departament d'Empresa i

Coneixement, i la Fundació Centre de Regulació

Genòmica (CRG) per al cofinançament del Projecte

"Ampliació de la capacitat de càlcul i

d'emmagatzemament de dades massives de genòmica"

amb fons del Programa Operatiu Inversió en Creixement

i Ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020 (Codi IU16-

006344).

Francesc Xavier Grau i Vidal / Luis 

Serrano Pubul
Nova Signatura

Cost total subvencionable 2.935.500 € dels quals

1.467.750,00€ pertanyen al cofinançament

FEDER.

Cofinançament de 1.467.750,00€.

6
EU-LIFE network: European

research centres and universities
Consortium Agreement EU-Life.

representantes legales de todos los 

miembros del Consorcio
Nova Signatura

144.000 € (12.000 € contribució de cada

membre del consorci pel període 2018)

12.000 € contribució del CRG pel període

2018

7
European Molecular Biology

Laboratory (EMBL)

Agreement between CRG and the EMBL for the transfer

of Dr. James Sharpe's Research Group.
Christian Scherf / Bruna Vives Nova Signatura ---

Transferència de projectes de finançament

externs del grup de recerca, equipament i

material de recerca

8 EUVITRO, S.L. 

Acord Específic nº 4 relatiu al Programa "Evaluation of a

novel xenogenic system to diagnose human sperm

centrosome alteration in cases of low fertilization after

ICSI".

Eduardo González Martínez - Dr. Rita 

Vassena / Luis Serrano - Dr. Isabelle 

Vernos

Nova Signatura 20.000 €

Experiència tècnica, processament de

mostres, anàlisi de dades i elaboració de

l'informe final sobre els resultats

9 EUVITRO, S.L. 

Extensió al Acord Específic nº 4 relatiu al Programa

"Evaluation of a novel xenogenic system to diagnose

human sperm centrosome alteration in cases of low

fertilization after ICSI" entre el CRG i EUVITRO, S.L.

Eduardo González Martínez - Dr. Rita 

Vassena / Luis Serrano - Dr. Isabelle 

Vernos

Pròrroga ---  --- 

RELACIÓ CONVENIS INSTITUCIONALS SIGNATS PER PART DEL CRG - PERÍODE 01/01/18 A 31/12/18
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Ordre ENTITAT TIPUS CONVENI SIGNANTS NOVA SIGNATURA FINANÇAMENT REBUT FINANÇAMENT APORTAT

10 Fundació BioRegió de Catalunya

Conveni de col·laboració per al programa d'activitats B-

Debat 2018 que consisteixen en dues jornades de debat

en el Cosmocaixa de Barcelona els dies 4 i 5 d'octubre

de 2018.

Albert Barberà / Bruna Vives / 

Michela Bertero 
Nova Signatura

IS Global aporta 1.500€ en concepte de viatges i 

allotjament ponents / eLife 500€ en serveis

alimentació / MDPI 500€ en serveis alimentació

/ FIGSHARE 1.000€ en serveis alimentació

CRG aporta aprox 14.000€ per despeses de

l'activitat i 1.500€ en concepte de viatges i

allotjament dels ponents

11
Fundació BIST, ICFO, ICIQ, ICN2,

IFAE, IRB, IBEC

Conveni de col.laboració per a la convocatòria del

programa d'ajuts per a mares investigadores.

Gabriel Silberman / Lluís Torner 

Sabata / Pablo Jesús Ordejón 

Rontomé / Miquel Àngel Pericàs 

Brondo / Josep Samitier i Martí / 

Ramon Miquel i Pascual / Joan J. 

Guinovart i Cirera / Bruna Vives Prat 

Nova Signatura
14.400 euros corresponents a 3 ajuts a repartir

entre els diferents centres
4.800 €

12 Fundació BIST, ICFO, IRB, IBEC 
Conveni de col.laboració per a la participació a EIT

Health.

Gabriel Silberman / Lluís Torner 

Sabata /   Josep Samitier i Martí / 

Joan J. Guinovart i Cirera / Luis 

Serrano Pubul 

Nova Signatura
15.000 € anuals a repartir entre els diferents

centres
15.000 € anuals

13
Fundació BIST, ICFO, ICIQ, ICN2,

IFAE, IRBBarcelona, IBEC

Conveni de col.laboració entre la Fundació BIST, ICFO,

ICIQ, ICN2, IFAE, IRB, IBEC i CRG pel

desenvolupament d'activitats, programes i projectes de

recerca i de formació propis.

Gabriel M. Silberman / Josep Samitier 

/ Luis Serrano / Lluís Torner / Miquel 

A. Pericàs / Pablo Orejón / Ramon 

Miquel / Francesc Posas

Nova Signatura ---
Cada centre assumeix els costos

corresponents a cada activitat

14 Fundació Catalunya - la Pedrera 

Conveni marc de col.laboració entre la Fundació

Catalunya - la Pedrera i el CRG - Programa Joves i

Ciència Fase 2 i BIYSC 2018.

Marta Lacambra i Puig / Bruna Vives Nova Signatura

500 € per a l'estada formativa de recerca de dos

participants del programa a les instal·lacions del

CRG i 1.848,99€ per a l'organització i el

desenvolupament del curs d'educació i formació

científica.

---

15 Fundación Mujeres por África 

Adenda de Renovación del Convenio Específico de

colaboración del 1 de septiembre de 2016 entre la

Fundación Mujeres por África y el Centro de Regulación

Genómica.

María Teresa Fernández de la Vega / 

Luis Serrano
Pròrroga --- ---

16
Fundació Parc Científic de

Barcelona

Annex a l'acord entre la Fundació Parc Científic de

Barcelona i el CRG de Retribució del Personal

corresponent a la devolució de maig 2018.

Pilar Gil Ibáñez  / Bruna Vives Addenda 3.568,71 € 20.399,85 €

17
International Society for

Computational Biology (ISCB)

Collaboration Agreement per l'organització i execució de

la Next Generation Sequencing Conference 2018 (NGSC

'18).

Diane E. Kovats / Bruna Vives Nova Signatura

Despeses associades a l'organització de la

conferència, despeses administratives del

personal d'ISCB i serveis addicionals.

3.500€ com a Despeses Indirectes per

l'organització de la conferència

18 Leica Microsistemas, S.L.U. Collaboration Agreement LEICA.
Andrea Houel - Valerie Noelle Derlon 

EP Saulnier / Bruna Vives
Nova Signatura

2.000 € per esponsorització de galeria d'imatges

del CRG i un event extern de microscopia,

avantatjes en els serveis de manteniment i

cessió d'ús d'un microscopi per Teaching lab.

Organització de dos seminaris de

microscopia i accés per tres activitats demo

d'equips Leica

RELACIÓ CONVENIS INSTITUCIONALS SIGNATS PER PART DEL CRG - PERÍODE 01/01/18 A 31/12/18
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Ordre ENTITAT TIPUS CONVENI SIGNANTS NOVA SIGNATURA FINANÇAMENT REBUT FINANÇAMENT APORTAT

19
Ministerio de Educación Cultura y

Deporte

Pròrroga del conveni per la gestió d'ajuts en els àmbits

dels subprogrames de formació i mobilitat del programa

estatal de promoció de talent, del Pla estatal de recerca

científica i tècnica i d'innovació 2013-2016 i altres

actuacions de convocatòries d'ajuts per la mobilitat

d'estudiants i professors universitaris.

José Manuel Pingarrón / Bruna Vives Pròrroga --- ---

20
RIKEN Center for

IntegrativeMedical Sciences (IMS) 
FANTOM6 Collaborative Research Agreeement .

Takeshi Sato / Piero Carninci / Luis 

Serrano / Roderic Guigó
Nova Signatura --- ---

21 Universitat de Barcelona
Acord de pròrroga del Conveni de Col.laboració pel

Màster de Genètica i Genòmica.
Joan Elias i Garcia / Bruna Vives Prat Pròrroga  --- ---

22
Universitat Internacional de

Catalunya

Conveni marc de col.laboració en àmbits de docència i

recerca.
Xavier Gil / Luis Serrano Nova Signatura --- ---

23 UPF
Conveni per regular el funcionament de la Unitat de

Citometria de Flux CRG-UPF.

Jaume Casals Pons / Luis Serrano 

Pubul
Nova Signatura

Aportació d'equips amb els seus costos de

manteniment i dedicació de personal a la unitat.

Aportació d'equips amb els seus costos de

manteniment i dedicació de personal a la

unitat

24 UPF

Modificació del conveni d'adscripció del CRG a la UPF

sobre l'afiliació dels autors en les publicacions

científiques.

Jaume Casals Pons / Luis Serrano 

Pubul
Modificació --- ---

25 UPF
Conveni Específic Número 3 per l'adscripció del grup de

recerca de l'investigador Tomàs Marquès.

José García Montalvo / Luis Serrano / 

Tomàs Marquès
Nova Signatura

UPF assumeix els costos de funcionament del

grup de recerca i contribueix amb un pagament

anual de 20.000 euros, a revisar en cas que el

grup rebi finançament extern.

CRG contribueix amb un pagament anual de

40.000 euros, a revisar en cas que el grup

rebi finançament extern

26 VHIR

Conveni marc de cooperació educativa per a la

realització de pràctiques acadèmiques externes en

entitats col.laboradores pel còmput de crèdits.

Joan X. Comella / Bruna Vives Nova Signatura --- ---

RELACIÓ CONVENIS INSTITUCIONALS SIGNATS PER PART DEL CRG - PERÍODE 01/01/18 A 31/12/18

Ordre ENTITAT TIPUS CONVENI SIGNANTS NOVA SIGNATURA FINANÇAMENT REBUT FINANÇAMENT APORTAT

1 Eppendorf Ibérica, S.L.U.
Sponsorship Agreement per l'organització del CRG PhD

Symposium els dies 29 a 30 de novembre de 2018 
Ana de la Cruz Herrera / Bruna Vives Nova Signatura 1.500 € ---

2
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN,

S.L.
Sponsorship Agreement

Laura Rangel Alonso / Bruna Vives 

Prat 
Nova Signatura 3.500 € ---

3
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN,

S.L.
Sponsorship Agreement 

Laura Rangel Alonso / Bruna Vives 

Prat 
Nova Signatura 3.500 € ---

RELACIÓ SPONSORSHIP AGREEMENTS SIGNATS PER PART DEL CRG - PERÍODE 01/01/18 A 31/12/18
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2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 

2.1) Imatge fidel 

 

Els comptes anuals han estat preparats a partir dels registres comptables de la Fundació, 

havent estat aplicades les disposicions legals en matèria 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 dels fluxos incorporats a l’estat de fluxos d’efectiu. 

 

El CRG te la  consideració d’administració pública i d’acord a l’apartat 2.4 de  l’article 2 del 

Decret 259/2008 de 23 de desembre pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les 

fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya ha de 

formular anualment un pressupost, que està inclòs dins dels pressupostos de la Generalitat, 

això com la seva liquidació, la qual ha de formar part dels comptes anuals. 

 

2.2) Principis comptables 

 

En la preparació dels 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. 

 

Subsidiàriament, el CRG aplica el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de 

Catalunya, aprovat mitjançant l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny. 

 

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 dels actius, passius, ingressos, despeses i 

compromisos que estan registrats. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a: 

 

La vida útil dels actius materials i intangibles (Notes 5 i 8). 

 

Les provisions per riscos (Notes 4.13 i 17) 

 

Malgrat que aquests judicis i estimacions s’han realitzat en funció de la millor informació 

disponible sobre els fets analitzats al 31 de desembre de 2018, és possible que 

esdeveniments (fets econòmics, canvis de normativa, etc.) que puguin tenir lloc en el futur 

obliguin a modificar-los (a l’alça o a la baixa) en els propers exercicis, el que es portaria a 

terme, en el seu cas, de forma prospectiva. 

 

2.4) Comparació de la informació 

 

Es presenta el Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys, l’Estat de canvis en el 

patrimoni net i l’Estat de Fluxos d’Efectiu dels exercicis 2018 i 2017, adaptats a la mateixa 
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estructura, de manera que, amb excepció de l’esmentat a la nota 2.8, resulten comparables 

entre si d’acord amb allò que estableix el decret 259/2008 de 23 de desembre. Les partides 

d’ambdós exercicis són comparables i homogènies, donat que, amb la correcció d’errors 

esmentats a la nota 2.7 següent, les xifres comparatives corresponents a l’exercici 2017 han 

sigut re-expressades. 

 

2.5) Agrupació de partides 

 

No existeixen partides que hagin estat objecte d’agrupació al balanç, al compte de resultats, 

a l’estat de canvis en el patrimoni net o a l’estat de fluxos d’efectiu. 

 

2.6) Elements recollits en diverses partides 

 

Els préstecs a llarg termini formalitzats per la Fundació, es troben comptabilitzats com a 

creditors a llarg termini per l’import de les quotes d’amortització amb venciment superior als 

12 mesos 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 10 de la present memòria.  

 

2.7) Correcció d’Errors  

 

Durant l’exercici 2018, la Fundació ha corregit els errors detectats mencionats a continuació, 

corresponents a exercicis anteriors. La conciliació entre el Balanç de 2017 presentat amb els 

comptes anuals del 2017, el Balanç re-expressat i les explicacions corresponents, són les 

següents: 

 

 
 

Nota a) 

La partida de Crèdits a tercers recull, en els Comptes anuals de l'any 2017, l'import pendent 

de cobrament a llarg termini per les aportacions atorgades per la Generalitat de Catalunya, 

per fer front a les quotes d'amortització a llarg termini dels préstecs subscrits per la Fundació. 

La contrapartida d’aquest crèdit es trobava registrat en els Excedents d’exercicis anteriors 

(Patrimoni). 

 

ACTIU
SALDO CCAA 

31/12/2017
Ajustos

SALDO

 Re-expressat 

31/12/2017

Nota

A) ACTIU NO CORRENT 9.528.124,96 -4.238.932,25 5.289.192,71

VI. Inversions financeres a llarg termini 4.238.932,25 -4.238.932,25 0,00

  2. Crèdits a tercers 4.238.932,25 -4.238.932,25 0,00 a)

B) ACTIU CORRENT 48.051.987,36 -814.948,26 47.237.039,10

III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les 

activitats i altres comptes a cobrar
27.059.719,63 -814.948,26 26.244.771,37

  7. Altres crèdits amb les Administracions 

Públiques
1.489.874,13 -814.948,26 674.925,87 b)

TOTAL ACTIU (A+B) 57.580.112,32 -5.053.880,51 52.526.231,81
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D'acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de Finances de Catalunya (Decret 

3/2002 de 24 de desembre), s'entenen que aquests imports, malgrat estar inclosos en les 

acords de Govern, no es poden registrar comptablement fins que no estiguin consignats en 

els Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya, pel que la Fundació els ha donat 

de baixa. 

 

Nota b) 

La partida d'Altres crèdits amb les Administracions Públiques recull, a les Comptes anuals 

de l'any 2017, l'import pendent de cobrament per les aportacions atorgades per la Generalitat 

de Catalunya, per fer front a les quotes d'amortització a curt termini dels préstecs subscrits 

per la Fundació. La contrapartida d’aquest crèdit es trobava registrat en els Excedents 

d’exercicis anteriors (Patrimoni). 

  

D'acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de Finances de Catalunya (Decret 

3/2002 de 24 de desembre), s'entenen que aquests imports, malgrat estar inclosos en les 

acords de Govern, no es poden registrar comptablement fins que no estiguin consignats en 

els Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya, pel que la Fundació els ha donat 

de baixa i es procedirà a donar d'alta durant l'any, l'import que es rebi.  

 

  
 

Nota a)      

La Fundació tenia sobrevalorada la partida Excedents negatius d'exercicis anteriors pels crèdits amb 

la Generalitat reconeguts en exercicis anteriors. L'import de l'ajust correspon a la xifra passada a 

resultat en anys precedents dels crèdits pendents de cobrament a 31 de desembre de 2017.  

 

Nota b)      

L'ajust rebaixa la partida d'Altres passius financers a curt termini, per l'import de les aportacions 

pendents de cobrar i pendents de consumir.  

PATRIMONI NET I PASSIU
SALDO CCAA a 

31/12/2017
Ajustos

SALDO

 Re-expressat 

31/12/2017

Nota

A) PATRIMONI NET 11.589.829,15 -3.211.361,40 8.378.467,75

A-1) Fons propis 7.234.471,54 -3.211.361,40 4.023.110,14

IV. Excedents d'exercicis anteriors -4.939.225,86 -3.211.361,40 -8.150.587,26

  2. Excedents negatius d'exercicis anteriors -4.939.225,86 -3.211.361,40 -8.150.587,26 a)

C) PASSIU CORRENT 41.751.350,92 -1.842.519,11 39.908.831,81

III. Deutes a curt termini 30.212.462,94 -1.842.519,11 28.369.943,83

  3. Altres passius financers a curt termini 30.212.462,94 -1.842.519,11 28.369.943,83 b)

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 57.580.112,32 -5.053.880,51 52.526.231,81
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2.8) Canvis en criteris de comptabilització  

 

Atenent el règim jurídic aplicable als centres CERCA, que comporta entre d’altres aspectes 

que l’excés o el benefici derivat de les transferències de l'Administració de la Generalitat als 

centres CERCA no ha d'ésser minorat de les transferències corrents establertes en el 

pressupost de la Generalitat per a l'exercici següent, el CRG ha considerat que aquest excés 

perd el caràcter de reintegrable, per la qual cosa ha classificat aquest import, que a 31 de 

desembre de 2018 es de 5.635.157€ (4.286.255€ a 31 de desembre de 2017), com a 

Subvenció no reintegrable dins del Patrimoni Net dels comptes anuals de l’exercici 2018 

(nota 14). 

 
3.- APLICACIO DE RESULTATS  

 

Es proposa la següent distribució, d’acord amb el resultat obtingut a l’exercici: 

 

 
 

4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 

Els criteris comptables que han estat aplicats en la preparació dels presents comptes anuals 

adjunts són els següents: 

 

4.1) Immobilitzat intangible 

 

L’immobilitzat intangible ha estat valorat pel seu cost d’adquisició, sense inclusió dels 

impostos recuperables i, posteriorment, es valoren al seu cost menys la seva corresponent 

amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. S’amortitzen 

linealment en funció de la vida útil estimada a excepció de les llicències informàtiques, que 

s’amortitzen en base a la caducitat de les mateixes, amb un màxim de tres anys. 

 

El percentatge d’amortització és del 33%. 

 

La Fundació reconeix qualsevol pèrdua 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 

pèrdues per deteriorament d'aquests actius i, si escau, de les recuperacions de les pèrdues 

per deteriorament registrades en exercicis anteriors són idèntics als aplicats per als actius 

materials. 

 

Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del compte de 

resultats de l'exercici en que s'incorren. 

Bases de repartiment Exercici 2018

Excedent de l'exercici -1.619.166,03

Total base de repartiment -1.619.166,03

Aplicació a excedents negatius d'exercicis anteriors -1.619.166,03

Total distribució -1.619.166,03
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4.2) Béns integrants del patrimoni històric i cultural 

 

Sense anotacions en aquesta partida. 

 

4.3) Immobilitzat material 

 

Els béns de l’immobilitzat material han estat valorats pel seu cost d’adquisició, sense incloure 

els impostos recuperables. 

 

L’entitat té implantat un sistema de control dels seus immobilitzats que detalla de manera 

individualitzada els diversos elements que el composen i la seva corresponent amortització 

acumulada. Els percentatges d’amortització aplicats per la Fundació són els següents: 

 

 

 

El càlcul 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 millores que representen un augment de la capacitat 

o un allargament de la vida útil dels béns es capitalitzen com a major cost dels corresponents 

béns.  

 

Les despeses de conservació i manteniment es carreguen a Pèrdues i Guanys de l’exercici 

en que es realitzen. 

Les pèrdues per deteriorament es posaran de manifest en el moment en el que el valor 

comptable del bé superi el seu import recuperable, entès aquest com l’import més alt entre 

el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús.  

 

4.4) Inversions immobiliàries 

 

Tindran la consideració d’inversions immobiliàries els immobles que es posseeixin per 

obtenir rendes o plusvàlues. 

 

Sense anotacions en aquesta partida. 

 

Concepte %

Instal.lacions tècniques i maquinària 25%

Altres instal.lacions i utillatge 25%

Mobiliari 10%

Equip per a processament d'informació 33%
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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 dels 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 caràcter contingent, el cost dels serveis i els impostos repercutibles per 

l’arrendador.  

 

Les quotes de caràcter contingent són aquells pagaments per arrendament l’import dels 

quals no és fix sinó que depèn de l’evolució futura d’una variable. 

 

Les despeses directes inicials inherents a l’operació s’han de considerar com a major valor 

de l’actiu. Per al càlcul del valor actual s’ha d’utilitzar el tipus d’interès implícit del contracte i 

si aquest no es pot determinar, el tipus d’interès de l’arrendatari per a operacions similars. 

La càrrega 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 mètode del tipus d’interès 

efectiu. Les quotes de caràcter contingent són despeses de l’exercici en què s’incorren. 

 

4.6) Permutes 

 

Sense anotacions en aquesta partida. 

 

4.7) Instruments financers 

 

Un instrument financer és un contracte que dóna lloc a un actiu financer en una entitat i, 

simultàniament, 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 dipòsits bancaris a la vista i els instruments financers que siguin convertibles 

en efectiu i que en el moment de la seva adquisició, el seu venciment no fos superior a tres 

mesos, 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. 

 

- Crèdits per operacions de les activitats: usuaris i deutors varis. 

 

- Crèdits a tercers: com els préstecs i crèdits financers concedits, inclosos els sorgits 

de la venda d’actius no corrents. 
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- Valors representatius de deute d’altres entitats adquirits, com obligacions, bons i 

pagarés. 

 

- Instruments 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 dipòsits en entitats de crèdit, bestretes i crèdits al 

personal, fiances i dipòsits constituïts, dividends a cobrar i desemborsaments pendents a 

curt termini sobre fons dotacionals, fons socials i fons especials. 

b) Passius financers: 

 

- Dèbits per operacions de les activitats: proveïdors, beneficiaris i creditors diversos. 

 

- Deutes amb entitats de crèdit. 

 

- 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 amb tercers, com els préstecs i crèdits financers 

rebuts de persones o entitats que no siguin entitats de crèdit inclosos els sorgits en la compra 

d’actius no corrents, fiances i dipòsits 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 

 

Els actius financers inclosos en aquesta categoria es registren inicialment pel seu valor 

raonable  que, llevat que hi hagi alguna evidència 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 atribuïbles. 

No obstant el que assenyala el paràgraf anterior, els crèdits per operacions comercials amb 

venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d’interès contractual així com els 

avançaments i crèdits al personal, l’import dels 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 pèrdues i guanys. 
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Al tancament de l’exercici s’efectuen les correccions valoratives necessàries sempre que hi 

hagi evidència objectiva que el valor s’ha deteriorat com a resultat d’un o més esdeveniments 

que s’hagin produït després del seu reconeixement inicial i que ocasionin una reducció o 

retard en els fluxos d’efectiu estimats futurs. 

La pèrdua per deteriorament del valor d’aquests actius financers és la diferència entre el seu 

valor en llibres i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs que s’estima que han de generar, 

descomptats al tipus d’interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial.  

Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió quan l’import de la 

pèrdua disminueixi per causes relacionades amb un esdeveniment posterior, s’han de 

reconèixer com una despesa o un ingrés respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. 

La reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres del crèdit que estaria reconegut 

en la data de reversió si no s’hagués registrat el deteriorament del valor. 

 

4.7.1.2)  Inversions mantingudes fins al venciment 

 

Corresponen a valors representatius de deute amb una data de venciment fixada, 

cobraments de quantia determinada o determinable, que es negociïn en un mercat actiu i 

que l’entitat tingui la intenció efectiva i la capacitat de conservar fins al seu venciment. 

Inicialment es valoren pel seu valor raonable que, llevat evidència en contrari, és el preu de 

la transacció que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de 

transacció directament atribuïbles. 

La seva valoració posterior és pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es 

comptabilitzen en el compte de resultats aplicant el mètode del tipus d’interès 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 això, com 

a substitut del valor actual dels 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 mesos a la data següent al tancament del Balanç de Situació.  

 

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: 
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4.7.2.1)  Dèbits i partides a pagar 

 

Els passius financers inclosos en aquesta categoria es registren inicialment pel seu valor 

raonable que, llevat que hi hagi alguna evidència 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 atribuïbles. 

 

No obstant el que assenyala el paràgraf anterior, els dèbits per operacions comercials amb 

venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d’interès contractual, l’import dels 

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 pèrdues 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 mesos a la data següent al tancament del Balanç 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) Existències 

 

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 dels mateixos deguda a 

obsolescència o baixa rotació. Tampoc s’han capitalitzat despeses financeres. 

 

4.10) Transaccions en moneda estrangera 

 

Durant l’exercici la comptabilització de les transaccions produïdes 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 diferències de canvi ocasionades, tant positives com negatives, han estat 

comptabilitzades contra el resultat de l’exercici. 
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A 31 de desembre els saldos a cobrar, pagar i tresoreria en moneda estrangera han estat 

convertits a Euros i la diferència, positiva o negativa, s’ha imputat a resultat. 

 

4.11) Impostos sobre beneficis 

 

En data 18 de maig de 2004 es va rebre certificació de l’Agència Tributària segons la qual 

es feia constar que la Fundació havia comunicat a l’Administració Tributària l’opció per 

l’aplicació del règim fiscal especial regulat en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, 

de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels 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) Ingressos i despeses 

 

La Fundació gestiona diversos ajuts finançats per institucions públiques i privades amb 

caràcter plurianual per tal de realitzar activitats d’estudi i recerca. 

 

Donat que l’ingrés econòmic 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 

independència del moment en què 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 balanç, 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 balanç de situació. 

 

En el cas de les subvencions de capital s’imputen a resultat en funció de la dotació 

d’amortització dels actius adquirits amb les mateixes. 

 

D’aquesta manera, el resultat de l’exercici està constituït pels ingressos meritats en el 

període menys les despeses realitzades per llur obtenció. 

 

En referència als ingressos per prestació de serveis i les compres són comptabilitzats pel 

seu import net, deduïts els impostos indirectes repercutits o suportats. 

 

4.13) Provisions i contingències 

 

Es corresponen a aquells passius que resulten indeterminats respecte al seu import o a la 

data en què s'han de cancel·lar i es valoren a data de tancament pel valor actual de la millor 
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estimació possible de l' import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació, 

registrant-se els ajustos 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 

independència del moment en què 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 l’Ordre EHA/733/2010, 

de 25 de març, per la que s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen 

en determinades circumstàncies, una subvenció es considerarà 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 per a adquirir un actiu: es considera no reintegrable quan a 

data de formulació dels 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 balanç de situació. 

Respecte a les ajudes rebudes de la Generalitat de Catalunya per finançar les quotes 

d’amortització dels préstecs bancaris rebuts en exercicis anteriors (Nota 10.1.3), es registren 

directament a l’epígraf del Patrimoni (Excedents d’exercicis anteriors) ja que es considera 

que els esmentats ajuts no tenen una finalitat específica.   

 

b) Subvencions concedides per a finançar 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 
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reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com ingressos sobre una base sistemàtica de 

forma correlacionada amb les despeses o inversió objecte de la subvenció. 

 

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter 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 finançar les despeses 

d’explotació en la mesura necessària per a equilibrar el compte de pèrdues i guanys, llevat 

de les dotacions per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d’existències i 

baixes de l’immobilitzat. Cas que l’aportació fos superior al referit dèficit, l’excés forma part 

de la partida Subvencions donacions i llegats rebuts del Patrimoni Net”.  

 

Els romanents de projectes finançats tancats i altres romanents que es considera que no 

seran reintegrats es classifiquen com a Subvencions, Donacions i llegats del Patrimoni Net. 

 

Les subvencions de capital són imputades a resultats al mateix ritme que l’amortització 

aplicada als elements finançats amb les mateixes. 

 

Qualsevol subvenció, contracte o ajut concedit al centre es gestiona mitjançant un sistema 

informàtic integrat. En el moment en que es concedeix, es reconeix a nivell 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 subvenció 

corresponent. 

 

4.17) Combinacions de negoci 

 

En l’exercici 2015 amb data d’efecte 1 de Juliol de 2015, la Fundació Centre de Regulació 

Genòmica (CRG) va absorbir la unitat econòmica corresponent al Centre Nacional d’Anàlisi 

Genòmica (CNAG) procedent de la Fundació Parc Científic de Barcelona (FPCB). 

 

La integració es va efectuar incorporant a la comptabilitat del CRG el balanç 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. 

 

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 independència del grau de vinculació existent. 
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En el cas que el preu acordat en una transacció difereixi del seu valor raonable, la diferència 

es registra atenent a la realitat econòmica de l'operació. 

 

4.20) Actius no corrents mantinguts per a 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 2017, 

és el següent: 

 
 

El detall del moviment d’aquesta partida durant l’exercici finalitzat a 31 de desembre de 2018, 

és el següent: 

 

Concepte
Saldo a 

31/12/2016
Altes Baixes Traspassos

Saldo a 

31/12/2017

Instal.lacions tècniques 5.539.369,90 408.593,87 0,00 0,00 5.947.963,77

Equipament laboratori 33.411.262,09 863.384,05 0,00 0,00 34.274.646,14

Utensilis I Eines 11.255,63 0,00 0,00 0,00 11.255,63

Mobiliari 746.751,78 5.911,04 0,00 0,00 752.662,82

Equips Per Proces informació 12.150.623,82 307.841,24 0,00 0,00 12.458.465,06

Immobilitzat 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 -5.055.083,08

A.A.Equipament -29.812.258,48 -1.621.843,28 0,00 -90.694,19 -31.524.795,95

A.A.Utensilis I eines -10.995,56 -127,25 0,00 0,00 -11.122,81

A.A.Mobiliari -723.891,59 -31.508,27 0,00 90.694,19 -664.705,67

A.A.Equips Processament d'infor -9.759.082,30 -1.298.878,32 0,00 0,00 -11.057.960,62

Total amortització acumulada -45.033.726,42 -3.279.941,71 0,00 0,00 -48.313.668,13

Immobilitzat material 6.825.536,80 -1.694.211,51 0,00 0,00 5.131.325,29
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No existeixen càrregues ni bens afectes a garanties i reversió sobre els actius de la 

Fundació. 

 

La totalitat de les inversions han estat finançades amb subvencions de capital a excepció 

dels següents imports bruts acumulats que han estat finançats amb recursos propis:  

 

 
 

En l’import de l’immobilitzat material a 31/12/2018 s’inclouen elements totalment amortitzats, 

però que continuen en funcionament a la Fundació. El valor de cost acumulat per concepte 

es mostra a la següent taula: 

 

Concepte
Saldo a 

31/12/2017
Altes Baixes Traspassos

Saldo a 

31/12/2018

Instal.lacions tècniques 5.947.963,77 268.039,04 0,00 0,00 6.216.002,81

Equipament laboratori 34.274.646,14 2.043.213,71 -1.021.179,23 0,00 35.296.680,62

Utensilis I Eines 11.255,63 0,00 0,00 0,00 11.255,63

Mobiliari 752.662,82 7.917,05 -241,26 0,00 760.338,61

Equips Per Proces informació 12.458.465,06 277.501,02 -57.595,76 0,00 12.678.370,32

Immobilitzat material brut 53.444.993,42 2.596.670,82 -1.079.016,25 0,00 54.962.647,99

A.A.Instal.lacions -5.055.083,08 -372.910,81 0,00 0,00 -5.427.993,89

A.A.Equipament -31.524.795,95 -1.615.120,36 976.632,86 0,00 -32.163.283,45

A.A.Utensilis I eines -11.122,81 -60,90 0,00 0,00 -11.183,71

A.A.Mobiliari -664.705,67 -22.244,98 134,43 0,00 -686.816,22

A.A.Equips Processament d'infor -11.057.960,62 -1.182.255,03 54.091,81 0,00 -12.186.123,84

Total amortització acumulada -48.313.668,13 -3.192.592,08 1.030.859,10 0,00 -50.475.401,11

Immobilitzat material 5.131.325,29 -595.921,26 -48.157,15 0,00 4.487.246,88

Concepte
Acumulat

 2018

Acumulat

 2017

Instal.lacions tècniques 47.196,72 47.196,72

Equipament laboratori 4.227.100,64 3.761.921,28

Utensilis I Eines 1.137,26 1.137,26

Mobiliari 4.533,44 4.533,44

Equips Per Proces informació 1.025.016,97 1.060.891,46

Immobilitzat material brut finançat amb 

recursos propis
5.304.985,03 4.875.680,16
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El detall de les principals altes de l’exercici 2018 és el següent:  

 

 
 

Concepte
Acumulat

 2018

Acumulat

 2017

Instal.lacions tècniques 4.806.162,79 4.401.230,83

Equipament laboratori 28.679.693,24 28.331.998,89

Utensilis I Eines 11.077,12 10.723,15

Mobiliari 562.070,33 491.120,88

Equips Per Proces informació 11.566.095,80 8.819.245,36

Immobilitzat material totalment amortitzat 45.625.099,28 42.054.319,11

Instal.lacions tècniques Import

OB18346 Lot 3: Obres, instal·lacions i wet lab de pl4 sud 100.383,84

OB18353 Projecte executiu, obres, instal·lacions i mobilirari del laboratori 559 71.051,00

OB17323 Lot 5: Obres, instal·lacions laboratori 473.08 sala bacteris 44.830,00

OB16293 Modif Electricitat i PCI CPD del CNAG i trasllat QE+SAI CPD UPF 13.530,00

OB17342 Projecte executiu cambres +4 i -20ºC del CNAG 4.100,00

OB18364 Modificació poyata muntanya laboratori 620 3.157,24

Altres (imports inferiors a 3.000,00€) 30.986,96

Total Instal.lacions tècniques 268.039,04
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Equipament laboratori Import

Sistema de sequenciació massiva 858.750,30

Up grade HS2000 267.434,10

Sistema basat en microfluids x aillar i marcar de forma distintiva cèl.lules 114.305,40

FPLC - Sistema de cromatografia líquida 92.000,00

Electroforesis en paral·lel automatitzada d'alta resolució 85.620,00

Microscopi invertit motoritzat x a camp clar. Contrast de fase i fluoresc. 52.000,00

Up grade Covaris 41.450,00

Extractor d'ADN 37.495,00

Liquid Handling System 33.261,00

2 Làser M.T. Brandao España, S.L. 22.050,00

2 Objectius Olympus 22.033,93

Spatial light modulator 18.930,00

Microscopi de superresolució Piezo 17.703,00

Lector de plaques 14.990,00

Càmara SCMOS 14.960,52

Estereomicroscopio con fluorescencia 14.717,08

Sistema de micromanipiulació 13.232,86

Equipaments laboratori E.Novoa 10.137,92

Sistema de microfluidica 9.677,60

Sistema per a video tracking 9.491,49

Centrifuga refrigerada 9.168,73

Objectiu Piezo Stage 9.085,00

Incubador CO2/O2 8.169,00

Congelador -80ºC 8.000,00

Altres (imports inferiors a 8.000,00€) 258.550,78

Total Equipament laboratori 2.043.213,71

Mobiliari Import

Casillero sala 670 v2 1.792,82

OB18345 20 Cadires Computer Teaching Lab PB 1.770,00

Casillero sala 542 1.356,18

Altres (imports inferiors a 1.000,00€) 2.998,05

Total Mobiliari 7.917,05
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Al 2018, com al 2017, la Fundació no ha rebut aportacions no dineràries. 

  

Equips Per Procés informació Import

Solució de Seguretat Perimetral 49.689,44

2 Switch HPE - ID GRUP S.A. 19.999,95

2 Switch Mellanox - BULL (ESPAÑA), S.A. 17.900,00

Segregació cablejat red CNAG 29.318,12

Rack 26.729,52

FTP i web server 17.991,94

Impressores KONICA MINOLTA 14.455,20

Desktop Mac 27" 9.218,97

Ordinador portàtil S.Maurer 3.190,45

Llicència Software SAFEQ/60 Impressores KONICA 1.355,04

Altres (imports inferiors a 3.000,00€) 87.652,39

Total Equips Per Procés informació 277.501,02

Total altes 2018 2.596.670,82
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Durant l’any 2018 hi ha hagut les següents baixes d’immobilitzat. 

 

 
 

 
 

No existeixen inversions en immobilitzat material situades fora del territori de Catalunya. 

 

 

Equipament laboratori Import

Robot SPOTTER 138.040,00

Sistema d'analisis de fragments WAVE 131.557,00

Termociclador PCR 96.715,00

Sistema hibridació de microarray 96.300,00

Sistema WIDEFIELD d'imatges de cèl·lules 96.000,00

Congelador -80 40.779,34

Centrifuga refrigerada 34.288,79

Media dispensing robot 25.106,05

Col·lector de fragments per al DHPLC 22.256,00

Accessori mircoscopi càmara 22.000,00

Purificador d'ADN i proteines 18.000,00

Lector de plaques 17.680,68

Sistema Milli-Q Synthesis A10 17.038,08

Rotor 15.596,46

Incubador CO2 14.804,77

Accesorio microscopio. Camera Orca 14.500,00

Microscopio 9.593,10

Ultrapurificador d'aigua 7.728,27

Lector de gels 7.721,70

Baixes (imports inferiors a 7.000,00€) 195.473,99

Total Equipament laboratori 1.021.179,23

Mobiliari Import

Prestatges penjants 241,26

Total Mobiliari 241,26

Equips Per Proces informació Import

Càmara per a microscopi 11.250,00

2 Ordinador portatil 6.664,89

2 Estacions de treball 5.484,86

Càmara de fotos 3.000,00

Baixes (imports inferiors a 2.000,00€) 31.196,01

Total Equips Per Proces informació 57.595,76

Total Baixes 2018 1.079.016,25
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6. INVERSIONS IMMOBILIARIES 

 

La Fundació no té cap actiu que pugui classificar-se com inversió immobiliària. 

 

 

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 2017, 

és el següent: 

 

 
 

El detall del moviment d’aquesta partida durant l’exercici finalitzat a 31 de desembre de 2018, 

és el següent: 

 

 
 

 

El detall de les altes de l’exercici 2018 és el següent: 

 

Concepte
Saldo a 

31/12/2016
Altes Baixes Traspassos

Saldo a 

31/12/2017

Aplicacions informàtiques 2.732.409,10 93.992,27 0,00 0,00 2.826.401,37

Immobilitzat intangible brut 2.732.409,10 93.992,27 0,00 0,00 2.826.401,37

A.A. Aplicacions informàtiques -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

Immobilitzat intangible 221.182,45 -69.030,03 0,00 0,00 152.152,42

Concepte
Saldo a 

31/12/2017
Altes Baixes Traspassos

Saldo a 

31/12/2018

Aplicacions informàtiques 2.826.401,37 58.143,70 -15.868,61 0,00 2.868.676,46

Immobilitzat intangible brut 2.826.401,37 58.143,70 -15.868,61 0,00 2.868.676,46

A.A. Aplicacions informàtiques -2.674.248,95 -100.228,53 0,00 0,00 -2.774.477,48

Total amortització acumulada -2.674.248,95 -100.228,53 0,00 0,00 -2.774.477,48

Immobilitzat intangible 152.152,42 -42.084,83 -15.868,61 0,00 94.198,98
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A l’exercici 2018 s’han realitzat les següents baixes d’immobilitzat intangible: 

 

 
 

 

La totalitat de les inversions han estat finançades amb subvencions de capital a excepció 

d’un valor brut acumulat a 31 de desembre de 2018 de 602.236,01€ que han estat finançats 

per recursos propis. A 31 de desembre de 2017, l’import acumulat per aquest concepte era 

el mateix. El valor net a 31 de desembre de 2018 és de zero euros. 

 

El saldo a 31 de desembre de 2018 de l’Immobilitzat Intangible inclou un total de 

2.622.738,78€, corresponents a elements totalment amortitzats però que continuen en 

funcionament dins de la Fundació. A 31 de desembre de 2017 l’import acumulat era de 

2.519.073,12€. 

 

No existeixen càrregues ni bens afectes a garanties i reversió sobre els actius de la 

Fundació.  

 

No ha estat necessari dotar correccions valoratives per deteriorament. 

 

No existeixen inversions en immobilitzat intangible situades fora del territori de Catalunya. 

 

9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS SIMILARS  

 

9.1) Arrendaments Financers 

 

El 7 de març de 2018 es va signar un contracte amb l’empresa Konica Minolta Business 

Solutions Spain, S.A. per l’arrendament de 3 impressores comunes  (contracte número OPP-

150828-000). El contracte iniciat l’1 de maig de 2018 té una durada de 48 mesos. L’import 

Aplicacions Informàtiques Import

Solución SII para EBS R12 16.930,00

Llicència MASCOT Server Upgrade 12.150,00

KeyGene 2018 llicencia Sequence Based Genotyping technology 10.000,00

Altres (imports inferiors a 7.000,00€) 19.063,70

Total Aplicacions Informàtiques 58.143,70

Total altes 2018 58.143,70

Aplicacions Informàtiques Import

Llicència FAST FLOW 9.829,75

Llicència AMIRA 5.292,00

Baixes (imports inferiors a 3.000,00€) 746,86

Total Aplicacions Informàtiques 15.868,61

Total Baixes 2018 15.868,61
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de les impressores és d’un total de 15.810,24 Euros. La quota mensual és de 362,65 Euros, 

dels quals 329,38 Euros corresponen a l’amortització dels equips. Al 2018 s’ha pagat un total 

de 4.755,46 Euros, sent 2.635,04 Euros de l’amortització dels equips. La Fundació no ha 

registrat la càrrega financera (càlcul valor actual mitjançant el tipus d’interès implícit) degut 

a la poca rellevància del mateix en aquesta operació. 

 

9.2) Arrendaments Operatius 

 

El contracte d’arrendament de locals i prestació de serveis va ser signat amb el Consorci 

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) l’1 de juny del 2007 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 dels serveis generals de l’edifici descrits al citat contracte. Aquest tenia una durada 

inicial de 5 anys obligatòriament per ambdues parts, prorrogables d’any en any, forçosament 

per l’arrendadora i potestativament per l’arrendatària. En previsió de l’assoliment del termini 

inicial de l’arrendament a 31 de maig del 2012, el CRG, en coordinació amb altres entitats 

arrendatàries d’espais a l’edifici del PRBB, va iniciar els tràmits de formalització de la 

corresponent pròrroga anual, en primer lloc amb la Direcció General de Patrimoni de la 

Generalitat de Catalunya i posteriorment amb el PRBB. Tenint en consideració l’Informe de 

Seguiment emès per la 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 pròrroga contractual, per un període d’un any, des de l’1 de juny de 2012 al 31 de 

maig de 2013, així com la segona pròrroga contractual des de l’1 de juny de 2013 a 31 de 

maig de 2014. El dia 30 de maig de 2014 es va formalitzar la tercera pròrroga, 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 pròrroga contractual, efectiva fins a 31 de maig de 2016. I finalment, en data 

30 de maig de 2016 es va formalitzar la cinquena pròrroga 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 2018 

continuava vigent en tàcita reconducció. 

 

Amb data 15 de juny del 2018 es va signar un nou contracte d’arrendament entre el PRBB i 

el CRG, amb una durada de 5 anys, prorrogables per 5 anys més. Amb data 2 de juliol del 

2018 es va signar una addenda subjecte a la durada del contracte principal  per incloure les 

noves superfícies llogades de nou per part del CRG: 

 

- Espai 042 a la planta baixa de l’edifici per ser utilitzat com a espai per formacions amb 

ordinadors amb data 1 de juny del 2018 amb una superfície de 209 m2. 

- Espai en la planta 4ª nord que inclou una part d’oficines i una part de sales de cultius 

amb una superfície de 171’7 m2. 

- Espai de la unitat mixta de microscòpia CRG – EMBL a la planta -1 amb un total de 165 

m2. 

- S’han alliberat espais a la planta 4ª per tal que l’EMBL tingui l’espai necessari per a la 

seva implantació (126’11 m2) i per tant s’han restat de la superfície llogada. 

 

Al final del 2018, la superfície arrendada per part del CRG és de 8.270 m2 ubicats a l’edifici 

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). En base al nou contracte el preu del 
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lloguer s’actualitzarà anualment en base a l’índex de preus de lloguer d’oficines de 

Catalunya. 

 

Durant el 2018 s’ha signat també un nou contracte de subarrendament dels espais que 

ocupa l’EMBL en l’edifici del PRBB que són la unitat de microscòpia compartida a la planta 

soterrani amb 234’8 m2 i l’espai de la planta 4ª de l’ala sud amb un total de 887’7 m2. 

 

A l’exercici 2018, la despesa per lloguer d’espais del CRG ha estat de 2.218.220,22€, que 

inclou el cost suportat pel CRG del subarrendament de l’EMBL. Al 2017 la despesa va ser 

de 1.989.735,72€. 

 

Per altra part, degut a l’operació d’escissió parcial produïda en la Fundació Parc Científic de 

Barcelona (FPCB) respecte a la unitat econòmica corresponent al Centre Nacional d’Anàlisi 

Genòmica (CNAG), la qual va ser transmesa a la Fundació Centre de Regulació Genòmica 

(CRG), com a entitat absorbent, en data 1 de juliol 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 m2, incloent espais d’oficina, laboratoris i CPD, consistents en 1.883,43 m2 amb la 

part proporcional d’espais comuns. 

 

A l’exercici 2018 la despesa per lloguer d’espais del CNAG ha estat de 363.009,96€  mentre 

que al 2017 la despesa va ser de 358.638,48€. 

 

A causa de l’operació d’escissió parcial indicada i, com a entitat absorbent del CNAG, el 

CRG es va subrogar en tots els drets i obligacions adquirits amb caràcter previ per part de 

FPCB en relació al CNAG, entre els quals es trobaven els contractes d’arrendament subscrits 

per la FPCB i el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación 

(BSC) en part dels espais ocupats pel CNAG. En el contracte d’arrendament entre FPCB i 

CRG mencionat al paràgraf anterior, la FPCB autoritzava al CRG expressament el 

sotsarrendament d’espais del 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 m2 d’espais útils al CPD, els quals en aplicació del coeficient 

de repercussió d’espais comuns equivalien 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 m2 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 va signar un nou contracte per un 

espai total de 32 m2  i que no ha estat renovat al 2018. 

 

Igualment, el CRG disposava d’una concessió administrativa per l’ús privatiu d’uns espais 

ubicats a l’edifici Jaume I de la UPF, la qual va ser adjudicada en data 22 de gener de 2012 

i es va formalitzar el 28 de febrer de 2012, per un termini de 5 anys, a comptar des del 15 de 

març de 2012. La superfície consistia en 10 m2 de l’espai 20.SI47. 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 econòmiques de l’acord i els 
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terminis de pagament. La concessió administrativa va ser prorrogada per un any des del 14 

de març de 2017. Amb data 20 de juny de 2018 el CRG va deixar d’ocupar aquest espai 

finalitzant aquesta concessió. A l’exercici 2018, la despesa de la concessió administrativa ha 

estat de 1.169,80€ mentre que al 2017 va ser de 1.542,30 €. Els racks que estaven ubicats 

en aquest espai són els que s’han traslladat al CPD del CNAG. 

 

 

10. INSTRUMENTS FINANCERS 

 

10.1) Informació relacionada amb el balanç 

 

10.1.1) Actius financers a curt termini, llevat d’inversions en el patrimoni d’empreses del grup. 

 

La totalitat dels actius financers a curt termini es classifiquen com préstecs i partides a cobrar 

i està composada pels següents saldos: 

 

 

 

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar  

 

El detall i l’evolució dels Usuaris, deutors i altres comptes a cobrar en l’exercici 2017 va ser:  

 

 

 

 

En referència a l’exercici 2018, el detall i l’evolució dels Usuaris, deutors i altres comptes a 

cobrar es relaciona a continuació:  

 

 

Concepte 31/12/2018 31/12/2017

Usuaris, deutors i altres comptes a cobrar 25.056.709,46 26.244.771,37

Inversions financeres a curt termini 1.332.615,06 1.182.268,58

Total 26.389.324,52 27.427.039,95

Concepte
Saldo a 

31/12/2016
Augments Disminucions

Saldo a 

31/12/2017
Notes

Usuaris i Deutors 1.036.648,40 7.604.929,44 -7.151.703,71 1.489.874,13

Altres deutors 962.300,27 620,00 -24.587,34 938.332,93

Altres crèdits amb administracions públiques 26.802.189,94 25.302.500,56 -28.288.126,19 23.816.564,31

Total 28.801.138,61 32.908.050,00 -35.464.417,24 26.244.771,37

Concepte
Saldo a 

31/12/2017
Augments Disminucions

Saldo a 

31/12/2018
Notes

Usuaris i Deutors 1.489.874,13 4.810.440,78 -4.762.419,93 1.537.894,98 a)

Altres deutors 938.332,93 137.539,99 -620,00 1.075.252,92 b)

Altres crèdits amb administracions públiques 23.816.564,31 28.103.615,68 -29.476.618,43 22.443.561,56 c)

Total 26.244.771,37 33.051.596,45 -34.239.658,36 25.056.709,46
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Nota a)  

El detall dels usuaris per vendes i prestacions de servei és el següent: 

 

 

 

  

Usuaris
Saldo a 

31/12/2018

Inserm DRLS Occitanie Pyrenees Chu Purpan 268.995,16

Fundació IMIM 130.523,41

Navarrabiomed - Fundacion Miguel Servet 115.692,59

Institut De Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) 87.755,90

Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras 69.829,14

Fundació Privada Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron - VHIO 55.117,81

Universitat Pompeu Fabra 46.070,15

Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red M.P. (CIBER) 44.007,48

Centre de Recerca en Agrigenòmica - CRAG 40.710,14

Institut D'Investigació Biomèdica De Bellvitge (IDIBELL) 40.395,23

Institut de Ciencies del Mar - ICM (CSIC) 27.235,22

Universitat Autònoma De Barcelona 25.091,36

Metasysx GmbH 24.925,14

Fundación para la Investigación Médica Aplicada 23.483,39

Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas - CBGP (UPM-INIA) 22.455,32

Institut Català d'Oncologia - ICO 20.462,61

Universidad Pablo de Olavide - UPO 20.012,42

Universitat de Barcelona 19.529,12

Centro de Investigación Biomédica en Red - CIBER 19.501,50

Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER-ISCIII) 16.720,18

Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer - IDIBAPS 16.346,62

University College Dublin 15.075,95

Altres (imports inferiors a 15.000€) 387.959,14

Total 1.537.894,98
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Nota b)  

El detall dels deutors per subvencions concedides pels organismes privats és el següent: 

 

 

 

Nota c)  

El detall dels altres crèdits amb les Administracions Públiques és el següent: 

 

 

 

L’IVA deduïble pendent de declarar correspon a l’IVA deduïble de factures del 2018 entrades 

amb posterioritat a la presentació de l’impost corresponent al 2018. Aquest IVA s’inclourà a 

la declaració del primer mes del 2019. 

 

El detall dels deutors públics és el següent: 

Deutors
Saldo a 

31/12/2018

Fundación Bancaria "La Caixa" 653.398,29

Velux Foundation 91.580,99

Fundación Bettencourt Schueller 65.000,00

Laboratorio Europeo de Biologia Molecular (EMBL) 62.986,39

Euvitro 33.750,00

Fundació Marató TV3 32.320,00

European Molecular Biology Organization 29.522,55

Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer 22.500,00

Welcome Trust 21.105,99

Fundación Española para la Ciencia y la Teconología FECYT 20.000,00

Fundación de Investigación Médica Mutua Madrileña Automovilística 15.950,00

Altres (imports inferiors a 15.000€) 27.138,71

Total 1.075.252,92

Altres crèdits amb les Administracions Públiques
Saldo a 

31/12/2018

Hisenda Pública deudora IVA Exercici 2018 2.647.281,21

IVA deduïble pendent de declarar 73.500,77

Deutors Públics 19.722.779,58

Total 22.443.561,56
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Inversions financeres a curt termini  

 

El saldo d’inversions financeres inclou les següents imposicions a termini: 

 

La Fundació CRG i AXA Research Fund van signar un acord de col·laboració, el qual s’inicià 

el 27-05-2014 amb una vigència de 15 anys (venciment 26-05-2029). AXA aportava 

1.000.000,00€ que, junt amb el rendiment financer a obtenir d’aquest principal, es destina a 

finançar projectes d'investigació amb una duració de 3 anys cadascun. L'aportació es va 

invertir en un dipòsit amb vigència d'un any a AXA Aurora Vida (Flexiplus Deposito Flexible) 

el qual s’ha anat prorrogant amb un interès nominal actual del 0,77% (garantit fins el mes de 

juny de 2019). A 31-12-2018 el saldo acumulat invertit és d’ 1.074.900,90€ ja que es van 

reinvertint els interessos generats. 

 

La Fundació ha formalitzat dues pòlisses per emetre avals per fer front a les garanties 

estipulades als concursos de serveis en que ens presentem com a CNAG-CRG:  

 

- El 24 de novembre de 2016 amb el Banc Sabadell una pòlissa de fins a 100.000 €. Com 

a garantia d’aquesta pòlissa es va formalitzar un dipòsit de 100.000,00 Euros amb 

venciment a un any prorrogable. 

 

- El 9 de maig de 2018 amb CaixaBank, S.A. una pòlissa de fins a 150.000 €. Com a 

garantia d’aquesta pòlissa es va formalitzar un dipòsit de 150.000,00 Euros amb 

venciment a un any prorrogable. 

 

Addicionalment, el saldo a 31/12/2018 inclou: 

 

- Un import de 7.714,16€ en concepte de fiances constituïdes a curt termini. 

 

 

Deutors Públics
Saldo a 

31/12/2018

European Commission 14.676.853,02

Departament d'Economia i Coneixement - Pendent subvencions d'explotació 1.210.306,00

Departament d'Economia i Coneixement - Pendent subvenció capital 69.140,00

Departament d'Economia i Coneixement - Projectes competitius 938.594,46

Departament de Salut 831.388,36

Ministerio de Economía y Competitividad 1.566.685,17

Ministerio de Educación y Ciencia 26.401,87

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 34.190,07

Agaur - Agencia Gestió d'Ajuts Universitaris 351.770,53

Agencia per a la Competitivitat de l'Empresa-Acció 14.000,00

Altres (saldos inferiors a 2.000,00€) 3.450,10

Total 19.722.779,58
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Al 2017 aquest saldo estava format per: 

  

- Inversió per import d’1.000.000,00€ en un dipòsit amb vigència d’un any a AXA Aurora 

Vida (Flexiplus Deposito Flexible) amb un interès nominal del 1,17% (garantit fins el 

mes de juny de 2018) i un saldo acumulat invertit d’ 1.066.722,72€ 

 

- Una pòlissa amb el Banc Sabadell de fins a 100.000 Euros per emetre avals per fer 

front a les garanties estipulades als concursos de serveis en que es presenta el CNAG. 

Com a garantia d’aquesta pòlissa es va formalitzar un dipòsit de 100.000,00 €. 

 

- Un import de 15.545,86€ en concepte de fiances constituïdes a curt termini. 

 

10.1.2) Inversions financeres en empreses del grup i associades 

 

El saldo dels instruments de patrimoni en empreses del grup i associades ha presentat els 

següents moviments durant l’exercici: 

 

 

 

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 0,10 euros de valor nominal 

cadascuna, del qual el CRG participa en un 28% de forma directa. El domicili de l’entitat es 

troba a l’Avinguda Diagonal número 497, 2ª planta, 08029 de Barcelona, i la seva activitat 

consisteix en la prestació de serveis d’anàlisi i/o diagnòstic basats en tècniques 

metodològiques, procediments i/o eines de metagenòmica i microbioma. Les participacions 

d’aquesta societat no cotitzen en Borsa. 

 

En data 25 de juny de 2008, la fundació va signar un Contracte de Partnership i transferència 

de tecnologia amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i tres investigadors (dos de la fundació 

i un de l’UPF) per promoure la creació d’una empresa de base tecnològica denominada 

“Quantitative Genomic Medicine Laboratories, S.L”, Q-Genomics. El CRG va atorgar a la 

companyia una llicència de la qual eren cotitulars la fundació, l’ Universitat Pompeu Fabra i 

la Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica. La part de la 

llicència de la que era titular la fundació tenia un valor de  20.205,00€, import que no va ser 

satisfet a la fundació, constituint-se un crèdit convertible al seu favor. El 30 de novembre de 

2018 es va elevar a públic l’ampliació de capital de Q-Genòmics, passant el mateix de 21.293 

Concepte
SALDO A 

31/12/2017
Altes Baixes

SALDO A 

31/12/2018

Instruments de Patrimoni a llarg 

termini en empreses del grup
5.715,00 20.760,50 0,00 26.475,50

   Microomics Systems, S.L. 5.715,00 0,00 0,00 5.715,00

SEQERA 0,00 555,50 0,00 555,50

Qgenomics 0,00 20.205,00 0,00 20.205,00

Deterioraments 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 5.715,00 20.760,50 0,00 26.475,50
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euros a 23.628 euros, degut a l’augment en 2.335 euros, consistents en 2.335 noves 

participacions socials emeses en favor del CRG amb valor nominal d’1 euro, amb una prima 

d’emissió total de 17.870 euros, les quals han estat obtingudes mitjançant l’operació de 

compensació de crèdit convertible en participacions socials. La contrapartida ha consistit en 

una aportació econòmica de 20.205 euros realitzada per Q-Genomics en favor del CRG en 

concepte del pagament de la llicència per l’ús i explotació de la tecnologia i resultats 

desenvolupats segons l’adhesió al contracte de Partnership i Transferència de Tecnologia 

subscrita entre el CRG i Q-Genomics. Les noves participacions han estat subscrites i 

desemborsades en la seva totalitat. La participació del CRG és del 9.86%. 

La informació relacionada amb aquestes participacions a 31 de desembre de 2018 és la 

següent: 

 

 

 

10.1.3) Passius financers a llarg termini. 

 

Els passius financers a llarg termini per categoria són: 

 

 

 

Deutes amb entitats de crèdit  

 

Correspon a les quotes d’amortització amb un venciment superior a 12 mesos dels diversos 

préstecs formalitzats per la Fundació segons el següent detall: 

Denomicació Capital Prima Emisió Reserves
Resultat de 

l'exercici

Resultat 

exercicis 

anteriors

Total Patrimoni

Microomics Systems, S.L. 20.573,00  -                -     15.323,69  2.535,25 -   33.361,44       

SEQERA 5.000,00    -               1.468,61 -   -             3.531,39         

Qgenomics 21.353,00  659.598,00  397.298,07  7.223,44    -             1.085.472,51   

Total 46.926,00  659.598,00  397.298,07  21.078,52  2.535,25 -   1.122.365,34   

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Dèbits i partides a pagar 3.211.072,38 4.238.932,25 9.222,64 0,00 3.220.295,02 4.238.932,25

Total Passius Financers a llarg termini 3.211.072,38 4.238.932,25 9.222,64 0,00 3.220.295,02 4.238.932,25

Categoria

Deutes amb entitats de 

crèdit
Derivats i Altres Total
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Els deutes amb entitats de crèdit corresponen a préstecs formalitzats amb Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria, Banco Santander i “La Caixa”, en virtut de diversos acords adoptats per 

la Generalitat de Catalunya segons el següent detall: 

 

- Per acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics de la Generalitat 

de 4 de juny de 2002, s’autoritzà 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 Genòmica 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. La totalitat de l’import va ser utilitzat 

per finançar la compra d’actius . Els imports a rebre en un futur per fer front al pagament dels 

interessos són comptabilitzats com a subvencions a l’explotació, en el moment de la seva 

acreditació. 

 

- Per acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics de la Generalitat 

de 19 d’abril de 2005, s’autoritzà 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 Genòmica 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. La totalitat de l’import va ser utilitzat 

per finançar la compra d’actius.. 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. Parc de Recerca Biomèdica 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 per al període 2007 a 2020 passa a ser de 

Data Data Import Import Quotes LL/T Tipus

 formalització final concedit disposat a 31/12/18 d’interès

BBVA 29/06/2005 29/06/2020 3.529.126,30 3.529.126,30 86.479,46
Eurib. 

+ 0,12%

BBVA 25/07/2006 25/07/2024 3.139.000,00 3.139.000,00 877.059,00
Eurib. 90 d 

+ 0,175%

BSCH 22/03/2006 22/03/2024 2.252.530,00 2.252.530,00 563.132,56
Eurib. 90 d 

+ 0,190%

BBVA 24/07/2002 24/07/2020 2.230.000,00 2.230.000,00 110.123,41
Eurib.

+ 0,14%

La Caixa 14/10/2008 14/10/2023 5.597.533,00 5.597.533,00 1.574.277,95
Eurib. 90 d 

+0,45%

Total 16.748.189,30 16.748.189,30 3.211.072,38

Entitat
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3.161.602,00€. Import corresponent a l’amortització de capital i interessos acreditats fins la 

data del seu venciment mitjançant acord de Govern de la Generalitat amb data 18 de 

desembre de 2007. 

 

- Per acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics de la Generalitat 

de 2 de febrer de 2006, s’autoritzà 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 despeses 

derivades del préstec atorgat a la Fundació Centre de Regulació Genòmica 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. La totalitat de l’import va ser utilitzat 

per finançar la compra d’actius. 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 Econòmics de la Generalitat 

de 18 d’Abril de 2006, s’autoritzà 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 Genòmica 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 La totalitat de l’import va ser utilitzat 

per finançar la compra d’actius 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 Econòmics de la Generalitat 

de 22 de juliol de 2008, s’autoritzà 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 

derivades del préstec atorgat a la Fundació Centre de Regulació Genòmica 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. De l’import total, a 31 de desembre 

de 2018 queda 1.387.979.53€ (1.842.519,11€ a 31 de desembre de 2017) pendents de 

gastar. La part rebuda destinada a sufragar els interessos es comptabilitza com a 

subvencions a l’explotació en el moment de la seva acreditació 

 

Derivats i altres  

 

Correspon a les quotes a llarg termini del contracte signat amb Konica Minolta Business 

Solutions Spain, S.A. per l’arrendament de 3 impressores comunes tal i com s’explica 

detalladament al punt 9.1 d’arrendaments financers. 

 

10.1.4) Classificació per venciments dels passius financers a llarg termini  
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A l’exercici 2017 la classificació per venciments dels passius financers a llarg termini va ser 

la següent: 

 

 

La classificació al 2018 per venciments dels passius financers a llarg termini es detalla a 

continuació: 

 

 

10.1.5) Passius financers a curt termini. 

 

Els passius financers a curt termini es classifiquen per la seva totalitat com a dèbits i partides 

a pagar  i es desglossen en els següents quadres:  

 

 

 

Nota a)  

Correspon a les quotes d’amortització a liquidar en un termini inferior a 12 mesos dels 

préstecs a llarg termini formalitzats per la Fundació que han estat relacionats a la nota 10.1.3 

anterior, segons el següent detall: 

 

 

 

Nota b)  

Venciment

Categoria  2019 2020 2021 2022 >5 anys Total

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 

llarg termini
1.026.099,57 905.130,59 709.826,25 711.596,29 886.279,55 4.238.932,25

Venciment

Categoria  2020 2021 2022 2023 >5 anys Total

Préstecs i partides a pagar 908.619,64 713.778,81 712.913,81 713.374,32 171.608,44 3.220.295,02

Total Passius Financers a 

llarg termini
908.619,64 713.778,81 712.913,81 713.374,32 171.608,44 3.220.295,02

Concepte 2018 2017 Notes

Préstecs amb entitats de crèdit i organismes oficials 1.026.099,69 1.022.592,95 a)

Deutes per interesos 1.852,60 2.246,59 b)

Total Deutes amb entitats de crèdit 1.027.952,29 1.024.839,54

Entitat / Préstec A pagar al 2019

BBVA / 3.529.126,30€ 146.830,91

BBVA / 3.139.000,00€ 172.958,84

BSCH / 2.252.530,00€ 184.644,00

BBVA / 2.230.000,00€ 132.501,76

LA CAIXA / 5.597.533,00€ 389.164,18

Total 1.026.099,69



 

 50 

Correspon als interessos meritats al tancament de l’exercici que es liquiden en la primera 

quota dels préstecs a l’exercici següent. 

 

Derivats i Altres 

 

Correspon a les quotes a pagar a l’exercici 2019 del contracte signat amb Konica Minolta 

Business Solutions Spain, S.A. per l’arrendament de 3 impressores comunes tal i com 

s’explica detalladament al punt 9.1 d’arrendaments financers. 

 

Altres deutes a curt termini 

 

El detall dels conceptes que composen aquesta classe de passius financers es detalla a 

continuació:  

 

 

 

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 dels projectes a mesura que es compleixin tots els 

requisits i el calendari establerts. Aquest import està inclòs a la partida de tresoreria de l’actiu, 

però cal tenir present que no és líquid de lliure disposició per la Fundació. 

Concepte 2018 2017 Notes

Altres passius financers 25.096.948,77 28.369.943,83

Subvencions reintegrables 24.578.291,94 27.539.256,38 a)

Proveidors Immobilitzat curt termini 141.232,59 389.286,65

Fons pendents a repartir partners 368.774,24 435.850,00 b)

Altres 8.650,00 5.550,80

Acomptes d'usuaris 4.773.853,96 4.816.656,42 c)

Proveïdors i Creditors per Serveis 2.061.172,88 3.661.435,97

Proveïdors 945.717,22 2.608.447,63

Creditors 1.115.455,66 1.052.988,34

Altres deutes amb les A. Públiques 822.358,84 1.234.773,96

Hisenda pública, creditor per retencions 299.664,68 764.333,67

Seguretat Social creditora 520.855,44 463.201,90

Altres 1.838,72 7.238,39

Total 32.754.334,45 38.082.810,18
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Nota c)  

El detall del saldo de bestreta de deutors, per cobraments avançats d’anualitats futures i els 

imports per factures anticipades als clients de serveis científic tècnics, és el següent:  

 

Deutors: 

 
 

Clients: 

 

 

 

Bestreta Deutors 2018 2017

European Commission 2.980.881,88 2.169.741,24

Ministerio de Economia y Competitividad 1.226.077,23 1.374.983,88

Fondation Bettencourt Schueller 86.400,00 86.400,00

Ministerio de Educación y Ciencia 22.536,02 13.891,52

Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer 22.500,00 0,00

Fundación Bancaria "La Caixa" 12.222,15 3.340,02

The Company of Biologist Ltd 5.692,50 2.881,50

Fundació IMIM 5.247,47 1.266,54

Swiss National Science Foundation 2.951,31 2.951,31

BIST - Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology 2.000,00 22.200,00

Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona 2.000,00 0,00

Agaur - Agencia Gestió d'Ajuts Universitaris 1.512,24 3.920,86

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 0,00 6.843,60

National Institute of Health - NIH 0,00 4.998,67

Altres 691,47 691,47

Total Bestreta Deutors 4.370.712,27 3.694.110,61

Acomptes de Clients 2018 2017

Navarrabiomed - Fundación Miguel Servet 344.489,01 460.723,69

Centro de Investigación Biomédica en Red - CIBER 19.833,63 0,00

Fundación para la Investigación Médica Aplicada 19.407,76 0,00

Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer - IDIBAPS 5.359,52 0,00

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria - INIA 3.672,35 0,00

Fundación Azti 3.024,48 0,00

Universidad Complutense de Madrid 2.273,10 0,00

Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i P. 0,00 579.082,37

Max Planck Institut fur Infektionsbiologie 0,00 65.028,10

Universitat de Girona 0,00 7.652,33

Universidad Miguel Hernandez 0,00 4.322,92

Centro Andaluz de Biología del Desarrollo - CABD (UPO-CSIC) 0,00 3.878,50

Altres (imports inferiors a 2.000€) 5.081,84 1.857,90

Total Acomptes de Clients 403.141,69 1.122.545,81
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10.2) Informació relacionada amb el compte de resultats i el patrimoni net.  

 

El detall de la despesa financera, és el següent:  

 

 
 

La partida d’Altres correspon als interessos de demora dels retorns de subvencions com a 

resultat de processos de comprovació per part dels subvencionadors. 

 

El detall dels ingressos financers és el següent:  

 

 
 

La partida d’Altres correspon a l’interès de demora resolt i ingressat en concepte de la 

devolució de l’IVA de l’exercici 2016. 

 

Les diferències de canvi s’expliquen a la nota 12.  

 

 

11. EXISTENCIES 

 

La composició del saldo d’existències a 31 de desembre, comparada amb la de l’exercici 

precedent, és la següent: 

 

 

No existeix cap càrrega o gravamen sobre les existències de la Fundació. 

  

Concepte 2018 2017

Total despesa interès prèstecs 9.532,07 13.084,95

Altres 121.854,51 3.076,96

Total despesa financera per deutes amb tercers 131.386,58 16.161,91

Concepte 2018 2017

Total interès comptes corrents 75,00 250,09

Interès imposició a termini 0,00 991,67

Altres 69.480,49 118.828,22

Total ingressos financers 69.555,49 120.069,98

Concepte 2018 2017

Material d'un sol ús 308.851,04 205.037,33

Material d'un sol ús CNAG 219.566,42 606.773,60

Material d'oficina i informàtic 364,61 19.038,52

Recanvis i material divers 14.534,43 1.557,59

Total bens 543.316,50 832.407,04

Acomptes a proveïdors 7.740,53 38.537,72

Total existències 551.057,03 870.944,76
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12. MONEDA ESTRANGERA  

 

El volum d'operacions 2018 de compres i serveis rebuts en moneda estrangera ha estat el 

següent: 

 

 
 

Per l’any 2017, el volum d'operacions de compres i serveis rebuts en moneda estrangera va 

ser el següent: 

 

 
 

L’import registrat al 2018 a la compte de Pèrdues i Guanys en concepte de diferències de 

canvi originades entre el moment de registre del seu reconeixement i el moment del seu 

pagament ha estat d’un total de 14.942,14€ de diferències negatives i d’un total de 

diferències positives de 555,56€. 

 

El volum d’operacions 2018 d’ajuts o subvencions ingressats en moneda estrangera ha estat 

el següent: 

 

 
 

Monedes
 Import Moneda  

Estrangera 

 Import

 en € 

AUD 26.612,11           16.803,67           

CAD 700,00               468,83               

CHF 320,00               284,46               

CNY 700,00               88,78                 

DKK 2.586,06            347,44               

GBP 86.341,23           97.441,40           

JPY 212.000,00         1.625,81            

PLN 885,00               207,61               

SEK 3.440,00            341,08               

USD 347.693,60         295.689,82         

Total 413.298,90         

Monedes
 Import Moneda  

Estrangera 

 Import

 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         

Monedes
 Import Moneda  

Estrangera 

 Import

 en € 

DKK 268.509,02         34.822,46           

GBP 67.744,78           78.729,00           

USD 788.624,20         674.338,88         

Total 787.890,34         
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L’import registrat al 2018 a la compte de Pèrdues i Guanys en concepte de diferències de 

canvi originades entre el moment de registre del seu reconeixement i el moment del seu 

cobrament ha estat d’un total de 21.303,28€ de diferències negatives i d’un total de 

diferències positives de 770,67€. 

 

En l’exercici anterior, l’import total de diferències negatives va ser de de  27.171,65 € i l’import 

total de diferències positives va ser de 2.943,80 €. 

 

 

13. FONS PROPIS 

 

La variació experimentada pels Fons Propis de la Fundació en l’exercici finalitzat a 31 de 

desembre de 2018, correspon al següent detall:  

 

 
 

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.   

 

Nota b)  

Tal i com s’explica a la Nota 4.16.a, el CRG registra els cobraments rebuts de la Generalitat 

de Catalunya per finançar les quotes d’amortització dels préstecs (Nota 10.1.3) dins de 

l’epígraf del Patrimoni (Excedents d’exercicis anteriors). 

 

 

14. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS  

 

El quadre d’evolució de les subvencions, donacions i llegats en l’exercici 2017 va ser el 

següent: 

 

 

Concepte
Saldo a 

31/12/2017
Addicions

Distribució 

resultats
Ajust

Saldo a 

31/12/2018
Notes

Fons fundacionals 90.752,83 0,00 0,00 0,00 90.752,83 a)

Romanent 12.283.555,20 0,00 0,00 1.021.949,06 13.305.504,26 b)

Excedents negatius d'exercicis anteriors -8.150.587,26 0,00 -200.610,63 0,00 -8.351.197,89

Resultat de l'exercici -200.610,63 -1.619.166,03 200.610,63 0,00 -1.619.166,03

Total fons propis 4.023.110,14 -1.619.166,03 0,00 1.021.949,06 3.425.893,17
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Per l’exercici 2018 l’evolució es mostra al següent quadre: 

 

 
 

Els moviments entre els comptes de Subvencions, donacions i llegats rebuts del Patrimoni 

Net i les comptes dels Deutes a curt termini transformables en subvencions, donacions i 

llegats (en l’epígraf Altres Passius a curt termini) responen a subvencions concedides 

pendents d’executar. Així mateix, tal i com s’explica a la nota 2.8, a l’exercici 2018 es recull 

la reclassificació del saldo acumulat de l’excés derivat de les transferències de 

l'Administració de la Generalitat al CRG, per import de 5.635.157€ (4.286.255€ a 31 de 

desembre de 2017). 

 

L’import de les addicions d’Inversions (DECO) inclou la subvenció anual de capital 

(653.400€) i les  subvencions FEDER per import total de 344.911,99 Euros. 

 

Aportacions dels Patrons al CRG  

 

La Fundació Centre de Regulació Genòmica 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 finançament plurianual amb el condicionant que el centre assolís uns 

objectius establerts. En data 13 de març de 2013 es va signar una pròrroga 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 vigència esmentats, el CRG va dur a terme els objectius plantejats en els 

Saldo a

 31/12/2016
Addicions

Baixes 

(modif. Anualitat)

Traspàs a 

resultats

Traspassos i 

reclassificacions

Saldo a 

31/12/2017

Generalitat de Catalunya 3.223.292,47 15.316.011,22 -239,43 -12.956.515,75 -3.141.533,36 2.441.015,15

Inversions (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 -11.474.715,70 -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

Altres (Prova't / ACDC) 0,00 70.000,00 -239,43 -65.805,24 -3.955,33 0,00

Administració de l'Estat 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 593.988,02 10.355.175,03 -769.886,88 -9.458.242,00 -387.015,50 334.018,67

Altres subvencions, donacions i llegats 366.437,42 3.426.758,36 -132.437,55 -3.110.255,60 -98.834,58 451.668,05

Total 5.653.881,26 39.183.266,35 -1.215.034,40 -37.043.242,99 -2.223.512,61 4.355.357,61

Saldo a

 31/12/2017
Addicions

Baixes 

(modif. Anualitat)

Traspàs a 

resultats

Traspassos i 

reclassificacions

Saldo a 

31/12/2018

Generalitat de Catalunya 2.441.015,15 15.939.295,02 0,00 -14.571.133,87 5.178.292,84 8.987.469,14

Inversions (Departament d'Economia i 

Coneixement)
2.441.015,15 998.311,99 0,00 -823.797,12 163.373,67 2.778.903,69

Despeses de funcionament  (Departament 

d'Economia i Coneixement; Departament de Salut)
0,00 14.929.340,55 0,00 -13.737.252,59 5.016.477,49 6.208.565,45

Financers  (Departament d'Economia i 

Coneixement)
0,00 11.642,48 0,00 -9.532,07 -2.110,41 0,00

Altres (Prova't / ACDC) 0,00 0,00 0,00 -552,09 552,09 0,00

Administració de l'Estat 1.128.655,74 9.811.737,36 -462.331,63 -10.279.197,27 826.315,39 1.025.179,59

European Comission 334.018,67 11.620.132,82 -662.719,00 -7.872.034,78 -3.297.939,24 121.458,47

Altres subvencions, donacions i llegats 451.668,05 2.964.041,27 -87.283,61 -2.729.649,55 254.295,45 853.071,61

Total 4.355.357,61 40.335.206,47 -1.212.334,24 -35.452.015,47 2.960.964,44 10.987.178,81
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contractes 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 

per a l’any 2016. 

Ambdues parts han expressat la voluntat de subscriure un contracte programa per al període 

2017 – 2020 que tindrà per objecte establir els mecanismes i criteris que  permetin dotar al 

CRG d’un finançament adient als seus objectius durant el període definit, determinar els 

objectius a acomplir i els mecanismes d’avaluació necessaris. 

 

A data actual encara no s’ha signat el contracte programa i encara s’està 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 crèdits inicials del 

pressupost de la Generalitat de Catalunya per l’any 2018 s’inclou una aportació del 

Departament d’Empresa i Coneixement a la Fundació per al finançament de despeses 

d’inversió.  

 

El Pressupost del 2018 ha estat el del 2017 prorrogat: el 12 de desembre de 2017 es va 

publicar la instrucció 1/2017 de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de 

Pressupostos i la Intervenció General per la qual s’establien els criteris d’aplicació de la 

pròrroga dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en 

vigor els del 2018.  

 

Les aportacions del Departament d’Empresa i Coneixement, de la Generalitat de Catalunya 

per al 2018 han estat de 12.950.000 € per les despeses de funcionament i de 653.400€ per 

les inversions (EXP.DESP 37/18). Al 2017 aquesta aportació va ser dels mateixos imports. 

 

Addicionalment, es va resoldre un increment retributiu per al 2018 segons el que marcava el 

Decret Llei 5/2018, de 16 d’octubre. Al CRG li va correspondre la quantitat de 131.140 euros 

(120.774 euros CRG i 10.366€ CNAG), calculada en base a un increment retributiu anual 

linealitzat d’1,625% i proporcional a l’aportació de la Generalitat de Catalunya per a despeses 

corrents de l’entitat. 

 

L’aportació del Departament de Salut per l’any 2018 ha estat de 630.000,00€ (partida 

pressupostària SA18 D/443758000/5730/0000), mateix import que al 2017.  

 

L’aportació del Ministerio de Economía y Competitividad, en base al conveni MICINN-EMBL-

CRG, per l’any 2018 ha estat de 1.000.000,00€, essent pel 2017 també el mateix import. 

 

Aportacions dels Patrons al CNAG  

 

El CNAG ha rebut una aportació de 500.000,00€ del Departament d’Economia i Coneixement 

per 2018, segons resolució de 8 de juny de 2018. Per l’exercici 2017 l’aportació va ser pel 

mateix import. 

 

El Departament de Salut, pel 2018, ha aportat 500.000,00€. Per l’exercici 2017 l’aportació 

va ser pel mateix import. 



 

 57 

  

Pel que fa al CNAG l’aportació del Ministerio de Economía y Competitividad ha estat de 

1.500.000,00€. Per l’exercici 2017 l’aportació va ser pel mateix import. 

 

Consideracions generals  

 

Segons l’article 13 de la Llei 4/2017, de 28 de març, 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 transferències corrents a favor de les 

entitats que es classifiquen com a Administració pública de la Generalitat de Catalunya o bé 

que aquesta hi participa de forma majoritària, tenen per objecte finançar les despeses 

d’explotació en la mesura necessària per a equilibrar el compte de pèrdues i guanys, llevat 

de les dotacions per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d’existències 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, transferències o aportacions 

de la Generalitat o de les entitats del seu sector públic, no obtingudes en concurrència, el 

departament competent en matèria de pressupostos hauria d'efectuar una retenció de les 

aportacions i transferències que els departaments als quals estan adscrites les entitats 

afectades tenen previst atorgar, per l'import que determini la Intervenció General, llevat que 

per llei, contracte programa o per altres acords el Govern s'hagi establert que han de tenir 

una altra destinació. 

 

Com a conseqüència, 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 pèrdues i guanys de l’exercici, llevat de les 

dotacions per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d’existències i baixes 

d’immobilitzat.  

 

L’import de la subvenció d’explotació de la Generalitat pendent d'aplicar al final dels exercicis 

2017 i 2018 és la següent: 

 

 
 

Aquestes xifres són el resultat de l'aplicació de l’article 13 de la Llei 4/2017, de 28 de març, 

de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i de la instrucció 1/2017, de 12 

de desembre, per la qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels 

pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 

2018. 

 

Concepte 2017 2018

Resultat abans punt equilibri 3.160.929,03 -270.264,03

Amortització a finançar amb Fons propis -772.719,26 -993.859,33

Variacions Existencies 606.861,33 -289.090,54

Provisions -34.752,70 -336.216,16

Resultat després punt equilibri -200.610,63 -1.619.166,03

Punt equilibri comptable 3.361.539,66 1.348.902,00
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Aquest import acumulat no imputat al final de cada exercici, queda registrat en el passiu del 

Balanç de Situació de la Fundació, en l’epígraf “Altres subvencions donacions i llegats”, 

corresponent a les subvencions rebudes amb caràcter no reintegrable. 

 

La conciliació entre l’equilibri comptable i el resultat de l’exercici 2018 i de l’exercici 2017 és 

la següent:  

 

 
 

 

15. SITUACIÓ FISCAL  

 

15.1) Impost sobre beneficis 

 

La Fundació està acollida al règim fiscal de les entitats sense afany de lucre (Llei 49/2002). 

Està subjecte a l’Impost sobre Societat tributant al 10% pels rendiments obtinguts en el 

desenvolupament de les activitats no exemptes de l'Impost d'acord amb el que disposa 

l'article 7 de la Llei 49/2002. Els rendiments obtinguts de les activitats fundacionals es troben 

exempts de l'Impost. 

 

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 dels ingressos i despeses de l’exercici i la base imposable 

(resultat fiscal) es detalla seguidament: 

 

Concepte Exercici 2017 Exercici 2018

Amortitzacions de l'immobilitzat finançat amb Fons Propis -772.719,26 -993.859,33

Pèrdues, deteriorament i variacions de provisions -34.752,70 -336.216,16

Resultats per alienacions d'immobilitzat 0,00 0,00

Altres 0,00 0,00

Variacions d'existències 606.861,33 -289.090,54

Resultat de l'exercici -200.610,63 -1.619.166,03
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L'Entitat es troba al corrent de pagament de les obligacions fiscals que li corresponen per la 

seva activitat i naturalesa. 

 

15.2)  Impost sobre el valor afegit 

 

L’activitat realitzada per la fundació, investigació biomèdica, és una activitat subjecta i no 

exempta de l’Impost sobre el Valor Afegit.  

 

Atenent a la signatura de l’acta de conformitat plantejada per l’Agència Tributària respecte a 

la inspecció de l’IVA 2014, el CRG ha liquidat l’IVA del 2018 considerant que té una activitat 

Dual; una d’activitat econòmica que inclou la Recerca, i una de no econòmica, d’activitats de 

divulgació de la recerca i formació. Amb això, ha presentat una liquidació que ha resultat en 

un IVA no deduïble de 267.999,16 € 

 

15.3)  Actes d’inspecció d’IVA 

 

El 26 de maig de 2015, la Fundació va rebre comunicació de l’Agència Tributària d’inici 

d’actuacions de comprovació i investigació general en referència a l’impost sobre el valor 

afegit (IVA) de l’exercici 2014. A l’any 2016, atès que les alternatives de regularització 

plantejades per l’Agència Tributària no van ser confirmades per la seva direcció a nivell 

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 l’Agència Tributària i va delegar les 

negociacions en la Direcció General de Recerca.  

 

En conseqüència, es va dotar comptablement una provisió per 1.420.018,00€, que era 

l’import que correspondria minorar l’IVA a retornar, resultant d’acceptar una prorrata del 

44,75% (percentatge d’activitat econòmica sobre el total d’activitat), i que era la hipòtesi del 

resultat més probable de resolució amb l’Agència Tributària.  

 

Augments Disminucions Augments Disminucions

Ingressos i despeses de l'exercici

Impost de Societats

Diferències permanents 41.687.449,04 -40.068.283,01 1.021.949,06

Altres ajustos (Llei 49/2002) 41.687.449,04 -40.068.283,01 1.021.949,06

Multes, sancions i recàrrecs

Diferències Temporàries

Amb origen en l'exercici

Amb origen en exercicis anteriors

Compensació bases negatives d'ex. ant.

Base Imposable (Resultat Fiscal) 0,00 0,00  0,00 0,00

Conciliació Rtat. Comptable amb la Base 

Imposable de l'Impost de Societats

Compte de pèrdues i guanys Patrimoni Net

-1.619.166,03 -1.021.949,06
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La dotació es va fer amb càrrec a un romanent de l’epígraf Altres Passius Financers a curt 

termini atès que es tractava d’una actuació estratègica de la Fundació. 

 

Amb data 26 de febrer 2018, es va dictar per l’Agència Tributària l’Acta de conformitat la qual 

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 

ha suposat una regularització de 845.277,67€ a favor de l’Agència Tributària, conseqüència 

d’aplicar un 66% de prorrata a l’IVA suportat. Per tant, dels 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 dels anys 2016 i 2017, el saldo de 3.052.140.88€ per l’any 

2016 i de 2.375.227,95€ per l’any 2017 han estat ingressats als mesos d’abril i maig del 

2018, respectivament. Pel que fa als exercicis 2015, 2016 i 2017 les liquidacions d’IVA, es 

van presentar sense aplicar la regla de la prorrata, i en aquest sentit es va dotar una provisió 

a l’exercici 2017per cobrir el risc existent (veure nota 17.a) i que encara és vigent. 

 

 

16. INGRESSOS I DESPESES  

 

16.1)  Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern 

 

En els exercicis tancats en data 31 de desembre de 2018 i 2017 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 òrgans de la Fundació. 

 

16.2)  Aprovisionaments 

 

El desglossament de la partida “Aprovisionaments” del compte de resultats presenta el 

següent detall: 

 

 

16.3)  Càrregues socials 

 

Presenta el següent detall: 

 
 

 
  

Concepte 2018 2017

Material laboratori 6.715.658,98 7.096.407,73

Altres aprovisionaments (estabulari, material oficina, etc…) 168.934,26 215.108,17

Total 6.884.593,24 7.311.515,90

Concepte 2018 2017

Seguretat Social a càrrec de l'empresa 4.471.578,63 4.709.102,05

Total 4.471.578,63 4.709.102,05
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17. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES  

 

La composició i l’evolució durant l’exercici 2018 de la partida “Provisions a curt termini” és la 

següent: 

 

 

 
 

Nota a) 

La fundació va dotar l’exercici 2017 una provisió per l’IVA dels exercicis 2015 a 2017 amb 

càrrec a un romanent de l’epígraf Altres Passius Financers a curt termini per tractar-se d’una 

actuació estratègica de la Fundació (veure Nota 15.3). Al 2018 es manté vigent. 

 

Nota b) 

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 emès la corresponent resolució de procediment de 

reintegrament. La Fundació ha procedit amb el reintegrament, que és l’import corresponent 

a aquest punt, però 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. 

Addicionalment per part de l’AGAUR hi ha un petit import provisionat corresponent a un  ajut 

renunciat pendent de clarificar 

 

Nota c) 

Un ex treballador del CRG va presentar demanda davant el Jutjat del Social nº 11 contra el 

CRG i FOGASA en relació a l'acomiadament disciplinari practicat, reclamant la indemnització 

per acomiadament improcedent o la seva readmissió al lloc de treball. La sentència emesa 

el 7/11/18 va desestimar la demanda interposada pel ex treballador i absolent al CRG. 

Actualment hi ha un recurs de súplica interposat pel demandant i el judici del qual està 

pendent de data. 

 

Nota d) 

Una ex treballadora del CRG va presentar demanda amb data 24/7/18 davant el Jutjat del 

Social nº 11 contra el CRG en relació a la indemnització abonada a la finalització del seu 

contracte. Hi ha judici previst pel 2/04/19. 

 

 

Concepte
Saldo a 

31/12/2017
Dotacions Aplicacions Reversions

Saldo a 

31/12/2018
Notes

Provisió IVA 2015, 2016, 2017 718.806,72 0,00 0,00 0,00 718.806,72 a)

Provisió Reintegraments subvenció 

pendents de rebre liquidació definitiva
82.375,37 302.557,05 0,00 9.668,30 375.264,12 b)

Provisió per Recurs de súplica 0,00 21.300,00 0,00 0,00 21.300,00 c)

Provisió per Judici laboral 0,00 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00 d)

Altres 0,00 527,41 0,00 0,00 527,41

Total provisions a curt termini 801.182,09 345.884,46 0,00 9.668,30 1.137.398,25
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Altres contingències 

 

En relació a la Unitat econòmica CNAG que en data 1 de juliol de 2015 va ser traspassada 

per part de la Fundació Parc Científic de Barcelona (FPCB) a la Fundació Centre de 

Regulació Genòmica (CRG) mitjançant una operació d’escissió parcial, durant el mes de 

gener del 2016, la FPCB va posar en coneixement del CRG l’existència d’una contingència 

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 

contingència ni a través del corresponent balanç d’escissió, ni mitjançant l’auditoria 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 

ascendia a la quantitat de 242.318,97€. 

 

Aquest import no es va aprovisionar als comptes del 2016 atès que les reduccions de les 

pagues extra eren anteriors a la data d’escissió parcial i era incert l’import definitiu d’aquesta 

contingència i la responsabilitat de les parts. 

 

Les dues parts, FPCB i CRG, mitjançant 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 salarials dels 

treballadors assumint el CRG el 80% del cost. L’import resultant, que ja va ser resolt durant 

el 2017, va ser de 44.753,92€. El de l’any 2018, ha estat de 16,572.94€.  

 

L’import pendent de resoldre no s’ha registrat al tancament de l’exercici 2018 perquè no 

existeix cap obligació legal de retornar la part pendent de les esmentades pagues extra. 

 

 

18. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS 

ESTATUTÀRIES 

 

En l’exercici 2018 no s’ha produït cap increment ni disminució de la dotació fundacional de 

l’Entitat. 

 

Atès que la totalitat dels ingressos de l’exercici 2018, 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 llibre 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 

dels fins fundacionals, i la resta s’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o 

bé incrementar-ne la dotació. 

 

 

2015 2016 2017 2018

2015 782.497,78 -       38.388.203,43  26.344.993,96  38.388.203,43  102,00% 0,00

2016 100.680,11 -       44.117.037,46  30.181.450,15  44.117.037,46  102,32% 0,00

2017 200.610,63 -       42.758.534,69  29.790.546,84  42.758.534,69  96,39% 0,00

2018 1.619.166,03 -   41.476.962,12  27.900.457,26  41.476.962,12  102,48% 0,00

TOTAL 38.388.203,43  44.117.037,46  42.758.534,69  41.476.962,12  

Pendent 

destinar
Any

Resultat de 

l'exercici

Despeses no 

computables
Import mínim

Total 

destinat

RECURSOS DESTINATS A COMPLIMENT FINALITATS
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19. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT  

 

 

Durant l’exercici 2018, l’entitat ha continuat posant èmfasi en dur a terme diverses actuacions 

per minimitzar l’impacte sobre el medi ambient: 

 

CRG 

- La retirada i tractament de residus ha comportat una despesa de 34.111,84 €. A l’exercici 

2017 la despesa per aquest mateix concepte va ser de 48.679,64 €. La reducció del 30% 

es deu a un doble factor; per un costat s’han recollit un 11% menys de contenidors de 

residu biològic i per l’altre aquesta ha sigut la primera anualitat complerta amb el nou 

proveïdor que implicava una reducció important. 

 

- El consum elèctric ha estat de 3050 MWh en el 2018, s’ha mantingut pràcticament en els 

mateixos valors que el 2017 en l’edifici del PRBB (+2’3%). Per contra el preu de 

l’electricitat ha augmentat de forma significativa fet que ha motivat que la despesa per 

aquest concepte hagi arribat a 304.162€ un 16% més que l’any anterior. El consum en 

climatització ha baixat lleugerament fins un 3% però com que el preu unitari de 

l’electricitat ha augmentat la despesa ha pujat un 7% fins els 98.777€.  

 

CNAG 

- Aquesta anualitat el CPD del CNAG ha incrementat una altra vegada el consum energètic 

perquè la ocupació d’aquest CPD ha estat màxima. Tot i així, s’ha de preveure que 

aquesta circumstància ja no es tornarà a produir perquè el CPD ha començat a buidar-

se en el darrer trimestre de l’any. El cost del CPD és el 84% del cost energètic del CNAG 

que aquest any ha arribat als 280.844€, un 12% més que l’any passat malgrat una 

baixada global del 4% en consum energètic. Per tant en aquest edifici també s’ha vist 

afectat per la pujada del cost de l’energia elèctrica. 

 

 

El CRG realitza totes les obres i millores incorporant il·luminació led i altres criteris per 

minimitzar-ne el consum energètic.  

 

La Fundació no té actius amb finalitat especifica de minimitzar l’impacte ambiental i la 

protecció del medi ambient.  

 

 

20. RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL 

 

Sense anotacions en aquesta partida. 
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21. NEGOCIS CONJUNTS 

 

Segons la definició de la norma de registre i valoració nº 19 del pla comptable de fundacions, 

la Fundació no participa en cap negoci conjunt. 

 

 

22. ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA 

 

La Fundació no té cap actiu classificat com actiu no corrent mantingut per a la venda. 

 

 

23. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

 

Cap fet a destacar. 

 

 

24. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES  

 

Les operacions realitzades pel CRG amb parts vinculades són les següents: 

 

 
 

Nota a) 

El serveis prestats per part del CRG a la Universitat Pompeu Fabra són bàsicament serveis 

científic tècnics. 

 

Nota b) 

El detall dels serveis prestats per part de la Universitat Pompeu Fabra al CRG són els 

següents: 

 

 
 

Nota c) 

Els convenis subscrits entre el CRG i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de 

Barcelona són els detallats a continuació: 

 

Patrons
Serveis 

Prestats (a)

Serveis 

comprats (b)
Convenis (c)

Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona -                -                623.960,19   

Universitat Pompeu Fabra 153.125,82   74.662,98     29.088,88     

Conceptes Import

Serveis de seqüeciació i altres 14.663,43  

Prèstec Bibliotecari 24.089,00  

Despeses relacionades amb els cursos de doctorat 15.703,99  

Espais i consums energètics 9.486,34    

Repercussió despeses de manteniment de Cores 10.704,49  

Altres 15,73        

Total 74.662,98  
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- Microbioma II: El projecte persegueix donar continuïtat al projecte urbà del microbioma 

“Saca la llengua” 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. El conveni finalitza la seva vigència el 30 de setembre de 2018. 

 

- Beques La Caixa/ INPhINIT: Al 2008 s’estableix aquest programa internacional de 

beques, que pretén impulsar la recerca en l'àmbit de la biomedicina a Espanya, destinant 

fons a afavorir la incorporació dels millors joves doctorands a centres d'excel·lència 

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. Al 2017 s’acorda iniciar la 

col·laboració per posar en marxa el programa de beques de doctorat INPhINIT, el qual 

es troba cofinançat per la Comissió Europea mitjançant el programa COFUND i per la 

Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. El conveni té una durada 

inicial d’un any i es prorroga automàticament per períodes anuals fins un màxim de tres 

anys, essent la data de venciment el 13 de juliol de 2020 i produint efectes fins que 

finalitzin les beques que s’hagin convocat, concedit i renovat durant el termini de vigència 

del conveni. 

 

- Caixa Health Research 2017: L’objectiu d’aquesta convocatòria és fomentar la 

investigació en projectes innovadors que promouen la generació de coneixement i de 

solucions relacionats amb alguns dels problemes de salut actuals més importants. La 

Fundació Bancària "la Caixa" cerca projectes d’excel·lència científica en el seu camp, 

amb un alt potencial d’impacte social, i fomenta en especial aquells projectes que 

s’emmarquen en diverses àrees de recerca de manera simultània, en especial en àrees 

de recerca emergents o que incloguin enfocaments no convencionals. Els projectes de 

la convocatòria s’emmarquen dins d’una de les següents àrees temàtiques: 

Neurociència, malalties infeccioses, oncologia, malalties cardiovasculars o 

metabòliques, i tecnologies facilitadores.  

 

 

S’adjunta taula resum: 

 
 

Els convenis subscrits entre el CRG i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) són els següents: 

 

El 10 d’octubre de 2013 es va firmar un conveni específic on s’acordà l’adscripció del 

grup del professor Arcadi Navarro al programa de Bioinformàtica del CRG amb l’objectiu 

de col·laborar en el Projecte EGA. L’UPF es fa càrrec del sou de l’investigador principal 

del grup. El CRG per la seva part es fa càrrec de l’espai i sou de l’equip de l’EGA i 

Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i 

Pensions de Barcelona
Import

Beques La Caixa/INPhiNIT 285.465,49  

HR17-00231 223.494,70  

Conveni EGA'13 115.000,00  

Total 623.960,19  
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abonarà 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 dels 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 Bioinformàtica i Genòmica 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 matèria 

d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. Igualment a 

l’Addenda es deixa constància dels membres del grup de la UPF que es troben adscrits 

al programa de Bioinformàtica i Genòmica del CRG. El conveni específic ha finalitzat la 

seva vigència el 9 d’octubre de 2018. 

 

- L’11 de Maig del 2016 es va firmar un conveni on s’acordà l’adscripció de l’investigador 

Oscar Fornas al CRG, a través de la Unitat científico-tècnica de FACS amb caràcter mixt 

CRG-UPF. El CRG abonarà a la UPF 7.000,00 Euros anuals, durant els 5 anys de 

duració del conveni, en concepte de compensació per l’adscripció. 

 

- El 5 de desembre de 2018 es va signar el conveni específic per l’adscripció del grup de 

recerca de l’investigador Tomàs Marquès, que es troba vinculat a la Unitat CNAG del 

CRG. Inicialment s’estableix una aportació econòmica anual de 40.000 euros per part del 

CRG i 20.000 per part de la UPF, la qual es modificarà en cas que l’investigador 

aconsegueixi un ajut ERC en la convocatòria CoG del 2018 o similar, passant a ser les 

aportacions econòmiques de 40.000 euros per part de la UPF i 20.000 euros per part del 

CRG. Transcorreguts els dos primers anys des de l’inici del conveni, es podran revisar 

les aportacions de les parts en funció dels ajuts obtinguts per l’investigador. El conveni 

té una durada de 4 anys des de la data de signatura.  

 

- El 8 de setembre de 2017 es va signar un conveni de col·laboració docent entre la UPF, 

el CRG i la Fundació Barcelona Institute of Science and Technology per la impartició del 

màster de recerca multidisciplinar en ciències experimentals pel curs acadèmic 2017-

2018, per tal que els estudiants puguin realitzar activitats docents i pràctiques. El BIST 

contribueix econòmicament en l’aportació econòmica per la mobilitat de l’estudiant i el 

CRG concedeix als estudiants que realitzin pràctiques de l’assignatura “Projecte 

d’Investigació” a les seves instal·lacions, un ajut econòmic en concepte de despeses de 

manutenció. El conveni ha finalitzat la seva vigència el 31 de desembre de 2018. 

 

S’adjunta taula resum: 

 

 
 

Universitat Pompeu Fabra Import

Conveni EGA - Arcadi Navarro 15.452,00       

 Conveni Oscar Fornas  7.000,00        

Inscripció iGEM2018 6.636,88        
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Altres convenis subscrits pel CRG: 

 

- 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 transferència dels resultats de recerca generats, 

a través de l’establiment d’un fons econòmic, nodrit per les aportacions dels diferents 

centres CERCA i la pròpia I-CERCA. El CRG ha contribuït al fons de patents amb 

l’aportació econòmica 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 

finançament màxim de 10.000 euros per projecte. . El conveni es va formalitzar el 9 de 

gener de 2017 i té una durada de 5 anys. 

 

 

La informació relativa a subvencions està 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 Parc 

Científic de Barcelona (FPCB) va procedir a l’escissió parcial de la unitat econòmica 

corresponent al Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG), la qual va ser transmesa a la 

Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG), com a entitat absorbent, subrogant-se en 

tots els drets i obligacions adquirits amb caràcter 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 Balanços de la FPCB i del CRG tancats a 31 de desembre de 2014 i la seva 

utilització com a Balanços d’escissió, el Projecte d’escissió parcial de 23 de març 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 

beneficiària.  

 

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 

transferència de tecnologia desenvolupada pels seus investigadors, la fundació va signar un 

Pacte de Socis amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i tres investigadors (dos de la 

fundació i un de l’UPF) per promoure la creació d’una empresa de base tecnològica 

denominada “Quantitative Genomic Medicine Laboratories, S.L”, Q-Genomics. 
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La finalitat de la companyia és la comercialització de la tecnologia 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 genòmics recurrents i de les 

patologies associades. 

 

La cessió d’ús a la companyia d’aquesta tecnologia es materialitza amb l’atorgament a la 

companyia d’una llicència de la qual són cotitulars la fundació, l’ Universitat Pompeu Fabra i 

la Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica. El valor de 

la part de la llicència 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 crèdit convertible en capital social davant de la companyia amb 

les següents característiques: 

 

- El crèdit no podrà ser amortitzat mitjançant la satisfacció del seu import, excepte si 

existeix un acord explícit entre la fundació i l’empresa, segons s’especifica en l’acord signat. 

Aquesta compensació de crèdit es podrà fer efectiva durant els 10 anys posteriors a la 

signatura del contracte mitjançant la seva conversió en participacions representatives del 

capital social de l’empresa, per la via de l’ampliació de capital social.  

 

- No obstant el punt anterior, la fundació podrà exigir l’amortització del crèdit de forma 

dinerària, a partir del moment que la companyia obtingui uns benèfics nets anuals superiors 

a 50.000,00€, límit mínim que s’actualitzarà anualment en base al menor dels dos següents 

índexs econòmics (interès legal del diner o IPC) des de la data de firma del contracte. En 

aquest supòsit, el crèdit passarà  a tenir caràcter de participatiu dels 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 dels exercicis posteriors, un 20% dels 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 dels dos següents índexs econòmics (interès 

legal del diner o IPC) des de la data de firma del contracte fins el moment en que les parts 

acordin l’amortització del crèdit. 

 

El Patronat del CRG ha adoptat en la sessió extraordinària 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 mitjà de l’operació de conversió del crèdit atorgat en 

data 25 de juny de 2008 pel CRG a favor de l’empresa Q-Genomics, en la subscripció d’un 

9,86% de participacions socials. 

 

26.2) Nombre mitjà de persones ocupades distribuïdes per categories i sexe 

 

El nombre mitjà de persones a l’exercici 2017 va ser el següent: 
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El nombre mitjà de persones en l’exercici 2018 és el següent: 

 

  
 

 

El nombre mitjà 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: 

 

- Tècnic SE 

- Telefonista 

- Auxiliar d’oficis 

- Tècnic SB  

 

26.3) Canvis dels components del patronat 

 

Segons l’article 7 dels Estatuts de la Fundació el Patronat està constituït 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 

matèria d’investigació o la persona que aquest/a designi. 

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

 

Categoria Homes Dones Total

Predocs 51 49 100

Postdocs 68 52 120

Tècnics investigació 69 106 175

Personal suport a la recerca 22 41 63

Personal investigador 31 12 43

Staff scientists 4 5 9

Gerència 0 1 1

Direcció 1 0 1

Total 246 266 512

Categoria Homes Dones Total

Predocs 49 53 102

Postdocs 53 47 100

Tècnics investigació 67 105 172

Personal suport a la recerca 21 41 62

Personal investigador 28 13 41

Staff scientists 3 4 7

Gerència 0 1 1

Direcció 1 0 1

Total 222 264 486
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- També són membres del Patronat els següents patrons designats: 

c) Quatre vocals designats per el/la conseller/a del departament que exerceixi les 

funcions pròpies de l’Administració de la Generalitat en l’àmbit de la investigació. 

d) Dos vocals designats/des pel conseller/a del departament que exerceixi les funcions 

pròpies de l’Administració de la Generalitat en l’àmbit de la salut. 

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

f) Un/a vocal designat/da pel Ministeri que exerceixi les funcions pròpies de 

l’Administració General de l’Estat en l’àmbit científic. 

g) La Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. 

 

- El President del Patronat es el/la conseller/a del departament de la Generalitat de 

Catalunya competent en matèria d’investigació o la persona que aquesta designi. 

 

Durant l’exercici s’han produït els següents canvis: 

 

- Prof.  José García Montalvo, designat pel Rector de la Universitat Pompeu Fabra, en 

substitució de la Dra. Cristina Pujades Corbí. 

- Sr. Francesc Xavier Grau i Vidal, designat per la Consellera d’Economia i 

Coneixement en substitució del Sr. Arcadi Navarro. 

- Sr. Joan Gómez i Pallarès, designat per la Consellera d’Economia i Coneixement en 

substitució del Sr. Francesc Subirada. 

- Sr. D. José Juan Sánchez Serrano, designat pel Ministerio de Economía, Industría y 

Competitividad, en substitució del senyor Benjamín Sanchez Gimeno*. 

 

*amb nomenament però a data d’avui estem encara pendents de l’acceptació del càrrec amb signatura validada 

per Notari. 

  

La composició del Patronat, a data de formulació de les presents comptes anuals és la 

següent: 
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Nom i cognoms Càrrec Representant

Honorable Sra. 

Àngels Chacón i Feixas
Presidenta

Consellera d’Economia i Coneixement, Generalitat de 

Catalunya 

Excm. i Mgfc. 

Sr. Jaume Casals Pons
Vocal Rector, Universitat Pompeu Fabra

Prof.  José García Montalvo Vocal
Comissionat per a l’Estratègia Científica, Universitat 

Pompeu Fabra 

Dr. David Comas Martínez Vocal
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, 

Universitat Pompeu Fabra

Sr. Francesc Xavier Grau i Vidal Vocal
Secretari General d’Universitats i Recerca, Departament 

d’Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya

Sr. Joan Gómez i Pallarès Vocal
Director General de Recerca, Departament d’Economia i 

Coneixement, Generalitat de Catalunya

Sr. Lluís Rovira i Pato Vocal
Director Institució CERCA, Departament d’Economia i 

Coneixement, Generalitat de Catalunya

Sra. Iolanda Font de Rubinat 

i García
Vocal

Subdirectora General de Recerca, Departament 

d’Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya

Sr. Albert Barberà i Lluis Vocal
Director General de Recerca i Innovació en Salut, 

Generalitat de Catalunya

Sr. Jaume Reventós i Puigjaner Vocal

Responsable de l’Àrea d’Operacions i Relacions 

Institucionals de la Direcció General de Recerca i 

Innovació en Salut, Generalitat de Catalunya

Sr. D. José Juan Sánchez Serrano Vocal

Subdirector General de Internacionalización de la 

Ciencia e la Innovación, Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades, Gobierno de España

Sr. D. Jaume Giró i Ribas Vocal Director General, Fundació “La Caixa”

Sr. Josep Mª Alcoberro Secretari Àrea Jurídica, Generalitat de Catalunya

Sra. Bruna Vives Prat Administradora Gerent CRG

Sr. Luis Serrano Púbul Director Director CRG
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26.4) Informació sobre retribucions i prestacions a membres del patronat i a l’alta direcció. 

 

Durant l’exercici 2018, no ha estat satisfet cap import als membres de la Junta de Patrons 

de l’entitat, ni tampoc existeixen bestretes ni obligacions concretes en matèria de pensions 

o assegurances de vida. Al 2018 les retribucions a l’alta direcció han estat de 216,430.11€, 

mentre que al 2017 varen ser de 211.200,00€. 

 

26.5) Garanties compreses amb tercers 

 

No aplica. 

 

26.6) Honoraris per auditoria de comptes 

 

Els honoraris facturats a l’exercici 2017 per la societat d’auditoria va ser de 14.250,00 € per 

a serveis d’auditoria. Per l’exercici 2018 els honoraris facturats han estat 19.500 €. 

 

27. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

 

A 31 de desembre de 2018, el compte de resultats desagregat entre CRG i CNAG es el 

següent: 
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FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2017 (en euros)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
CRG a 

31/12/2018

CNAG a 

31/12/2018

CONSOLIDAT a 

31/12/2018

1. Ingressos per les activitats 29.234.027,25 8.433.433,77 37.667.461,02

  b) Prestació de serveis 3.132.972,92 4.042.733,97 7.175.706,89

  e) Subvencions oficials a les activitats 24.855.005,11 4.244.096,41 29.099.101,52

  f) Donacions i altres ingressos per a activitats 0,00 0,00 0,00

  g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats 

al resultat de l'exercici
1.246.049,22 146.603,39 1.392.652,61

5. Aprovisionaments -4.003.933,40 -2.880.659,84 -6.884.593,24

  b) Consum de primeres matèries i altres matèries 

consumibles
-4.003.933,40 -2.880.659,84 -6.884.593,24

6. Altres Ingressos de les activitats 18.011,30 0,00 18.011,30

  a) Ingressos per arrendaments 0,00 0,00 0,00

  b) Ingressos per serveis al personal 18.011,30 0,00 18.011,30

7. Despeses de personal -17.374.486,94 -3.494.111,03 -20.868.597,97

  a) Sous salaris i assimilats -13.662.852,92 -2.734.166,42 -16.397.019,34

  b) Càrregues socials -3.711.634,02 -759.944,61 -4.471.578,63

8. Altres despeses d'explotació -8.510.360,42 -1.691.901,26 -10.202.261,68

  a) Serveis exteriors -8.104.214,84 -1.647.830,16 -9.752.045,00

     a.2) Arrendaments i canons -2.945.786,27 -373.307,96 -3.319.094,23

     a.3) Reparacions i conservació -1.422.625,97 -618.115,73 -2.040.741,70

     a.4) Serveis professionals independents -504.960,04 -22.423,08 -527.383,12

     a.6) Primes d'assegurances -45.349,25 -386,67 -45.735,92

     a.7) Serveis bancaris -12.721,15 -240,00 -12.961,15

     a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -83.849,11 -11.600,20 -95.449,31

     a.9) Subministraments -912.341,24 -389.535,56 -1.301.876,80

     a.10) Altres serveis -2.176.581,81 -232.220,96 -2.408.802,77

  b) Tributs -3.477,42 -71,10 -3.548,52

  c) Pèrdues, deteriormanent i variació de provisions per 

operacions de les activitats
-336.216,16 0,00 -336.216,16

  d) Altres despeses de gestió corrent -66.452,00 -44.000,00 -110.452,00

9. Amortització de l'immobilitzat -2.011.024,57 -1.297.492,47 -3.308.517,04

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al 

resultat
1.219.035,89 1.140.905,73 2.359.941,62

12. Deteriorament i resultat per alienacions de 

l'immobilitzat
-46.686,42 0,00 -46.686,42

  b) Resultats per alienacions i altres -46.686,42 0,00 -46.686,42

13. Altres resultats -198.784,13 -58.389,21 -257.173,34

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 

(1+5+7+8+9+10+12+13)
-1.674.201,44 151.785,69 -1.522.415,75

14. Ingressos financers 69.480,49 75,00 69.555,49

  b) De valors negociables i altres instruments financers 69.480,49 75,00 69.555,49

     b.2) En tercers 69.480,49 75,00 69.555,49

15. Despeses financeres -131.386,58 0,00 -131.386,58

  b) Per deutes amb tercers -131.386,58 0,00 -131.386,58

17. Diferències de Canvi -32.884,13 -2.035,06 -34.919,19

II) RESULTAT FINANCER (14+15+17) -94.790,22 -1.960,06 -96.750,28

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) -1.768.991,66 149.825,63 -1.619.166,03

19. Impostos sobre beneficis 0,00 0,00 0,00

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) -1.768.991,66 149.825,63 -1.619.166,03
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28. INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA 

 

28.1) Càlcul del Resultat pressupostari 2018. 

 
 

28.2) Conciliació entre el resultat comptable i el resultat pressupostari 2018. 

 

 
  

CONCEPTES DRETS OBLIGACIONS AJUST. RESULTAT 

a) Operacions Corrents 37.684.119,80 38.621.986,23 -937.866,43

b) Operacions de capital 2.830.343,22 2.676.480,34 153.862,88

c) Opercaions comercials 0,00 0,00 0,00

1. Total operacions no financeres (a+b+c) 40.514.463,02 41.298.466,57 -784.003,55

d) Actius Financers 0,00

e) Passius Financers 1.024.353,13 -1.024.353,13

2. Total Operacions financeres (d+e) 0,00 1.024.353,13 -1.024.353,13

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI (I=1+2) 40.514.463,02 42.322.819,70 -1.808.356,68

AJUSTAMENT:

3. Crèdits gastats finançats amb RT no afectat 0,00 0

4. Desviaments de finançaments negatius de l'exercici 2.364.831 2.364.831

5. Desviaments de finançaments possitius de l'exercici 508.889 508.889

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II=3+4-5) 0,00 0,00 1.855.942,61 1.855.942,61

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 40.514.463,02 42.322.819,70 1.855.942,61 47.585,93

Resultat pressupostari -1.808.356,68

 - Ingressos capítols 6 a 9 -2.830.343,22

 + Despeses capítols 6 a 9 3.700.833,47

 - Excés de transferència corrent 925.608,98

 - Dotació amortitzacions -3.308.517,04

 - Dotació deterioraments 0,00

 - Dotació provisions -345.884,46

 +/- Variació d'existències -276.833,09

 + Subvencions transferides rtat exercici 2.361.344,13

 + Subvencions corrents liquidades en ex. anteriors 0,00

 +/- Beneficis o pèrdues procedents immobilitzat -46.686,42

 + Aplicació de provisions 9.668,30

Resultat comptable -1.619.166,03
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28.2) Romanent de tresoreria 2018. 

 

1. Fons líquids de tresoreria 21.008.701,64

VII. Efectiu i altres actius líquids 21.008.701,64

5700-Caixa, euros 3.144,27

5710-Caixa, moneda estrangera 0,00

5720-Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros 21.005.557,37

5730-Bancs i institucions de crèdit c/c vista, moneda estrangera 0,00

5740-Bancs i institucions de crèdit, comptes d'estalvi, euros 0,00

5750-Bancs i institucions de crèdit, comptes d'estalvi, moneda estrangera 0,00

5761-c/c cash-pooling Generalitat, transferència 0,00

5762-c/c cash-pooling Generalitat, ingrés propi 0,00

2. Drets pendents de cobrament 26.389.324,52

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 25.056.709,46

1. Clients per vendes i prestació de serveis (no inclou el compte 4900-Deteriorament de 

valor de crèdits per operacions comercials ni el compte 4935-deteriorament de valor de crèdits 

per operacions comercials amb parts vinculades)

1.536.255,92

4300-Clients (euros) 856.975,38

4304-Clients (moneda estrangera) 0,00

4309-Clients, factures pendents de formalitzar 679.280,54

4310-Efectes comercials en cartera 0,00

4311-Efectes comercials descomptats 0,00

4312-Efectes comercials en gestió de cobrament 0,00

4315-Efectes comercials impagats 0,00

4320-Clients, operacions de "factoring" 0,00

4350-Clients, altres parts vinculades 0,00

4360-Clients de cobrament dubtós 0,00

4370-Envasos i embalatges a tornar per clients 0,00

2. Clients, empreses del grup i associades (no inclou el compte 4933-Deteriorament de valor 

de crèdits per operacions comercials amb empreses del grup ni el compte 4934-Deteriorament 

de valor de crèdits per operacions comercials amb empreses associades)

0,00

4330-Clients empreses del grup (euros) 0,00

4331-Efectes comercials a cobrar, empreses del grup 0,00

4332-Clients empreses del grup, operacions de "factoring" 0,00

4334-Clients empreses del grup (moneda estrangera) 0,00

4336-Clients empreses del grup de cobrament dubtós 0,00

4337-Envasos i embalatges a tornar a clients, empreses del grup 0,00

4339-Clients empreses del grup, factures pendents de formalitzar 0,00

4340-Clients empreses associades 0,00

3. Deutors diversos (no inclou el compte 4471-Deutors per obres de l'Administració de la 

Generalitat i les seves entitats SEC ni el compte 4472-Deutors per obres, d'altres entitats)
1.076.891,98

4400-Deutors (euros) 1.076.891,98

4404-Deutors (moneda estrangera) 0,00

4409-Deutors, factures pendents de formalitzar 0,00

4410-Deutors, efectes comercials en cartera 0,00

4411-Deutors, efectes comercials descomptats 0,00

4412-Deutors, efectes comercials en gestió de cobrament 0,00

4415-Deutors, efectes comercials impagats 0,00

4460-Deutors de cobrament dubtós 0,00

4490-Deutors per operacions en comú 0,00

5531-Socis, compte de fusió 0,00

5533-Socis, compte d'escissió 0,00

4. Personal 0,00

4600-Avançaments de remuneracions 0,00

5440-Crèdits a curt termini al personal 0,00
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5. Actius per impost corrent 0,00

4709-Hisenda Pública, deutora per devolució d'impostos 0,00

6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 22.443.561,56

4700-Hisenda Pública, deutora per IVA 2.622.373,01

4708-Hisenda Pública, deutora per subvencions concedides 19.722.779,58

4710-Organismes de la Seguretat Social, deutors 0,00

4720-Hisenda Pública, IVA suportat 98.408,97

4725-Hisenda Pública, deutora per altres conceptes 0,00

4730-Hisenda Pública, retencions i pagaments a compte 0,00

7. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits 0,00

5580-Socis per desemborsaments exigits sobre accions o participacions ordinàries 0,00

V. Inversions financeres a curt termini 1.332.615,06

5. Altres actius financers 1.332.615,06

5355-Dividend a cobrar d'altres parts vinculades 0,00

5450-Dividend a cobrar 0,00

5480-Imposicions a curt termini 1.324.900,90

5650-Fiances constituïdes a curt termini 4.274,16

5660-Dipòsits constituïts a curt termini 3.440,00

3. Obligacions pendents de pagament 3.436.556,00

III. Deutes a curt termini 8.650,00

5. Altres passius financers 8.650,00

5600-Fiances rebudes a curt termini 8.650,00

5610-Dipòsits rebuts a curt termini 0,00

5690-Garanties financeres a curt termini 0,00

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.427.906,00

1. Proveïdors 1.086.949,81

4000-Proveïdors (euros) 1.080.823,98

4004-Proveïdors (moneda estrangera) 0,00

4009-Proveïdors, factures pendents de rebre o de formalitzar 6.125,83

4010-Proveïdors, efectes comercials a pagar 0,00

4050-Proveïdors, altres parts vinculades 0,00

4060-Envasos i embalatges a tornar a proveïdors 0,00

2. Proveïdors, empreses del grup i associades 0,00

4030-Proveïdors, empreses del grup (euros) 0,00

4031-Efectes comercials a pagar, empreses del grup 0,00

4034-Proveïdors, empreses del grup (moneda estrangera) 0,00

4036-Envasos i embalatges a retornar a proveïdors, empreses del grup 0,00

4039-Proveïdors, empreses del grup, factures pendents de rebre o de formalitzar 0,00

4040-Proveïdors, empreses associades 0,00

3. Creditors diversos (no inclou el compte 4140-Creditors construcció d'obres, aportacions a 

compte d'obres de l'Aministració de la Generalitat i les seves entitats SEC ni el compte 4141-

Creditors construcció d’obres, aportacions a compte d'obres altres)

1.115.455,66

4100-Creditors per prestacions de serveis (euros) 1.081.835,63

4104-Creditors per prestacions de serveis (moneda estrangera) 0,00

4109-Creditors per prestacions de serveis, factures pendents de rebre o de formalitzar 33.620,03

4110-Creditors, efectes comercials a pagar 0,00

4190-Creditors per operacions en comú 0,00

4. Personal 0,00

4650-Remuneracions pendents de pagament 0,00

4660-Remuneracions mitjançant sistemes d'aportació definida pendents de pagament 0,00






