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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR INDEPENDENT 

 
Al Patronat de la  
Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) 
 
 
Opinió amb excepcions 

Hem auditat els comptes anuals de la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge 
(IDIBELL) (la Fundació), que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2021, el compte de 
resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents 
a l’exercici finalitzat en aquesta data. 
 
Segons la nostra opinió, excepte pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de 
l'opinió amb excepcions del nostre informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació a 31 
de desembre de 2021, així com dels seus resultats i fluxos d’efectiu corresponents a l’exercici 
finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta 
d’aplicació (que s’identifica a la nota 2 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables que hi estiguin continguts. 

 
Fonament de l’opinió amb excepcions 

D’acord amb el que es detalla a la nota 4.11 de la memòria adjunta, la Fundació segueix el criteri 
de registrar els imports de les transferències rebudes de la Generalitat de Catalunya íntegrament 
com a ingressos de l’exercici, en considerar que la mateixa finança partides d’estructura. D’acord 
amb el criteri establert per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, i conforme al 
que s’estableix l’article 14 de la Llei de Pressupostos vigent, les transferències rebudes 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. L’aplicació d’aquesta norma suposaria imputar 
directament a patrimoni un import de 313 milers d’euros, que han estat imputats a ingressos de 
l’exercici. 

El saldo del compte usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis de l’Actiu del Balanç a 31 
de desembre de 2021, inclou un  import a cobrar de la Universitat de Barcelona de 747 milers 
d’euros, provinent d’exercicis anteriors,  del qual s’informa a la nota 14 de la memòria. Aquest 
saldo no ha estat confirmat per part de la Universitat de Barcelona, ni hem pogut obtenir evidencia 
justificativa alternativa que ens permeti avaluar la raonabilitat de la valoració realitzada. 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat 
d’auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes 
normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb 
l’auditoria dels comptes anuals del nostre informe. 

Som independents de la Fundació de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els 
d’independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya segons 
allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes. En aquest sentit, no 
hem prestat serveis diferents als de l’auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o 
circumstàncies que, d’acord amb allò que estableix l’esmentada normativa reguladora, hagin 
afectat la necessària independència de manera que s’hagi vist compromesa. 
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Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 
adequada per a la nostra opinió amb excepcions. 

 

Aspectes més rellevants de l’auditoria 

Els aspectes més rellevants de l’auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, 
han estat considerats com els riscos d’incorrecció material més significatius en la nostra auditoria 
dels comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra 
auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, 
i no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos. 

A més de les qüestions descrites en la secció de Fonament de l’opinió amb excepcions, hem 
determinat que els riscos que es descriuen a continuació són els més significatius considerats en 
l'auditoria que s'han de comunicar en el nostre informe. 

Aspecte rellevant  Treball Realitzat 
 
Imputació dels ingressos de projectes de recerca (notes 11 i 13) 
 
Els diferents projectes de recerca  gestionats 
per la Fundació es financen tant amb 
subvencions i altres fons finalistes 
concedides per diverses entitats públiques i 
privades, com per les contraprestacions 
rebudes d’estudis i projectes de recerca 
contractats per tercers. 
 
La imputació dels ingressos al compte de 
resultats es realitza de forma correlacionada 
amb les despeses que financen. En aquest 
sentit, la Fundació manté registrat als 
epígrafs “Deutes a llarg termini” i “Deutes a 
curt termini” del passiu del balanç l’import de 
les subvencions i altres aportacions 
concedides per al finançament de projectes  
que exigeixen justificació de la despesa 
incorreguda (veure nota 8.2), i a l’epígraf 
“Altres subvencions, donacions i llegats” del 
patrimoni net del balanç (veure nota 11) 
l’import de la resta de subvencions i fons que 
no requereixen justificació de la despesa. 
 
Atenent a la rellevància sobre el passiu i 
patrimoni net de la Fundació, i de l’efecte 
sobre els resultats de l’exercici, hem 
considerat la imputació temporal dels 
ingressos com un aspecte rellevant de la 
nostra auditoria.   

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

Hem realitzat proves globals i de detall 
destinades a comprovar la concordança dels 
registres comptables amb la informació 
continguda en l’aplicatiu de gestió i control 
de projectes utilitzat per la Fundació. En 
base a la documentació suport, tant dels 
ingressos com de les despeses registrades 
en una de mostra de projectes, s’ha revisat 
l’aplicació dels criteris d’imputació temporal 
dels ingressos. 

Addicionalment, s’ha realitzat una sol·licitud 
de confirmacions externes d’una mostra 
representativa dels saldos deutors de 
projectes. 
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Responsabilitat del Patronat en relació amb els comptes anuals 

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

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

 

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

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt 
estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d’auditoria que 
conté la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat, però no garanteix que una 
auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria vigent 
a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir 
lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot 
preveure raonablement que influeixen  en les decisions econòmiques que els usuaris prenen 
basant-se en els comptes anuals. 

Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria 
de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud 
d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També: 

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

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

• Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les 
estimacions comptables i la corresponent informació revelada pel Patronat. 
 

• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Patronat, del principi comptable 
d’entitat en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda, concloem 
sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que 
poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de la Fundació per continuar com a 
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entitat en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que 
cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent informació revelada 
en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una 
opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l’evidència d’auditoria obtinguda 
fins a la data del nostre informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden 
ser la causa que la Fundació deixi de ser una entitat en funcionament. 
 

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

Ens comuniquem amb el Patronat de la Fundació en relació amb, entre altres qüestions, l’abast 
i el moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes significatives de l’auditoria, així 
com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de 
l’auditoria. 

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació al Patronat de la Fundació, determinem 
les que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals del període actual 
i que són, en conseqüència, els riscos considerats més significatius. 

Descrivim aquests riscos en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions legals o 
reglamentàries prohibeixin  revelar públicament la qüestió. 

 

 

Barcelona, 21 de juliol de 2022 
Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L. 
Núm. ROAC S0206 
 

"Aquest informe es correspon amb el segell distintiu 
núm. 20/22/2051 emès pel Col·legi de Censors Jurats 
de Comptes de Catalunya". 

 
 
Enric Ripoll Ros 
Núm. ROAC 17892 
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FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ 
 BIOMEDICA DE BELLVITGE (IDIBELL) 

Comptes anuals  
Exercici 2021 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comptes anuals de l’exercici 2021 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Pàg. 2 

 
Balanç a 31 de desembre de 2021 

 
 

 ACTIU 
Notes de la 
Memòria Exercici 2021 Exercici 2020 

     
A) ACTIU NO CORRENT  18.935.498,05 19.009.794,59 

      
I. Immobilitzat intangible 6 2.332.368,66 2.771.634,23 
2. Propietat industrial i intel·lectual  317.312,56 233.252,68  
5. Aplicacions informàtiques  77.551,98 171.216,10 
6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament  1.937.504,12 2.367.165,45 
     
     

II. Immobilitzat material 5 6.824.077,76 7.046.799,17 
2. Construccions  477.589,51 496.243,75 
3. Instal·lacions tècniques  2.655.998,16 2.436.247,84 
4. Maquinària  2.202.464,87 2.440.470,43 
5. Altres instal·lacions i utillatge  184.199,51 192.368,07 
6. Mobiliari  247.418,46 229.683,76 
7. Equips per a processament d'informació  477.332,39 374.109,83 
9. Altre immobilitzat  0,00 0,00 

10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes  579.074,86 877.675,49 
     

VI. Inversions financeres a llarg termini 8.1,9.1 9.779.051,63 9.191.361,19 
1. Instruments de patrimoni 8.1 2.929,00 2.929,00 
2. Crèdits a tercers 2.6,8.1,9.1 9.776.122,63 9.188.432,19 
5. Altres actius financers 8.1 0,00 0,00 
      

B) ACTIU CORRENT  57.008.665,99 52.431.241,66 

III. 

 
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i 
altres comptes a cobrar 2.6,8.1,9.1 16.465.044,94 24.557.078,26 

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 2.6,8.1,9.1 16.393.754,85 24.215.609,45 
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 9.1 71.290,09 341.468,81 
     

V. Inversions financeres a curt termini 8.1 16.498,10 379.639,54 
3. Valors representatius de deute 8.1 0,00 0,00 
5. Altres actius financers 8.1 16.498,10 379.639,54 
     

VI. Periodificacions a curt termini  48.393,22 24.951,15 
     

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 8.1 40.478.729,73 27.469.572,71 
1. Tresoreria 8.1 40.478.729,73 27.469.572,71 
     

 
 
TOTAL ACTIU (A + B)  75.944.164,04 71.441.036,25 

 
 
 



 

 
 

Pàg. 3 

 PATRIMONI NET I PASSIU 
Notes de la 
Memòria Exercici 2021 Exercici 2020 

     
A) PATRIMONI NET  36.374.426,41 34.947.031,44 

      
A-1) Fons Propis 10 -1.760.372,68 -1.821.589,12 

      
I. Fons dotacionals o fons socials  3.369.167,01 3.369.167,01 
1. Fons dotacionals o fons socials  3.369.167,01 3.369.167,01 
     

IV. Excedents d'exercicis anteriors  -5.190.756,47 -5.112.365,55 
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors  -5.190.756,47 -5.112.365,55 
      

VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 3, 10, 13, 15 61.216,78 -78.390,58 
     
     

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 11 38.134.799,09 36.768.620,56 
1. Subvencions oficials de capital  5.982.124,26 6.902.608,96 
2. Altres subvencions, donacions i llegats  32.152.674,83 29.866.011,60 
     
     

B) PASSIU NO CORRENT   12.473.639,24 10.168.569,23 
     

II. Deutes a llarg termini 2.6,8.2,9.2,11 12.473.639,24 10.168.569,23 
3. Altres passius financers  12.473.639,24 10.168.569,23 
     

C) PASSIU CORRENT  27.096.098,39 26.325.435,58 
      

III. Deutes a curt termini 2.6,8.2,9.2 25.222.412,14 24.673.457,74 
3. Altres passius financers 2.6,8.2,9.2 25.222.412,14 24.673.457,74 
     

V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 8.2 1.873.686,25 1.651.977,84 
1. Proveïdors  140.062,74 143.431,20 
3. Creditors varis  955.466,68 759.847,06 
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)  123.378,51 83.685,16 
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 9.2 654.778,32 665.014,42 
     
     

 
 
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)  75.944.164,04 71.441.036,25 

 



 

 
 

Pàg. 4 

Compte de resultats de l’exercici 2021 
 

   
Notes de 

la 
Memòria 

Exercici 2021 Exercici 2020 

1. Ingressos per les activitats   30.329.131,60 26.539.306,51 
b) Prestació de serveis 13.2.1 18.204.225,02 15.499.505,07 
e) Subvencions oficials a les activitats 11, 13.2.1 6.570.117,60 7.158.476,28 
f) Donacions i altres ingressos per activitats 11, 13.2.1 412.327,76 944.369,04 

g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat 
de l'exercici 11 6.717.909,00 3.442.999,27 

h) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 11 -1.575.447,78 -506.043,15 
3.  Treballs realitzats per l’empresa pel seu actiu  29.304,48 16.684,01 
5. Aprovisionaments 13.1.3 -3.001.324,40 -2.846.650,17 
a) Consum de béns destinats a les activitats   -3.000.728,24 -2.843.280,03 
c) Treballs realitzats per altres entitats   -596,16 -3.370,14 
6. Altres ingressos de les activitats   0,00 15.500,34 
a) Ingressos per arrendaments   0,00 15.369,35 
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent   0,00 130,99 
7. Despeses de personal 13.1.4 -17.099.781,18 -17.013.146,02 
a) Sous, salaris i assimilats   -13.166.174,97 -13.113.489,80 
b) Càrregues socials   -3.933.606,21 -3.899.656,22 
8. Altres despeses d'explotació 13.1.7 -10.127.066,14 -6.245.950,66 
a) Serveis exteriors   -10.127.066,14 -6.216.393,62 

a2) Arrendaments i cànons   -55.623,13 -75.412,11 
a3) Reparacions i conservació   -296.210,65 -358.369,23 
a4) Serveis professionals independents   -1.078.106,64 -1.104.616,25 
a5) Transports   0,00 0,00 
a6) Primes d'assegurances   -83.646,27 -69.128,00 
a7) Serveis bancaris   -114.799,19 -6.432,17 
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques   -272.156,71 -220.261,33 
a9) Subministraments   -1.045.317,82 -828.560,53 

a10) Altres serveis   -7.159.976,10 -3.553.614,00 
b) Tributs   -21.229,63 -12.033,19 

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per 
operacions de les activitats 13.1.5 0,00 17.523,85 

9. Amortització de l'immobilitzat  5,6,13 -1.820.645,43 -2.109.194,89 
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 11,13 1.569.296,84 1.652.292,68 
13. Altres resultats 13.1.6 208.847,03 -37.854,28 

I) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   87.762,80 -29.012,48 

14. Ingressos financers 13.2.2 17.591,19 4.271,75 
b) De valors negociables i altres instruments financers   17.591,19 4.271,75 

b2) En tercers   17.591,19 4.271,75 
15. Despeses financeres  13.1 -42.096,98 -39.044,59 
b) Per deutes amb tercers   -42.096,98 -39.044,59 
17. Diferències de canvi  13.3 -2.040,23 -14.605,26 
II) RESULTAT FINANCER (14 + 15 + 16 + 17 + 18)   -26.546,02 -49.378,10 
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI ( I+ II )   61.216,78 -78.390,58 

 



 

 
 

Pàg. 5 

Estat de canvis en el patrimoni net de l’exercici 2021 

A) Estat d’ingressos i despeses reconeguts 
 

    
Notes de la 
Memòria Exercici 2021 Exercici 2020 

         
A) RESULTAT DEL COMPTE DE RESULTATS   61.216,78 -78.390,58 

       

I. 

Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net 

  

  
   
Per valoració d’instruments financers   

II. Per cobertures de fluxos d'efectiu     
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts 11 5.626.172,76 10.465.010,81 

IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos     
V. Efecte impositiu     
VI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda     

B) 
TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN EL 
PATRIMONI NET (I + II + III + IV + V + VI)   5.626.172,76 10.465.010,81 

       
  Transferències al compte de resultats     
       
VII. Per valoració d'instruments financers     
1. Actius financers disponibles per a la venda     

VIII. Per cobertura de fluxos d'efectiu     
IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts 11 -4.321.211,01 -5.438.485,68 

X. Efecte impositiu     
XI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per la venda     
       

C) 

TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE RESULTATS  

  -4.321.211,01 -5.438.485,68 (VII + VIII + IX + X + XI) 

       

  
  

  1.366.178,53 4.948.134,55 TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A + B + C) 



 

 

 

B) Estat total de canvis en el patrimoni net   

    Fons 
Excedents 
d'Exercicis 
Anteriors 

Excedent de 
l'Exercici 

Ajustaments 
per Canvis de 

Valor 

Subvencions, 
Donacions i 

Llegats Rebuts 
TOTAL 

C) 
SALDO, FINAL  

3.339.167,01 -4.983.831,39  -149.906,80  0,00 31.820.486,01  30.025.914,83  
DE L'ANY 2019 

I. 
  

            Ajustaments per canvis de 
criteri de l'any 2019 

II. Ajustaments per errors de 
l’any 2019             

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE 
L'ANY 2020 3.339.167,01 -4.983.831,39 -149.906,80 0,00 31.820.486,01 30.025.914,83 

I. 
  

  21.372,64 -78.390,58   4.948.134,55 4.891.116,61 Total ingressos i despeses 
reconeguts  

II. Operacions de patrimoni net 30.000,00          30.000,00 

1. 
Variacions de patrimoni net 
resultants d'una combinació 
de negocis 

          0,00 

III. Altres variacions del 
patrimoni net   -149.906,80 149.906,80     0,00 

E) 
SALDO, FINAL  

3.369.167,01 -5.112.365,89 -78.390,58 0,00 36.768.620,56 34.947.031,44 
DE L'ANY 2020 

I. 
  

            Ajustaments per canvis de 
criteri de l'any 2020 

II. Ajustaments per errors de  
l'any 2020             

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE 
L'ANY 2021 3.369.167,01 -5.112.365,89 -78.390,58 0,00 36.768.620,56 34.947.031,44 

I. 
  

  61.216,78  1.366.178,53 1.427.395,31 Total ingressos i despeses 
reconeguts  

II. Operacions de patrimoni net      0,00 

1. 
Variacions de patrimoni net 
resultants d'una combinació 
de negocis 

     0,00 

III. Altres variacions del 
patrimoni net  -78.390,58 78.390,58   0,00 

E) 
SALDO, FINAL  

3.369.167,01 -5.190.756,47 61.216,78 0,00 38.134.799,09 36.374.426,41 
DE L'ANY 2021 
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 Estat de fluxos d’efectiu de l’exercici 2021 
 

    
Notes Exercici  Exercici  

Memòria 2021 2020 
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ       
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos   61.216,78 -78.390,58 

        
2. Ajustaments del resultat   -5.598.106,38 -2.442.362,48 
a) Amortització de l'immobilitzat (+) 13 1.820.645,43 -2.109.194,89 
c) Variació de provisions (+/-)   0,00 17.523,85 
d) Subvencions traspassades (-) 11 -7.444.217,37 -4.589.248,80 
e) Resultats per baixes i alienacions de l’immobilitzat    0,00 0,00 
g) Ingressos financers (-)   -14.591,19 -4.271,75 
h) Despeses financeres (+)   42.096,98 39.044,59 
i) Diferències de canvi (+/-)   -2.040,23 -14.605,26 

        
3. Canvis en el capital corrent   8.006.834,53 4.095.992,35 
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)   4.591.307,76 -742.455,61 
c) Altres actius corrents (+/-)   339.699,37 23.640,83 
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)   221.802,99 364.345,88 
e) Altres passius corrents (+/-)   548.954,40 1.521.492,11 
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)   2.305.070,01 2.928.969,14 
        

4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació   13.294,21 -34.772,84 
a) Pagament d'interessos (-)   -4.296,98 -39.044,59 
c) Cobraments d'interessos (+)   17.591,19 4.271,75 
        

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)   2.483.239,14 1.540.466,45 
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ     
6. Pagaments per inversions (-)   -1.158.647,01 -12.978.658,94 
b) Immobilitzat intangible 6 -119.283,24 -519.451,40 
c) Immobilitzat material 5 -1.039.363,77 -12.459.207,54 
        

7. Cobraments per desinversions (+)   0,00 4.976.847,84 
f) Altres actius financers   0,00 4.976.847,84 

        
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)    -1.158.647,01 -8.001.811,10 

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT     
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni   11.799.781,01 14.566.609,45 
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+) 11 13.153.929,84 16.750.493,40 
c) Devolució de subvencions 11 -1.354.148,83 -2.183.883,95 
        

10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer   -115.216,12 -241.473,38 
b) Devolució i amortització de   -115.216,12 -241.473,38 
3. Altres deutes (-) 8 -115.216,12 -241.473,38 
        

11 Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9 + 10)   11.684.564,89 14.325.136,07 
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DEL TIPUS DE CANVI     

E) 
AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 
11 + D)   13.009.157,02 7.863.791,42 

  Efectiu o equivalents al començament de l'exercici   27.469.572,71 19.605.781,29 
  Efectiu o equivalents al final de l'exercici   40.478.729,73 27.469.572,71 
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Memòria de l’exercici 2021 

 
 
Nota 1. Activitat de l’entitat  
 
La Fundació August Pi i Sunyer, fundació privada per a la promoció i la difusió de la recerca biomèdica 
al Campus de Bellvitge, constituïda a l’any 1988, sota la denominació Fundació Privada Hospital de 
Bellvitge “Prínceps d’Espanya” per a la promoció i la difusió de la recerca,  registrada amb el número 
459, va ésser fins el 2004 l’entitat gestora de la recerca duta a terme dins el marc de la Unitat Mixta 
d’Investigació, la qual estava integrada per les següents institucions: l’Hospital Universitari de Bellvitge 
(HUB), l’Institut Català d’Oncologia (ICO), l’Institut de Recerca Oncològica (IRO) i la Universitat de 
Barcelona (UB). 
 
El 29 de juliol de 2003 es va signar un conveni de col·laboració científica entre l’Institut Català de la 
Salut (ICS), la Universitat de Barcelona (UB), l’Institut Català d’Oncologia (ICO), l’Institut de Recerca 
Oncològica (IRO), l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), el Centre de Transfusions i Banc de Teixits 
(CTBT) i la Fundació August Pi i Sunyer (FAPS), per tal de reorganitzar la recerca al Campus de Bellvitge.  
 
Fruit d’aquest conveni de col·laboració científica, el 29 de desembre de 2003 es constitueix 
definitivament la Fundació Privada INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE (IDIBELL), 
d’ara endavant la Fundació, la qual reorganitza la recerca que, a anys anteriors, estava inclosa dintre 
de la “Unitat Mixta d’Investigació” de Bellvitge. L’IDIBELL estava integrat per les següents 
institucions/centres: l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), la Universitat de Barcelona (UB), 
l’Institut Català d’Oncologia (ICO), l’Institut de Recerca Oncològica (IRO), l’Institut de Diagnòstic per la 
Imatge (IDI).  
 
En data 11 de maig de 2006, la Junta del Patronat aprovà la fusió de la Fundació Privada Institut 
d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de la Fundació Privada Institut de Recerca Oncològica 
(IRO), mitjançant l’absorció d’aquesta última per la primera, amb la conseqüent dissolució sense 
liquidació de la Fundació Privada Institut de Recerca Oncològica (IRO) i la transmissió en bloc del seu 
patrimoni a la Fundació absorbent (IDIBELL), adquirint per successió universal, els drets i obligacions 
de la absorbida que s’extingirà. Aquesta fusió s’emmarca en un procés de racionalització d’ambdues 
fundacions doncs es dediquen a la mateixa activitat de recerca biomèdica i en ciències de la salut, en 
el mateix campus i amb línies de recerca compartides, i atesa la necessitat de concentrar els recursos 
en una única entitat jurídica. 
 
La data a partir de la qual les operacions de l’Entitat es consideraran, a efectes comptables, per compte 
de l'IDIBELL, s’estableix l’1 de gener de 2006. 
 
L’acord de fusió aprovat pels corresponents Patronats de les dues Fundacions, va prendre com a base 
els balanços tancats de les mateixes a 31 de desembre de 2005. 
 
No es van atorgar avantatges ni drets especials als Patrons de les Fundacions que participen en la fusió. 
 
Pel que es refereix als treballadors, van passar a prestar els seus serveis a la Fundació IDIBELL, la qual 
es subrogà tots els drets i obligacions laborals i de Seguretat Social de la Fundació absorbida.  
 
La fusió va estar inscrita en el Protectorat de Fundacions en data 29 de desembre de 2006. 
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Amb data 28 de gener de 2013 es va formalitzar i inscriure les modificacions dels estatuts de la 
Fundació, d’aquesta forma s’adapten els estatuts al model de governança que des del model CERCA 
del Govern de la Generalitat de Catalunya s'ha d’instaurar en els centres de recerca catalans. 
 
La missió de la Fundació IDIBELL és promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, 
el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de les ciències de la vida i de 
la salut. La Fundació assumeix també un rol particular en la promoció de la recerca sobre medicina 
regenerativa.  Amb aquesta finalitat, la Fundació ha de promoure i potenciar les relacions i l’intercanvi 
de coneixements entre els investigadors i grups de recerca que pertanyen als diversos centres i entitats 
de l’àmbit biomèdic, que actuen principalment en l’entorn del campus de Bellvitge, i promoure la 
col·laboració amb altres institucions i entitats, prioritzant la realització de projectes conjunts; recaptar 
fons per finançar activitats de recerca en interès dels esmentats centres i dispositius i gestionar  els 
recursos ordenats a la investigació que les diverses entitats que en formin part li encomanin. 
 
Els fins que regiran la seva actuació són:  
 

a) La recerca i innovació biomèdica, des de la més fonamental a la més aplicada, tenint present 
la millora assistencial, la qualitat de vida i el desenvolupament econòmic del sector com a 
objectius principals. L’explotació del coneixement generat, de manera que els resultats de la 
recerca puguin beneficiar els pacients, i en general la societat, i els diferents sectors 
empresarials. 

 
b) Difondre a la societat els avenços científics, la cultura de la recerca i de la innovació i el paper 

que el coneixement té per a la nostra societat. 
 

c) Administrar les activitats de recerca que es portin a terme a la Fundació, mitjançant l'ordenació 
dels seus recursos físics, humans i econòmics, i la col·laboració amb d'altres institucions i 
entitats, públiques o privades de l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut. 
 

d) Facilitar i coordinar les accions per a la creació de tots aquells complexos de centres i entitats 
amb continguts empresarials i/o tecnològics vinculats a les seves finalitats que puguin resultar 
d’interès, com ara parcs empresarials, centres tecnològics o incubadores d’empreses de base 
tecnològica i, si escau, encarregar-se’n de la gestió. 
 

e) Concedir beques, borses d'estudi i d'altres ajuts econòmics per a la realització de treballs 
d'investigació i estades en laboratoris d'altres centres i institucions nacionals i estrangeres, i 
per a l'adquisició i manteniment d'equipaments i utillatge de recerca. 

 
f) Prestar serveis de suport i assessorament a d’altres centres o entitats en matèria de recerca i 

investigació, tecnologia i vinculació entre els sectors de l’empresa i el coneixement. 
 

g) Vetllar per garantir l’observança dels imperatius ètics en relació amb la recerca. 
 

h) Gestionar espais i serveis generals i de logística dedicats a la recerca, així com aquells serveis 
que en depenguin i, en general, la gestió del patrimoni. 
 

i) Organitzar cursos, congressos, jornades, seminaris, conferències i qualssevol altres activitats 
similars, així com també editar i difondre tota mena de publicacions científiques. 

 
j) Participar en les polítiques de coordinació de la recerca i la innovació biomèdica de Catalunya. 
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k) Propiciar, en l’àmbit de la medicina regenerativa, la creació d’una xara de recerca de qualitat 

a Catalunya, i coordinar-se amb els grups actius ja existents a les universitats, hospitals, 
centres de recerca i entitats que disposen de bancs de preembrions.  
 

l) En general, qualsevol altra relativa a la gestió o prestació de serveis i recursos humans, 
científics, tècnics i econòmics de suport a la recerca i la innovació. 

 
Aquesta relació d’activitats és merament enunciativa i no limitadora i no implica l’obligació d’atendre-
les totes, ni tampoc cap relació entre elles. En tot moment, el Patronat podrà acordar la realització 
d’altres activitats, que consideri convenients, als efectes d’assolir les finalitats fundacionals. 
 
Per altra banda amb efectes 1 de gener de 2020, es va produir la integració de la Fundació Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) a l’IDIBELL mitjançant la seva fusió per absorció. La fusió 
es va dur a terme en dues fases. En la primera, es va aprovar l’Acord del Govern de la Generalitat de 6 
d’octubre de 2015, que insta els representants de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en els 
òrgans de Govern del CMRB i de l’IDIBELL a promoure les actuacions necessàries per a la integració del 
CMRB en l’IDIBELL per crear el Programa de translació clínica de medicina regenerativa de Catalunya.  
 
La segona fase del procés d’integració va consistir en la formalització i aprovació de la fusió per 
absorció i posteriorment en l’autorització de la modificació dels Estatuts de l’IDIBELL, del nou text 
íntegre. En compliment de l’Acord del Govern indicat, el Patronat de l’IDIBELL i el Patronat del CMRB, 
el dia 11 de desembre de 2018, van acordar com a modalitat jurídica la fusió per absorció del CMRB 
amb l’IDIBELL. 
 
El Patronat de l’IDIBELL i el Patronat del CMRB van adoptar els dies 25 de setembre de 2019 i 26 de 
setembre de 2019, respectivament, els acords relatius al projecte de fusió, inclosa l’aprovació del text 
íntegre dels nous Estatuts de l’IDIBELL.  
 
Els canvis en els Estatuts de l’IDIBELL obeeixen, d’una banda, al procés d’absorció. Per això, s’ha 
incorporat una nova finalitat fundacional i una nova activitat, i es va acollir de forma explícita la recerca 
en medicina regenerativa. També es va modificar la composició del Patronat de l’IDIBELL per tal 
d’adequar-la a la situació derivada de la fusió per absorció del CMRB.  
 
Per IDIBELL, integrar el CMR[B] va significar incorporar una nova àrea de recerca que ofereix noves 
possibilitats de creixement objectiu. La investigació sanitària en l'àmbit de la medicina regenerativa 
obre perspectives interessants i prometedores per al desenvolupament futur a IDIBELL, liderada per el 
Dr. Angel Raya. A més, aquest procés de fusió va ajudar a IDIBELL a accelerar la millora de les   
instal·lacions bàsiques tècniques. Després de la fusió, CMR[B] s’ha convertit en una nova àrea de 
recerca a IDIBELL, juntament amb les altres tres existents. Aquesta àrea de Medicina Regenerativa 
acabarà formada per sis grups de recerca ubicats a l’IDIBELL i estendrà la seva influència a tot el 
panorama català agrupant grups amb experiència i interessos complementaris al Programa de 
translació clínica de medicina regenerativa a Catalunya (P-CMR[C]). A més, aquesta fusió ha estat 
considerada adequadament en el pla estratègic 2018-2022 de l’IDIBELL, que inclou una sèrie 
d’iniciatives innovadores que guiaran les nostres activitats en els propers anys. 
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Convenis marcs de col·laboració:.  
 
- Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), sense impacte econòmic atribuïble a 31 desembre 2021.  

 
L’acord estableix el dret al 50% dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual i industrial 
conseqüència de l’activitat investigadora del personal de L’HUB referit al present conveni, en 
publicacions i difusió de qualsevol mena el personal HUB farà constar la seva acreditació com a 
investigador a l’ IDIBELL. 
 
Obligació de gestió dels projectes sol·licitats des de l’oficina de suport a la recerca, facilitar accés a 
instal·lacions comuns, serveis i equipaments, científico-tècnics, plataformes tecnològiques, etc. D’altre 
banda l’ IDIBELL col·locarà de forma visible el logotip de L’ HUB a instal·lacions que ocupi i a la 
documentació generada en les activitats de l’ institut, d’acord a les directrius del Patronat. Cessió d’us 
a l’ HUB d’equipaments i instrumentalització per a la recerca adquirits amb fons provinents de 
projectes i altres accions de recerca en el cas que l’ investigador principal sigui personal HUB i realitzi 
la seva tasca de recerca a les dependències HUB. 
 
El fet de regular la recerca clínica que els professionals de l’ HUB realitzen a l’ IDIBELL suposa un 
reconeixement de la seva tasca científica, clarament separada de l’assistencial, i permet a l’ IDIBELL 
esser un Institut d’investigació Sanitari Acreditat, reforçant així el seus fins estatutaris. 
 
Regula les relacions de les següents àrees de col·laboració: 1) La gestió de l’explotació i transferència 
dels resultats de projectes de recerca desenvolupats pel Personal del centre Sanitari, així com d’aquells 
desenvolupats en col·laboració amb altres entitats; 2) Gestió de les activitats de suport de la recerca 
del Centre Sanitari; i, 3) la gestió de les activitats de suport a l’emprenedoria 
 
El 17 de març de 2021 es signa un acord d’adaptació del conveni subscrit entre Idibell i Hospital 
Universitari de Bellvitge de data 02 de juliol de 2007. S’acorda que l’acord d’adaptació tingui una efecte 
retroactiu des del dia 2 d’octubre del 2020. 
 
L’acord d’adaptació indica la voluntat d’ambdues institucions d’elaborar i signar un nou conveni marc 
de col·laboració per actualitzar i regular les noves necessitats del marc estable de relacions que les 
uneix. 
 
Per mitjà d’aquesta Addenda, s’acorda, l’adaptació segons la Disposició Addicional Vuitena 1º de la Llei 
40/2015, de 1 de octubre, del règim jurídic del Sector públic, al nou règim jurídic que ha de regir dins 
del Sector Públic  
 
La vigència del conveni s’estipula fins el 31 de desembre de 2021, amb la possibilitat de prorrogar 
anualment la seva vigència, fins a un màxim de 4 anys.  
 
 
- Institut Català d’Oncologia (ICO), sense impacte econòmic atribuïble a 31 desembre 2021.  

 
L’acord estableix el dret del IDIBELL juntament amb l’ICO, a l’explotació de la propietat intel·lectual i 
industrial conseqüència de l’activitat investigadora del personal de l’ICO referit al present conveni, en 
publicacions i difusió de qualsevol mena el personal ICO farà constar la seva pertinença a l’IDIBELL i a 
l’ICO. D’altre banda l’ICO col·locarà de forma visible el logotip de l’ IDIBELL a instal·lacions que ocupi i 
a la documentació generada en les activitats de l’ institut, d’acord a les directrius del Patronat. 
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Obligació de gestió dels projectes sol·licitats des de l’oficina de suport a la recerca, facilitar accés a 
instal·lacions comuns, serveis i equipaments, científico-tècnics, plataformes tecnològiques, etc. D’altre 
banda l’IDIBELL col·locarà de forma visible el logotip de l’ICO a instal·lacions que ocupi i a la 
documentació generada en les activitats de l’ institut, d’acord a les directrius del Patronat. Cessió d’us 
a l’ICO d’equipaments i instrumentalització per a la recerca adquirits amb fons provinents de projectes 
i altres accions de recerca en el cas que  l’investigador principal sigui personal ICO i realitzi la seva tasca 
de recerca a les dependències ICO. 
 
El fet de regular la recerca clínica que els professionals de l’ICO realitzen a l’IDIBELL suposa un 
reconeixement de la seva tasca científica, clarament separada de l’assistencial, i permet a l’IDIBELL 
esser un Institut d’investigació de referència en l’àrea de càncer. 
 
 
- Universitat de Barcelona (UB), sense impacte econòmic atribuïble a 31 desembre 2021.  

 
Dret al 50%, o del 50% corregit en cas d’autoria múltiple, dels drets d’explotació de la propietat 
intel·lectual i industrial conseqüència de l’activitat investigadora del personal de la UB referit al present 
conveni, en publicacions i difusió de qualsevol mena el personal UB farà constar la seva pertinença 
com a l’ IDIBELL i la UB. 
 
Obligació de gestió dels projectes sol·licitats des de l’oficina de suport a la recerca, facilitar accés a 
instal·lacions comuns, serveis i equipaments, científico-tècnics, plataformes tecnològiques, etc. D’altre 
banda l’ IDIBELL col·locarà de forma visible el logotip de la UB a instal·lacions que ocupi i a la 
documentació generada en les activitats de l’ institut, d’acord a les directrius del Patronat. El fet de 
regular la recerca clínica que els professionals de la UB realitzen a l’ IDIBELL suposa un reconeixement 
de la seva tasca científica, clarament separada de l’assistencial, i permet a l’ IDIBELL esser un Institut 
d’investigació Sanitari Acreditat, reforçant així el seus fins estatutaris. 
 
El fet de regular la recerca i la docència  que els professionals de la UB realitzen a l’IDIBELL suposa un 
reconeixement de la seva tasca científica i docent, totalment adreçada a la formació de nous 
professionals de la recerca, i permet a l’IDIBELL formar part d’un Campus d’Excel·lència International 
(HUBc).   
 
- Consorci Sanitari Integral (CSI) 

 
El 14 de febrer del 2017, es va signar un conveni de col·laboració entre el Consorci Sanitari Integral 
(CSI) i la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) per tal d’establir el marc de 
relacions per a la integració de la recerca del CSI a l’IDIBELL. 
 
El procés de col·laboració entre les dues entitats es durà a terme en tres fases: 

- Fase 1: Gestió dels projectes de recerca i assajos clínics 
- Fase 2: Coneixement dels investigadors CSI – IDIBELL 
- Fase 3: Integració dels investigadors CSI en grups Idibell o formar nous grups 

El conveni signat, pacta i regula la primera fase, consistent en: 
- Establir un marc de relació entre les parts per definir com es formalitzaran les prestacions de 
serveis dins de l’àmbit del Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC) 
- L’assumpció per part de l’Idibell de la totalitat dels nous expedients i projectes, així com la 
gestió dels assaigs clínics i projectes de recerca biomèdica que corresponguin al CSI 
- La participació en els Comitès i Comissions de l’Idibell d’acord amb els reglaments de 
funcionament dels mateixos. 
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Convenis amb consorcis públics d’investigació: 
 
- “Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER)”, sense impacte econòmic significatiu a 31 

de desembre de 2021. 
 
L’ IDIBELL te signats convenis amb set CIBER, essent els següents: 
 
 “CIBERobn: Fisiopatología de la obesidad y de la nutrición.” 
 “CIBERned: Enfermedades Neurodegenerativas.” 
 “CIBERes: Enfermedades Respiratorias.” 
 “CIBERsam: Salud mental.” 
 “CIBERdem:  Diabetes y enfermedades metabólicas.” 
 “CIBERer: Enfermedades raras.” 
 “CIBERonc: Área temática de Cáncer.” 

 
El set convenis tenen el mateix articulat i els mateixos drets i obligacions, que són bàsicament: 
 
Drets: 
 
 Majoritàriament referits al personal contractat pels CIBER i posat a disposició del centres 

consorciats, i a la obligació de notifica’ls-hi qualsevol incidència amb aquest personal.  
 

 Titularitat, gestió i explotació de la propietat industrial procedents dels resultats de la investigació, 
juntament amb la resta d’entitats consorciades que donin lloc al  resultat i amb el CIBER 
corresponent. 

 
Obligacions: 
 
 Majoritàriament referits al personal contractat pels CIBER, obligació de posar a la seva disposició el 

suport, la logística i cobrir adequadament les seves necessitats en igualtat de condicions que 
qualsevol personal contractat dels centres consorciats. 

 
El compliment de les finalitats estatutàries es veu reforçat amb aquest convenis de forma significativa 
pel fet de que els CIBER permeten la creació d’estructures estables d’investigació cooperativa en el 
àrea de la biomedicina i ciències de la salut. 
 
Davant de la situació econòmica, a 31 de desembre del 2013 es van incorporar sota una única 
personalitat jurídica tots els diferents consorcis que formaven l’acció CIBER, a excepció del CIBERNED 
que continua tenint personalitat jurídica pròpia. Aquesta acció no té cap impacte ni modifica les 
condicions globals que la Fundació disposava amb la xarxa. 
 
 
Convenis amb altres entitats públiques: 
 
Drets: 
 
 Finançament per part d’organismes finançadors públics i privats, de les àrees de recerca marcades 

dins les àrees de Càncer, Neurociències i Medicina traslacional. 
 
 Si s’escau, els organismes finançadors públics i privats aportarà bases de dades de resultats, 

utilització d’infraestructures científiques i recursos administratius i estructures de gestió i 
coordinació de la investigació. 
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Obligacions: 
 
 L’ IDIBELL es compromet a l’execució de les activitats derivades d’aquests ajuts i presentarà el 

compte justificatiu corresponent. 
 
 
Comú a les entitats que intervenen en la gestió d’ajuts és mantenir-se informats de qualsevol 
circumstància que afecti a l’execució o negociació del conveni i aportar els mitjans necessaris per a 
l’adequada i eficaç execució de les activitats assignades a cada una de les parts.  
 
L’atorgament d’aquests ajuts, potencia d’una manera significativa les finalitats fundacionals al ser l’ 
IDIBELL un Institut d’Investigació Sanitària Acreditat, Ens que afavoreix al Sistema Nacional de Salud al 
garantir un nivell d’excel·lència de qualitat dels serveis de I+D+i i incentivar la millora continua de la 
qualitat del resultats de I+D+i,  al Sistema Nacional de Salud, impulsant la utilització de forma eficient 
dels recursos i el seu acoblament multidisciplinari amb grups d’excel·lència d’altres institucions, així 
com promoure les línies de col·laboració entre centres del Sistema Nacional de Salud i amb els d’altres 
institucions públiques o privades amb objectius de I+D+i en Biomedicina i Ciències de la Salut, 
possibilitant la competència i la comparació per dinamitzar les organitzacions i elevar el prestigi dels 
centres, a través d’un reconeixement institucional que faciliti el increment dels recursos humans, 
infraestructures i noves tecnologies per ampliar i consolidar la qualitat i la quantitat de les línies 
d’investigació i la coherència i consolidació dels equipaments, i implicar als professionals en la millora 
continua de la qualitat a través de la motivació e incentivació per a mantenir l’acreditació de les seves 
activitats. 
 
Projectes/subvencions:  
 
Bàsicament els ingressos per activitats de la institució venen a traves de tres fonts principals: 
subvencions, assajos clínics i convenis.  
 
Tal i com s’informa a la nota 11, aquest seria un resum dels ingressos obtinguts al 2021 i 2020 per 
finançador i en concepte de subvencions concedides: 

 

Finançador 2021 2020 

   
Administracions Europees 866.646,48 3.667.254,90 

Administracions Nacionals 7.061.076,64 7.471.291,28 

Generalitat de Catalunya 2.539.697,33 2.881.446,28 

Organismes Privats 2.686.509,39 3.241.407,18 

   

Total : 
 

13.153.929,84 
 

17.261.399,64 

 
Durant l’exercici 2020, la absorció del Centre de Medicina Regenerativa de Catalunya va suposar un 
increment en les altes de subvencions concedides, ja que es van incorporar en el Balanç del Idibell de 
les subvencions en curs existents en el centre absorbit. 
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Altres convenis: 
 
Una altre font important d’ingressos prové d’altres convenis relacionats amb la investigació clínica 
signats amb la indústria privada. La facturació emesa relativa a activitat clínica , segons l’entitat a través 
de la que s’ha tramitat la  recerca és la següent:  
 

Entitat origen 2021 2020 
CSI 1.128.465,25 804.859,77 
HUB 4.543.139,29 3.427.023,23 
HUV 30.744,55 59.979,50 
ICO 8.901.140,02 7.956.564,87 
IDIB 39.278,51 30.516,23 
UB 170.046,47 7.500,00 

Total general 14.812.814,09 12.286.443,60 
 
 
Spin off:  
 
Com a conseqüència de l’activitat científica dels investigadors de l’ Idibell des de 2009 fins a tancament 
de l’exercici 2021 han sorgit vuit “spin off”:   
 

- Adbroncus, S.L.: Creada el 2011 i extingida el 2013  
- VCN Biosciencies, S.L.: Creada el 2009, i activa  
- Zyrnat Biotherapeutics, S.L.: Creada el 2011 i extingida el 2015  
- Xenopat, S.L.: Creada el 2014 i activa, l’IDIBELL hi té participació des de setembre de 2014 
- Tractivus, S.L. : Creada el 2015 i activa, l’IDIBELL hi té participació des del juliol del 2016  
- ADmit Therapeutics, S.L.: Creada el 2017 i activa, l'IDIBELL hi té participació des de l’octubre 
de 2017 
- RemAb Therapeutics, S.L.: creada el 2018 i activa, l'IDIBELL hi té participació des de l’abril de 
2018 
- Aptadel Therapeutics, S.L.: Creada el 2020 i activa, l'IDIBELL hi té participació des de 
desembre de 2020 

 
L’IDIBELL té participació a Xenopat, Tractivus, ADmit, RemAb i Aptadel, però manté una relació estable 
i fluïda amb totes les spin-off i start-up actives, de fet existeixen acords de col·laboració en matèria 
d’investigació que es prorroguen any rere any, corroborant les sinèrgies que es fomenten entre les 
spin-offs i les institucions d’on sorgeixen. 
 
El volum d’operacions durant els exercicis 2021 i 2020 ha estat el següent:  
 

  
 

2021 2020 
 
Adbroncus, s.l. 0,00 0,00 
VCN Biosciencies, s.l. 84.124,35 146.001,91 
Xenopath, S.L. 13.496,96 0,00 
Tractivus 0,00 0,00 
ADMIT 1.600,00 1.518,02 
Remab 4.048,08 0,00 
Aptadel 12.552,33 0,00 
Total 115.821,72 147.519,93 
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L’òrgan de govern de la Fundació és el Patronat El Patronat constituït i la seva composició a la data de 
formulació dels presents comptes anuals és la següent:  
 

 
Patrons Càrrec 

Josep Maria Argimon Pallàs President 
Gemma Geis Carreras Vicepresidenta 1a 
Joan Guàrdia Olmos Vicepresident 2n 

Ernest Abadal Falgueras Vocal 
Candelaria Calle Rodríguez Vocal 
Cristina Capdevila Aguilera 

Anna Clopés Estela 
Montserrat Figuerola i Batista 

Iolanda Font de Rubinat i García 
Jordi García Fernández 
Jordi Gómez Pallarès 

Montserrat Llavayol i Giralt 
Núria Marín Martínez 
Ana Maria Plaza Tesías 

M. Jesús Jiménez Hernández 

Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 

Secretària no patrona  
  

 
A la nota 20.2 es detallen els moviments en la composició del Patronat fins la data de formulació dels 
comptes anuals. 
 
La fundació es troba inclosa en el supòsit de l’article 331-2.2c de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques adscrites al Departament de Salut. 
Per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 23/11/2010, s’autoritza la modificació 
dels Estatuts de la Fundació Privada Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), que es 
passa a denominar Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), i s’aprova el seu 
text íntegre. Els nous estatuts van quedar inscrits al Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya segons resolució de data 17 de juny de 2011.  
 
El Parlament de Catalunya va aprovar, mitjançant la Llei 7/2012, de 15 de juny, una modificació del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, aprovat per la Llei 4/2008 de 
24 d’abril. Així mateix, la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, va configurar 
l’actual sistema de centres de recerca anomenat CERCA, entre els que s’hi troba l’IDIBELL, i que es 
caracteritzen per estar organitzats seguint un model de governança i de funcionament que permet 
assegurar l’eficiència, la flexibilitat de gestió, la captació i promoció del talent, la planificació 
estratègica i la capacitat executiva. Per acord del Govern de la Generalitat de data 27/12/2012, 
s’autoritza la modificació dels Estatuts de l’IDIBELL, per tal que adapti el seu articulat al que disposa la 
vigent redacció del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, així com perquè faci els ajustaments que 
siguin precisos en els preceptes estatutaris per tal d’adequar la composició del patronat i el 
funcionament de la Fundació a les noves necessitats detectades, i s’aprova el seu text íntegre.  
 
Amb data 28 de novembre de 2011 la Intervenció General del Departament d’Economia i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya va informar a la Direcció de la Fundació que, un cop analitzada 
l’estructura de finançament i la composició dels òrgans de govern per part del Banc d’Espanya, l’Institut 
Nacional d’Estadística i la Intervenció General de l’Estat, la Fundació passava a ser entitat classificada 
dins del sistema europeu de comptes SEC 95, computant els resultats pressupostaris de la Fundació en 
el compte general de la Generalitat de Catalunya i, de forma agregada, dins de l’estat espanyol. 
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Per altra banda (veure nota 19 de la memòria) amb efectes 1 de gener de 2020, s’ha produït la 
integració de la Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) a l’IDIBELL mitjançant 
la seva fusió per absorció.  
 
 
Activitats desenvolupades durant l’exercici 
 
Les activitats bàsiques en aquest sentit es concreten a canalitzar recursos econòmics per finançar les 
activitats de recerca del personal investigador; dur a terme la gestió econòmica dels diversos projectes 
d’investigació, així com d’aquelles beques que els investigadors centralitzen en la nostra entitat; 
coordinar els aspectes legals i econòmics propis dels assaigs clínics que es contracten amb els 
laboratoris; gestionar i organitzar altres activitats formatives dins l’àmbit del seu objecte social: cursos, 
conferències... 
 
La Fundació, com a sistema de gestió, delega l’aplicació dels seus fons de recerca en els investigadors 
i col·laboradors que han participat de forma activa en el procés de captació d’aquests fons, ja sigui per 
concurrència o per captació directa. 
 
Ajuts atorgats 
 
 
L’IDIBELL ha entregat la quantitat de 13.203,00 euros en concepte de donació, al CIBER, que es 
destinarà al projecte de “Anàlisis global del tractament prolongat amb azitromicina en el microbioma 
i metaboloma de pacients EPOC greus”, liderat per la Dra. Sara Martí, de l’àrea temàtica Malalties 
Respiratories (CIBERESP).  
 
 
L’any 2019 el CMRB va signar 8 adjudicacions d’ajuts per a expressions d’interès (Expression of Interest 
(EoI) per iniciar-se al gener del 2020 i amb data de finalització setembre del 2020. El valor dels 8 ajuts 
atorgats és de 80.000,00 euros, 10.000 cada ajut. L’IDIBELL va ser adjudicatari de 4 ajuts. 
 
 
Informació sobre persones beneficiaries de les activitats 
 
La missió de l’Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és portar a terme activitats 
d'investigació en biomedicina, on la investigació bàsica d'alt nivell estigui al servei de preguntes 
clíniques rellevants i del desenvolupament econòmic. 
 
L'IDIBELL és un centre de recerca biomèdica orientat a la millora dels problemes de salut de les 
persones. Per aconseguir-ho, és necessari dur a terme recerca clínica i recerca bàsica d’excel·lència. 
 
Les més de 1.200 persones que investiguen a IDIBELL són l’actiu principal de la institució. L’IDIBELL té 
investigadors propis i integra la recerca que duen a terme els científics de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge, l’Hospital de Viladecans (ambdós del Institut Català de la Salut), l’Institut Català d’Oncologia 
de l’Hospitalet i la Universitat de Barcelona al Campus de Bellvitge. 
 
Els investigadors i investigadores de l’IDIBELL  s’organitzen en quatre grans àrees temàtiques –la de 
càncer, la de neurociències, la medicina traslacional i la de medicina regenerativa, nou programes de 
recerca i més de seixanta grups.  
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A més del talent i la capacitat dels seus professionals, IDIBELL compta amb tecnologia de primer nivell 
per dur a terme recerca de qualitat. 
 
L'Institut disposa d’una oficina de transferència de resultats de la investigació, membre de la xarxa 
OTRI reconeguda pel Ministeri de Ciència i Innovació. L’oficina s’encarrega de gestionar els projectes 
de recerca dels investigadors i facilitar la translació dels resultats cap a la pràctica clínica. 
 
Així doncs, l’objectiu final de la Institució és la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones i, 
per tant, els beneficiaris de l’activitat d'IDIBELL són la societat en general.  
 
 
Accions dutes a terme en matèria d’igualtat  
 
L’IDIBELL avança en el seu compromís de promoure la igualtat d’oportunitats i garantir un entorn 
laboral on el personal pugui créixer i assolir el seu màxim potencial sense que la seva raça, gènere, 
religió o discapacitat sigui un condicionant. Aquest compromís dona compliment a la legislació vigent 
i a més, està alineat amb les polítiques de recerca de l’espai europeu, on la igualtat continua essent un 
eix transversal a Horizon Europe, el programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea pel 
període 2021-2027. 
 
És per això, que la igualtat d’oportunitats es troba incorporada al Pla Estratègic institucional (2018-
2022), i es desplega a través de la línia estratègica Implementació d’una estratègia en Recerca i 
Innovació Responsable (RRI). Així mateix, la Comissió d’Igualtat i Gestió de la Diversitat és l’òrgan de 
l’IDIBELL que té l’objectiu de facilitar el compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat i gestió 
de la diversitat, així com impulsar accions concretes per l’assoliment de l’estratègia i el desplegament 
i implementació del Pla d’Igualtat i Gestió de la Diversitat institucional.  
 
Entre les principals accions desenvolupades per l’IDIBELL en matèria d’igualtat que s’han dut a terme 
durant el període 2021, destaquem les següents: 

 Amb motiu del canvi legislatiu en matèria d’igualtat, l’IDIBELL ha iniciat la revisió del seu Pla 
d’Igualtat. En aquest sentit, durant el 2021 s’ha constituït la Mesa Negociadora paritària per 
negociar el nou Pla d’Igualtat, i ha dut a terme un anàlisi pel diagnòstic de la situació de partida. 
Entre d’altres accions, es va llençar una enquesta a la comunitat IDIBELL per consultar sobre 
diversos aspectes en qüestió d’igualtat d’oportunitats. L’objectiu és tenir una nova versió del 
pla d’igualtat per al 2022. 

 Al 2021 la institució va aprovar la política de reclutament “IDIBELL policy for Open, 
Transparent and Merit-Based Recruitment” que té entre els seus objectius el promocionar a 
les investigadores a posicions de lideratge, i així revertir la tisora de gènere en les posicions R3 
i R4 de la carrera científica. 

 A finals del 2021 l’IDIBELL ha renovat el segell d’excel·lència en recursos humans HRS4R, on 
reafirma el seu compromís amb els principis de la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de 
Conducta per a la Contractació de Personal Investigador. Una representació de la Comissió 
d’Igualtat es va entrevistar amb el grup d’experts de la CE per l’avaluació, per tal de transmetre 
de primera mà les iniciatives que es duen en termes d’igualtat.  

 L’IDIBELL va participar amb el seu cas pràctic sobre aspectes d’igualtat de gènere a la jornada 
“Políticas de genero en las Instituciones científicas” que va tenir lloc entre Uruguai i Catalunya 
el 5 de maig, i que va ser organitzat per la Institució CERCA i el CONICYT. 
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 Durant 2021, l’IDIBELL ha donat continuïtat a la iniciativa "SLHam de Dones Científiques", 
celebrant la seva 4a edició. L’acte va tenir lloc el 20 de febrer a l’Auditori Barradas de 
l’Hospitalet de Llobregat, i van participar vuit investigadores de l’Institut, les quals es van 
adreçar a la ciutadania a través de breus monòlegs buscant la interacció del públic.  

 Per celebrar el Dia internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, que té lloc l’11 de febrer, 
l’IDIBELL va organitzar una taula rodona en format virtual entorn a com la pandèmia provocada 
per la COVID-19 ha impactat en la salut mental i el rol social de les dones. Vam comptar amb 
la participació d’experts com Zulema Altamirano, directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia 
del Ministerio de Ciencia e Innovación, així com de la Dra. Susana Jiménez, del grup de recerca 
de Psiquiatria i Salut Mental de l’IDIBELL, i cap de la Unitat de Joc Patològic de l’Hospital U. de 
Bellvitge. 

 També amb motiu de l’11F es van promoure accions comunicatives per tal de visualitzar a  les 
seves  científiques, amb l’objectiu de generar referents femenins en l’entorn de la ciència. En 
aquest sentit durant la setmana del 8 al 12 de febrer es va dur a terme una campanya a les 
xarxes socials, on es va presentar des d’un punt de vista artístic i innovador, algunes de les 
científiques de l’IDIBELL i de la tasca que en realitzen. 

 L’IDIBELL continua involucrat al projecte Inspira STEAM, on investigadores de la institució 
pretenen incrementar la vocació científica en les nenes a través de referents científics 
femenins. 

 Equilibri de gènere als comitès més importants de l’IDIBELL. L’IDIBELL continua amb la 
promoció de l’equilibri de gènere en la composició dels seus comitès i comissions més 
rellevants. Es monitoritzen anualment les composicions dels comitès per mesurar la ràtio H:D 
i actualment s’ha aconseguit trobar equilibri en termes generals. 

 Equilibri de gènere als seminaris organitzats per IDIBELL. S’impulsa i fomenta l’equilibri de 
gènere en les persones ponents que ofereixen els seminaris a la institució. Es monitoritza 
permanentment la ràtio H:D per part de Formació, per tal d’assolir i mantenir l’equilibri de la 
mateixa. Des de fa tres anys que s’ha assolit la ràtio 50:50 i es manté consolidada. 

 Participació en xarxes: 

o Coordinació del Grupo de Trabajo “Perspectiva de genero” del Foro de Institutos de 
Investigación Sanitaria ISCIII. Durant el segon trimestre de 2021 es va posar en marxa 
aquest grup de treball, el qual està coordinat pel Director de l’IDIBELL. Durant l’any 
s’ha treballat per tenir un document entregable que recull la situació de partida dels 
IIS, i conté una proposta d’accions recomanades. Aquest entregable ha estat lliurat al 
Instituto de Salud Carlos III.  

o Compromís Hipàtia – AQuAS Departament de Salut. Al 2021 AQuAS ha reactivat 
aquesta iniciativa amb els diferents centres adherits, entre els quals l’IDIBELL, i ho ha 
fet amb una proposta de pla d’accions. L’institut hi col·labora activament de les accions 
que es desenvolupen i participant de la formació que s’ofereix. 

o Comunitat de pràctica LifeSciCoP – Gender Equality in Life Sciences. L’IDIBELL ha 
continuat amb la seva participació a aquesta comunitat de pràctica, el qual li ha 
permès adquirir coneixements i bones pràctiques a implementar a la pròpia institució, 
amb l’objectiu de promoure i aplicar mètodes efectius per augmentar la consciència 
sobre el biaix inconscient, superar la resistència a la igualtat de gènere i incloure 
aspectes de gènere en els processos d’avaluació. El projecte va finalitzar durant el 
2021. 
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o Centres CERCA. L’IDIBELL continua amb la seva participació a les accions promogudes 
per la Institució CERCA per coordinar als representants d’igualtat dels diferents centres 
acreditats. 

o Participació al Grupo de Trabajo “Género” de REGIC – Red de Entidades Gestoras de 
Investigación Clínica. Durant l’any 2020, l’IDIBELL va coordinar aquest grup de gènere 
d’aquesta xarxa col·laborativa a nivell estatal. Al 2021 es va produir un relleu a la 
coordinació, encara que l’IDIBELL hi continua participant com a membre.  

 
 

Nota 2. Bases de presentació dels comptes anuals  
 
Els comptes anuals de l’exercici 2021 s’han obtingut dels registres comptables de la Fundació i s’han 
aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable a fi de mostrar la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació, així com la veracitat dels fluxos 
incorporats en l’estat de fluxos d’efectiu.  
 
 La Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones 

jurídiques. 
 Llei 21/2014, de 29 de desembre del protectorat de fundacions i de verificació de l’activitat de les 

associacions declarades d’utilitat publica. 
 Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i 

de les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 
 Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de les fundacions i de 

les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 
259/2008, de 23 de desembre. 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya. 

 Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat. 

 ORDRE VEH/6/2019, de 15 de gener, de Comptabilitat de la Generalitat de Catalunya.  
 Llei 4/2020, del 29 d’abril de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (prorrogats 

per al 2021). 
 
Addicionalment, s’han tingut en compte les instruccions conjuntes de la Intervenció General, la 
Direcció General de Pressupostos i la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya,  
sobre aspectes pressupostaris i comptables que li siguin d’aplicació. 
 
 
 
2.1. Imatge fidel  
 
Els comptes anuals han estat preparats a partir dels registres comptables de la Fundació tancats a 31 
de desembre de 2021, havent estat aplicades les disposicions legals en matèria comptable amb 
l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’Entitat, 
així com la veracitat dels fluxos incorporats en l’estat de fluxos d’efectiu. 
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Els presents comptes anuals s’han preparat d’acord amb els principis, criteris, polítiques comptables i 
normes d’elaboració establertes en el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla 
de comptabilitat de les fundacions i de les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Els presents comptes anuals es formulen en euros i estan formats pel balanç, el compte de resultats, 
l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria, el contingut conjunt dels 
quals forma una unitat. 
 
Aquests comptes anuals, que han estat preparats per la Direcció de l’Entitat, formulats i se sotmetran 
a l’aprovació per part del Patronat, estimant-ne que seran aprovats sense cap modificació. Per la seva 
part, els Comptes Anuals de l’exercici 2020 van ser aprovats pel Patronat el 28 de juny de 2021.  
 
2.2. Principis comptables no obligatoris aplicats 
 

En la confecció i presentació dels Estats Financers adjunts han estat utilitzats els principis comptables 
establerts en el Reial Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el pla de comptabilitat 
de les fundacions i de les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i en el 
Decret 125/2010, de 14 de setembre que el modifica.  
 
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 4.2 i 4.1) 
 El càlcul de les Provisions a llarg termini i de les Contingències (nota 14) 
 La imputació a ingressos dels overheads dels projectes de recerca, eren distribuïts de forma lineal 

durant la durada del projecte fins a finals de 2020. Com s’indica a la nota 2.7 amb el canvi d’ERP es 
canvia el criteri i va en funció de la despesa executada del projecte.  

 
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 2021, 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. 
  
Els presents comptes anuals han estat formulats atenent al principi de gestió continuada. Si bé els fons 
propis són negatius com a conseqüència de pèrdues de l’exercici i d’exercicis anteriors, el patrimoni 
net és positiu, i no hi ha dubtes de la realització dels projectes en curs ni de l’aplicació a resultats del 
compte de subvencions, donacions i llegats rebuts. 
 
Durant els últims anys s’han registrat les pèrdues de resultat d’explotació (resultat de l’exercici menys 
resultat financer). Pel exercici 2021, el resultat d’explotació ha estat de benefici de 87 milers d’euros; 
mentre que pel 2020, el resultat d’explotació va ser de pèrdua de 29 milers d’euros. 
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2.4. Comparació de la informació  
 
La Fundació presenta el Balanç, el Compte de Resultats, l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net i l’Estat 
de Fluxos d’Efectiu pels exercicis 2021 i 2020, d’acord amb l’estructura fixada en el Pla de comptabilitat 
de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel 
Decret 259/2008, de 23 de desembre, de manera que resulten comparables entre sí. 
 
 
2.5. Agrupació de partides  
 
No ha calgut realitzar el desglossament de partides ja que no han estat objecte d’agrupació ni al balanç, 
ni al compte de resultats, ni a l’estat de canvis en el patrimoni net ni a l’estat de fluxos d’efectiu. 
 
2.6. Elements recollits en diverses partides  
 
Els elements patrimonials recollits en dues o més partides del Balanç són els següents:  
 
Els saldos a cobrar relacionats amb Subvencions, donacions i llegats rebuts, que figuren en l’actiu 
corrent i no corrent segons següent detall:  
 
 

 31/12/2021 31/12/2020 
Agrupació i Concepte Import Import 
     
A) ACTIU NO CORRENT   
   
VI. Inversions financeres a llarg termini   
2. Crèdits a tercers 9.776.122,63 9.188.432,19 
   
B) ACTIU CORRENT   
   
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres 
comptes a cobrar   

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis  
16.393.754,85 24.215.609,45 

 
 
Els imports pendents de pagament per préstecs rebuts i deutes transformables en subvencions, que 
figuren en el passiu corrent i no corrent segons següent detall:  
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 31/12/2021 31/12/2020 
Agrupació i Concepte Import Import 
     
B) PASSIU NO CORRENT   

II. Deutes a llarg termini   

3. Altres passius financers 
Deutes a ll/t 
Deutes a ll/t transf. subvencions  

12.525.258,08 
132.414,49 

12.392.844,19 
 

10.168.569,23 
132.414,49 

10.036.154,74 

   
C) PASSIU CORRENT   
   
III. Deutes a curt termini   
3. Altres passius financers 
Deutes a c/t 
Deutes a c/t transf. Subvencions 
  

25.222.412,14 
91.399,53 

25.131.012,61 

24.673.457,74 
126.514,32 

24.546.943,42 

 
 
 
2.7. Canvis en criteris comptables  
 

Durant el 2021, i arrel de la implantació del nou ERP s’han produït alguns en el registre d’operacions 
en comparació a com s’havia registrat durant l’any 2020 i els anys anteriors. A continuació enumerem 
els canvis més significatius que s’han produït: 
 

- Els overheads de projectes que en els anys 2020 i anteriors es traspassaven a resultats de 
manera lineal i proporcional a la duració del projecte, per a l’exercici 2021 passen a imputar-
se en funció de la despesa executada del projecte i pel percentatge d’overhead concedit. 
Aquest fet, ha provocat que l’import dels overheads traspassats a resultat per al 2021 sigui 
notablement inferior als imports que s’anaven traspassant durant els anys anteriors. L’impacte 
estimat és de 100 mil euros.  

 
 
 
2.8. Correcció d’errors  
 

Durant el 2021 i 2020 no s'ha procedit a efectuar cap correcció d’errors. 
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Nota 3. Aplicació de resultats  
 
El detall del resultat de l’exercici, i la seva proposta d’aplicació és el següent: 

 
  Exercici Exercici 
Base de Repartiment 2021 2020 
   
Resultat de l’exercici 61.216,78 -78.390,58 
   
Total base de repartiment  61.216,78 -78.390,58 
    
Aplicació a   
   
Excedents negatius d’exercicis anteriors 61.216,78 -78.390,58 
   
Total distribució 61.216,78 -78.390,58 

 
 
Nota 4. Normes de registre i valoració  
 
Els principis comptables i normes de registre i valoració més significatius aplicats en l’exercici 2021, 
han estat els següents:  
 
 
4.1. Immobilitzat intangible  
 
Les immobilitzacions intangibles es valoren inicialment a preu d’adquisició. Els impostos indirectes no 
recuperables formen part del preu d’adquisició, de la mateixa manera que les despeses financeres 
meritades per aquells elements que necessitin per la seva posada en marxa un període de temps 
superior a un any. 
 
Posteriorment es valoren al seu valor de cost menys la corresponent amortització acumulada i les 
pèrdues per deteriorament reconegudes que, en el seu cas, hagin experimentat. 
 
Els actius intangibles s’amortitzen de forma lineal basant-se en la seva vida útil estimada o en funció 
de la durada . 
 

 
Concepte % 
  
Patents 10 - 20 
Aplicacions informàtiques 10 – 25 – 33 - 39 
Drets sobre béns cedits en ús 5 – 10 – 16,67 - 25 
  
  

 
 
No ha estat necessari en el present exercici realitzar correccions valoratives per deteriorament de 
l’immobilitzat intangible.  
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Els drets sobre béns cedits en ús corresponen principalment a l’espai de l’edifici Duran i Reynals on 
l’Entitat té les seves instal·lacions, i figuren registrats pel valor actual que se’ls hi atribueix, segons 
taxació realitzada. S’inclouen també equipaments cedits en ús que han estat registrats en base a la 
valoració que consta al corresponent document de cessió. 
 
4.2. Immobilitzat material  
 
Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren inicialment d’acord amb el preu d’adquisició. 
En el preu d’adquisició s’inclouen totes les despeses addicionals produïdes fins a l’entrada en 
funcionament del bé, els impostos indirectes no recuperables, les despeses estimades de 
desmantellament i retirada, així com les despeses financeres meritades per aquells elements que 
necessitin per la seva posada en marxa un període de  temps superior a un any. Posteriorment es 
valoren al seu valor de cost menys la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per 
deteriorament reconegudes. 
 
Els costos d’ampliació, modernització o millores que representen un augment de la productivitat, 
capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns es capitalitzen com a major cost dels 
béns corresponents.  
 
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s’imputen a resultats en l’exercici 
en què es produeixen. 
 
L’amortització dels elements que comprenen l’immobilitzat material es realitza de forma lineal basant-
se en la seva vida útil. 
 
 
 

 
Concepte 

 
% Amortització 

  
Construccions 2 - 3,03 – 10 – 12 - 15 

Instal·lacions Tècniques 2 - 3,03 - 6,67 -10-12-15-25-40 
Maquinària 10-25-33,33 

Utillatge 12,5-25 – 30 – 33,33- 38,7 – 44 -45 – 50 - 60 
Mobiliari 10 – 12 -14,29 – 15-25 

Altres instal·lacions 10-25 
Equips informàtics 10-20-25 

  
  

 
No ha estat necessari en el present exercici realitzar correccions valoratives per deteriorament de 
l’immobilitzat material.  
 
 
4.3. Arrendaments  
 
Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que les condicions dels mateixos 
transfereixin substancialment els riscos i beneficis derivats de la propietat a l'arrendatari. Els altres 
arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius. 
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4.4. Instruments financers  
 
Actius financers  
 
Préstecs i partides a cobrar 
Aquests actius financers es registren inicialment pel seu valor raonable, que es correspon, 
generalment, amb el preu de la transacció. Posteriorment són reconeguts a cost amortitzat. El 
reconeixement dels interessos meritats en funció del seu tipus d’interès efectiu, i si és el cas, la provisió 
per deteriorament, es registren directament en el compte de resultats. 
 
Aquells actius financers amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d’interès 
contractual, s’han valorat pel seu valor nominal, donat que l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu 
no ha estat significatiu. 
 
Al tancament de l’exercici es valora la necessitat d’efectuar correccions valoratives d’aquells crèdits 
per operacions comercials dels que existeixi evidència objectiva del seu deteriorament, degut al retard 
estimat en els fluxos d’efectiu futurs. 
 
Inversions mantingudes fins al venciment 
Es corresponen amb imposicions a curt termini, valorades inicialment al seu valor raonable, que és el 
preu de la transacció, i posteriorment pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats s’han 
comptabilitzat al compte de resultats. 
 
 
Baixa d’actius financers 
Els actius financers es donen de baixa del balanç quan es transfereixen substancialment els riscos i 
beneficis inherents a la seva propietat. 
 
 
Passius financers  
 
Dèbits i partides a pagar 
En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la compra de béns i serveis 
per operacions de tràfic de l'empresa i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un origen 
comercial. 
 
Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable que és el preu de la 
transacció ajustat per tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. Posteriorment, s'han 
valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats s'han comptabilitzat en el compte de resultats. 
 
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus 
d'interès contractual, s'han valorat pel seu valor nominal. 
 
Els préstecs es registren pel import rebut. Les despeses financeres es comptabilitzen segons el criteri 
del meritament en el compte de resultats. La part dels préstecs amb venciment en els dotze mesos 
següents a la data de tancament de l’exercici es classifica com a corrent, i com a no corrent la part amb 
venciment superior. 
 
Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal. La 
Fundació dona de baixa els passius financers quan s’extingeixen les obligacions que els han generat. 
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4.5. Transaccions en moneda estrangera  
 
Els saldos d’operacions en moneda estrangera estan valorats al tipus de canvi vigent en el moment de 
l’operació. 
 
La comptabilització de les diferències de canvi es realitza en els comptes de despeses o ingressos 
financers. 
 
 
4.6. Impostos sobre beneficis  
 
L’Entitat, atesa la seva naturalesa de Fundació benèfica i acomplint amb els corresponents requisits, 
en l’exercici 2003 es va acollir al Règim Tributari especial establert per la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al 
Mecenatge.  
 
 
D’acord amb allò que estableix l’article 6 de la norma esmentada, gaudiran d’exempció a l’Impost de 
Societats, les rendes obtingudes per l’entitat derivades de: 
 

1. Donacions i donatius rebuts per col·laborar a les finalitats de l’entitat. 
2. Les quotes rebudes de col·laboradors o beneficiaris. 
3. Les subvencions. 
4. Les rendes procedents del patrimoni mobiliari i immobiliari. 
5. Les rendes derivades d’adquisicions i transmissions de béns i drets. 
6. Les rendes obtingudes en l’exercici d’explotacions econòmiques exemptes. 
 
 
4.7. Ingressos i despeses   
 
Els ingressos i les depeses es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre o pagar i 
representen els imports a cobrar o pagar pels béns lliurats o rebuts i els serveis prestats o rebuts en el 
marc ordinari de l'activitat, menys descomptes i altres rebaixes en el preu o partides similars. En el cas 
de les despeses, s’inclouen com a més valor els impostos no recuperables directament de la hisenda 
pública. 
 
L' ingrés o despesa es produeix en el moment que s'entenguin cedits o rebuts els riscos i beneficis amb 
independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva. És a 
dir, els ingressos i despeses es registren en el moment de la seva meritació, independentment dels 
cobraments o pagaments derivats d’aquestes transaccions. 
 
Els Ingressos que rep la Fundació es poden classificar en: 
 
 Subvencions de projectes d’investigació: Els imports rebuts són registrats inicialment directament 

en els comptes de deutes a curt i a llarg termini, segons correspongui. Posteriorment, en funció de 
la despesa executada de cada projecte, es genera l’ingrés corresponent, responent així al 
manteniment del principi de correlació d’ingressos i despeses.  
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 Els ingressos per assajos clínics i d’altres prestacions de serveis com serveis científico-tècnics i 
cursos de formació: En funció de les condicions establertes en el contracte, es procedeix a emetre 
la seva corresponent factura. Els ingressos procedents de factures es registra contra el compte 705, 
i en funció dels cobraments registrats a la línia, l’investigador pot generar despesa. Donat que no 
en reclamaran el retorn d’aquests fons i a que el possible excedent generat queda a disposició de 
l’investigador per continuar efectuant investigació, la periodificació entre els ingressos rebuts i la 
despesa executada es registra contra el compte subvencions, donacions i llegats, del compte 132. 
 

 Overheads: Correspon a la part d’ingressos destinada a cobrir els costos indirectes de la institució, 
es a dir, costos generals i despeses d’estructura de la Fundació. Aquests són generats per projectes 
de recerca, accions de mecenatge i ingressos per facturació d’assajos clínics i d’altres prestacions 
de serveis. En el cas de les accions de mecenatge i els ingressos per facturació, l’ingrés per 
overheads es traspassa a resultats quan es registra l’operació. D’altra banda, els overheads de 
projectes, durant l’exercici 2021 passen a imputar-se en funció de la despesa executada del 
projecte; anteriorment es registraven de manera lineal segons la durada del projecte. Aquest fet, 
suposa un canvi de criteri i ha provocat que l’import dels overheads traspassats a resultat per al 
2021 sigui notablement inferior als imports que s’anaven traspassant durant els anys anteriors. 

 

 Mecenatge: Les donacions i convenis de col·laboració empresarial es comptabilitzen en el patrimoni 
net, i es reconeixen com a ingressos a mesura en què es meriten les despeses dels projectes 
finançats.  

 
4.8. 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 estimació possible del 
import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer l’obligació. A la nota 14 es detallen les possibles 
contingències. 
 
 
4.9. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental  
 
L’entitat no disposa d’elements patrimonials de naturalesa mediambiental ni ha realitzat cap inversió 
ni despesa significativa en el present exercici destinada a la minimització de l’impacte mediambiental 
ni a la protecció i millora del medi ambient, per considerar-se que no existeix cap risc ni contingència 
significativa relacionada amb la protecció i millora del medi ambient. 
 
 
4.10. Criteris de registre i valoració de les despeses de personal  
 
Les despeses de personal inclouen tots els passius i les obligacions d'ordre social obligatòries o 
voluntàries reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o 
havers variables i les seves despeses associades. Les despeses de personal són registrades en el 
moment del seu meritament, independentment del moment en què es produeixi el corrent monetari 
o financer que se’n deriva. 
 
No queda cap import pendent de satisfer per aquest concepte a 31 de desembre de 2021, tret de la 
part corresponent a la paga extra de juny de 2022 que s’ha meritat i no pagat. 
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4.11. Subvencions, donacions i llegats  
 
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. A aquests efectes, es considera no 
reintegrable quan hi ha un acord individualitzat de concessió de la subvenció, donació o llegat a favor 
de l'entitat, s'han complert les condicions establertes per a la seva concessió i no hi ha dubtes 
raonables sobre la recepció de la subvenció, donació o llegat. Si no es compleixen aquests requisits, 
seran considerats subvencions reintegrables i seran reconeguts com a passiu (altres passius financers, 
a curt/llarg termini). Es considera que no hi ha dubtes raonables en el cas dels imports de cobraments 
efectius dels ajuts i/o dels imports de despeses executades dels projectes. 
 
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables concedides per a finançar projectes de recerca i 
despeses específiques, es comptabilitzen directament contra patrimoni net. El traspàs contra el 
compte de resultats i la disminució del import registrat en el patrimoni net, es realitza en funció de 
l’execució de despesa i/o inversió.  
 
 
Criteris d’imputació a resultats 
 
La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el caràcter de no 
reintegrables s’efectua atenent a la seva finalitat. 
 
En aquest sentit, el criteri d’imputació a resultats d’una subvenció, donació o llegat de caràcter 
monetari ha de ser el mateix que l’aplicat a una altra subvenció, donació o llegat rebut en espècie, 
quan es refereixin a l’adquisició del mateix tipus d’actiu o a la cancel·lació del mateix tipus de passiu. 
 
A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, cal distingir entre els següents tipus de 
subvencions, donacions i llegats: 
 

a) Quan es concedeixen per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar els dèficits 
d’explotació: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es concedeixen. 

b) Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s’imputen com a ingressos en el 
mateix exercici en què es meriten les despeses que estiguin finançant. 

c) Quan es concedeixen per a adquirir actius o cancel·lar passius, es poden distingir els següents 
casos: 

 
- Actius de l’immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries: s’imputen com 
a ingressos de l’exercici en proporció a la dotació a l’amortització efectuada en aquest 
període per als elements esmentats o, si s’escau, quan es produeix la seva alienació, 
correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç. 
- Actius financers: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es produeix la seva 
alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç. 
- Cancel·lació de deutes: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es produeix 
aquesta cancel·lació, llevat quan s’atorguen en relació amb un finançament específic, 
cas en el qual la imputació es realitza en funció de l’element finançat. 

 
d) Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat específica s’imputen com 

a ingressos de l’exercici en què es reconeixen. 
 



 

 
 

Pàg. 30 

Es consideren en tot cas de naturalesa irreversible les correccions valoratives per  deteriorament dels 
elements en la part en què aquests elements han estat finançats gratuïtament. 
 
Aportació Generalitat de Catalunya per a finançar despeses corrents 
 
L’article 14 de la Llei 4/2020, de 29 d’abril de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, 
determina que les  transferències corrents a favor de les  entitats del sector públic en que la Generalitat 
de Catalunya participa majoritàriament, de manera directa o indirecta, en llur capital o en la designació 
de la majoria de representants amb dret de vot de llurs òrgans de govern, de les entitats adscrites  o a 
favor d’entitats que es classifiquen com a Administració pública de la Generalitat tenen per objecte 
finançar les despeses d’explotació en la mesura necessària per 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 de la 
Generalitat, llevat que per llei, contracte programa o per altres acords el Govern s’hagi establert que 
han de tenir un altra destinació. 
 
No obstant l’anterior, l’article 67 de de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i 
financeres  (referit a centres CERCA i ICREA del sector públic) indica a l’apartat 4 que  l’excés o benefici 
derivat de les transferències de l’Administració de la Generalitat als centres CERCA (entre els quals 
forma part la Fundació) no ha de ser minorat de les transferències corrents establertes en el pressupost 
de la Generalitat o de les seves entitats per a l’exercici següent. El superàvit o els beneficis generats 
pel centre s’han destinar al seu objecte i finalitat. 
 
La Fundació imputa al resultat de l’exercici les subvencions corrents d’explotació que rep de la 
Generalitat de Catalunya en considerar que financen despeses d’estructura de l’exercici. 
 
4.12. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades  
 
La Fundació manté vinculació amb les diverses entitats, entre d’altres les que composen el seu 
Patronat. El marc regulador de les mateixes es va establir pel conveni de col·laboració científica de 
data 29 de juliol de 2003, havent-ne formalitzat així mateix diversos convenis i contractes per regular 
les diferents operacions. 
 
La Fundació realitza totes les seves operacions amb parts vinculades a valor de mercat.  

 
 
Nota 5. Immobilitzat material  
 
El detall dels moviments que es van produir durant l’exercici 2021 i la seva composició a 31 de 
desembre era la següent:  
 



 

 
 

Pàg. 31 

Concepte 
Saldo 

01.01.21 Altes Baixes Traspassos 
Saldo 

31.12.21 
        
Construccions 3.613.112,51 0,00 - - 3.613.112,51 
Instal·lacions tècniques 6.139.368,93 35.274,15 - 607.877,85 6.782.520,93 
Maquinària 21.943.862,10 305.737,00 - - 22.249.599,10 
Altres instal·lacions i utillatge 2.052.532,74 2.209,97 - - 2.054.742,71 
Mobiliari 1.634.651,04 78.076,46 - - 1.712.727,50 
Equips per a processaments d'informació 4.569.808,60 308.788,97 - - 4.878.597,57 
Altre immobilitzat 3.084.206,75 0,00 - - 3.084.206,75 
Instal·lacions tècniques en muntatge 877.675,49 309.277,22  -607.877,85 579.074,86 
Immobilitzat Material Brut 43.915.218,16 1.039.363,77 0,00 0,00 44.954.581,93 
      

Concepte  
Saldo 

01.01.21 Altes Baixes Traspassos 
Saldo 

31.12.21 
         
Amortització Ac. Construccions -3.116.868,76 -18.654,24 - - -3.135.523,00 
Amortització Ac. Instal·lacions tècniques -3.703.121,09 -423.401,68 - - -4.126.522,77 
Amortització Ac. Maquinària -19.503.391,67 -543.742,56 - -         -20.047.134,23 
Amortització Ac. Altres instal·lacions i 
utillatge -1.805.621,09 -9.837,57 - - -1.815.458,66 
Amortització Ac. Mobiliari -1.404.967,28 -60.341,76 - - -1.465.309,04 
Amortització Ac. Equips proc. 
d'informació -4.195.698,77 -205.566,41 - - -4.401.265,18 
Amortització Ac. Altre immobilitzat -3.138.750,33 -540,96 - - -3.139.291,29 
Amortitzacions Immobilitzat Material -36.868.418,99 -1.262.085,18 0,00 0,00 -38.130.504,17 
       
Immobilitzat Material Net 7.046.799,17 -222.721,41 0,00 0,00 6.824.077,76 

 
El detall dels moviments que es van produir durant l’exercici 2020 i la seva composició a 31 de 
desembre era la següent: 
 

Concepte 
Saldo 

01.01.20 Altes Baixes Traspassos 
Saldo 

31.12.20 
        
Construccions 3.613.112,51 - - - 3.613.112,51 
Instal·lacions tècniques 6.045.445,62 93.923,31 -  6.139.368,93 
Maquinària 14.881.653,55 7.062.208,55 - - 21.943.862,10 
Altres instal·lacions i utillatge 1.221.374,62 831.158,12 - - 2.052.532,74 
Mobiliari 1.272.150,06 362.500,98 - - 1.634.651,04 
Equips per a processaments d'informació 3.872.963,81 696.844,79 -  4.569.808,60 
Altre immobilitzat 84.206,75 3.000.000,00 - - 3.084.206,75 
Instal·lacions tècniques en muntatge 465.103,70 412.571,79 - - 877.675,49 
Immobilitzat Material Brut 31.456.010,62 12.459.207,54 0,00 0,00 43.915.218,16 
      

Concepte  
Saldo 

01.01.20 Altes Baixes Traspassos 
Saldo 

31.12.20 
         
Amortització Ac. Construccions -3.110.064,82 -6.803,94 - - -3.116.868,76 
Amortització Ac. Instal·lacions tècniques -3.058.451,91 -644.669,18 - - -3.703.121,09 
Amortització Ac. Maquinària -12.416.897,27 -7.086.494,40 - - 19.503.391,67 
Amortització Ac. Altres instal·lacions i 
utillatge -1.172.368,11 -633.252,98 - - -1.805.621,09 
Amortització Ac. Mobiliari -1.136.817,97 -268.149,31 - - -1.404.967,28 
Amortització Ac. Equips proc. 
d'informació -3.634.639,55 -561.059,22 - - -4.195.698,77 
Amortització Ac. Altre immobilitzat -82.377,74 -3.056.372,59 - - -3.138.750,33 
Amortitzacions Immobilitzat Material -24.611.617,37 -12.256.801,62 0,00 0,00 36.868.418,99 
       
Immobilitzat Material Net 6.844.393,25 202.405,92 0,00 0,00 7.046.799,17 

 
 



 

 
 

Pàg. 32 

De les altes d’equips del exercici 2020, 11.170.818,42 euros procedien de la incorporació del CMRB; 
mentre que l’amortització acumulada del 2020 procedent de la integració del CMRB va ser de 
10.808.972,07 euros (veure nota 19). 
 
Al tancament dels corresponents exercicis, dintre de l’immobilitzat material s’inclouen elements 
totalment amortitzats amb els següents valors d’adquisició: 
 
 

  Saldo a Saldo a 
Descripció 31.12.21 31.12.20 

    
Construccions 3.017.351,43 3.017.351,43 
Instal·lacions tècniques 2.106.961,02 2.069.685,89 
Maquinària 20.138.187,09 19.219.023,85 
Altres instal·lacions i utillatge 2.027.711,91 2.006.656,33 
Mobiliari 1.089.712,76 951.550,52 
Equips per a processaments d'informació 3.895.657,04 3.699.697,06 
     
Immobilitzat material totalment amortitzat 32.275.581,25 30.963.965,08 

 
 
Els bens totalment amortitzats del CMRB són: 
 

Concepte 
 

CMRB   
Construccions 0,00 
Instal·lacions tècniques 16.200,00 
Maquinària 8.504.614,66 
Altres instal·lacions i utillatge 742.483,86 
Mobiliari 201.108,39 
Equips per a processaments d'informació 357.850,69 
  
Total 9.822.257,60 

 
 
Dintre de l’epígraf de l’immobilitzat material, al tancament dels exercicis 2021 i 2020 s’inclouen 
elements dels quals  s’ha cedit l’ús a Entitats col·laboradores en l’activitat de recerca de la Fundació.  
 
 
El seu detall és el següent: 
 

  Saldo a Saldo a 
Descripció 31.12.21 31.12.20 

    
Instal·lacions tècniques i maquinària 237.005,01 237.005,01 
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 223.351,65 223.351,65 
Equips per a procés d'informació 305.931,83 305.931,83 
    
Immobilitzat material brut cessió d'us 766.288,49 766.288,49 
    
Amortització Acumulada -766.288,49 -766.288,49 
    
Immobilitzat material net cessió d'us 0,00 0,00 

 
 
 



 

 
 

Pàg. 33 

Al tancament dels exercicis 2021 i 2020, s’inclouen en el Patrimoni net, dintre de Subvencions, 
donacions i llegats rebuts, imports relacionats amb l’adquisició i cessió d’actius integrants de 
l’immobilitzat material, pendents d’imputar a resultats en propers exercicis en la mesura que es registri 
la dotació a l’amortització dels corresponents actius. El detall dels esmentats imports és el següent: 
 

  Saldo a Saldo a 
Concepte 31.12.21 31.12.20 

      
Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats 
amb l'immobilitzat material 5.982.124,26 6.902.608,96 

      
 
 
El detall dels actius subvencionats al tancament dels exercicis 2021 i 2020 és el següent (no 
s’inclouen els actius en cessió d’ús): 
 

Concepte 
 

Cost a 31/12/21 
 

Cost a 31/12/20 
   
Construccions 100.153,25 100.153,25 
Instal·lacions tècniques 5.398.529,01 4.800.717,26 
Maquinària 18.441.801,21 18.059.048,71 
Altres instal·lacions i utillatge 1.405.418,09 1.405.418,09 
Mobiliari 1.129.607,71 1.074.042,42 
Equips per a processaments d'informació 3.389.731,63 3.231.698,65 
    
Total 29.865.240,90 28.671.078,38 

 
 
Nota 6. Immobilitzat intangible 
 
El detall dels moviments que s’han produït durant l’exercici, i la seva composició a 31 de desembre de 
2021, és la següent:  
 

Concepte Saldo 01.01.21 Altes 
Traspass

os Baixes 
Regularit- 

zacions 
Saldo 

31.12.21 

       
Patents, llicències, marques i similars 328.973,52 70.478,44 - - - 399.451,96 
Aplicacions informàtiques 2.045.199,21 48.804,80 - - - 2.094.004,01 
Drets sobre béns cedits en ús 
gratuïtament 8.833.170,76 - - - - 8.833.170,76 
Immobilitzat Intangible Brut 11.207.343,49 119.283,24 - - - 11.326.626,73 
Amort. Ac. Patents, llicències, marques 
i similars -107.497,16 -28.257,64 - - - -135.754,80 
Amort. Ac. Aplicacions informàtiques -1.862.206,79 -107.742,00 - - - -1.962.836,63 
Amort. Ac. Drets sobre béns cedits en 
ús gratuïtament -6.466.005,31 -429.661,33 - - - -6.895.666.64 
Amortitzacions Immobilitzat 
Intangible -8.435.709,26 -565.660,97 - - - -8.994.258,07 
        

Immobilitzat Intangible Net 2.771.634,23 -446.377,73 - - - 2.332.368,66 
 
 



 

 
 

Pàg. 34 

Durant el 2020 i 2021, es va procedir a fer un estudi de les patents que s’han tramitat els últims 
exercicis i a valorar la despesa incorreguda per tal de poder obtenir-les; amb aquest estudi i valoració 
es van activar aquestes patents. 
 
El detall dels moviments que s’han produït durant l’exercici, i la seva composició a 31 de desembre de 
2020, és la següent:  
 

Concepte Saldo 01.01.20 Altes 
Traspass

os Baixes 
Regularit- 

zacions 
Saldo 

31.12.20 

       
Patents, llicències, marques i similars 239.963,03 89.010,49 - - - 328.973,52 
Aplicacions informàtiques 1.614.758,30 430.440,91 - - - 2.045.199,21 
Drets sobre béns cedits en ús 
gratuïtament 8.833.170,76 0,00 - - - 8.833.170,76 
Immobilitzat Intangible Brut 10.687.892,09 519.451,40 - - - 11.207.343,49 
Amort. Ac. Patents, llicències, marques 
i similars -87.299,74 -20.197,42 - - - -107.497,16 
Amort. Ac. Aplicacions informàtiques -1.373.210,89 -488.995,90 - - - -1.862.206,79 
Amort. Ac. Drets sobre béns cedits en 
ús gratuïtament -5.952.175,83 -513.829,48 - - - -6.466.005,31 
Amortitzacions Immobilitzat 
Intangible -7.412.686,46 -1.023.022,20 - - - -8.435.709,26 
        

Immobilitzat Intangible Net 3.275.205,63 -503.570,80 - - - 2.771.634,23 
 
 
 
Amb data 4 d’agost de 1992, la Generalitat de Catalunya va cedir en ús l’espai de l’edifici Duran i 
Reynals on l’Entitat té les seves instal·lacions, per un termini màxim de 30 anys. En el document de 
cessió no consta la valoració dels béns cedits. Durant l’exercici 2008 es va procedir a la seva activació 
mitjançant la taxació realitzada per un expert independent, realitzant-se l’amortització dels esmentats 
actius durant un període restant fins a la data de finalització de la corresponent cessió. Com a 
contrapartida de l’activació del valor raonable dels drets sobre béns cedits en ús, es va comptabilitzar 
el corresponent import en el Patrimoni net, com a Subvencions, donacions i llegats rebuts.  
 
Posteriorment s’han anat ampliant els espais ocupats a l’edifici Duran i Reynals a través del 
reconeixement de cessió per part de la Institució que en té la gestió delegada de la Generalitat de 
Catalunya (ICO). Les diferents cessions d’espai s’han anat tractant de la mateixa manera que a l’inici 
activant per l’import de la taxació realitzada i generant la subvenció en capital pel mateix import i 
durant el límit màxim de la cessió d’us de l’espai. 
 
El valor activat pels espais cedits és de 6.609.050,76 euros i l’amortització acumulada a 31 de desembre 
de 2021 i 2020 ascendeix a 4.768.703,85 euros i 4.414.513,88 euros, respectivament.  
 
La resta d’altes de Drets sobre béns cedits en ús corresponen bàsicament a equipaments cedits en ús 
que han estat registrats en base a la valoració que consta al corresponent document de cessió.  
 
 
 
 
 



 

 
 

Pàg. 35 

Al tancament dels corresponents exercicis, dintre de l’immobilitzat intangible s’inclouen elements 
totalment amortitzats amb els següents valors d’adquisició:  
 
 

  Saldo a Saldo a 
Descripció 31.12.21 31.12.20 
      
Aplicacions informàtiques 1.433.769,09 1.328.499,85 
Propietat industrial 103.896,43 103.896,43 
     
Immobilitzat intangible totalment amortitzat 1.537.665,52 1.432.396,28 

 
 
El detall dels elements totalment amortitzats de la integració del CMRB és el següent: 
 

Descripció CMRB 
    
Aplicacions informàtiques 360.759,83 
Propietat industrial 0,00 
   
Immobilitzat intangible totalment amortitzat 360.759,83 

 
Fruit del treball de protecció dels resultats de la recerca en el desenvolupament de l’activitat, la 
Fundació és titular d’un conjunt de patents, algunes d’elles concedides i altres en estat de sol·licitud. 
La Fundació disposa d’una normativa de IP pròpia aprovada pel patronat amb la que es regulen els 
drets de propietat industrial i intel·lectual així com el repartiment de beneficis obtinguts en l’explotació 
de la IP, garantint la defensa dels interessos tant de la Institució com dels investigadors. 
 
El detall abreujat de les patents a data 31 de desembre de 2021 és el següent:  
 
 

Patents actives a 31/12/2021 
 

2021 
Actives anteriors al 2021 Prioritàries: 19 

PC’TS: 22 
Sol·licitades durant l'exercici 2021 Prioritàries: 2 

PC’TS: 4 
Llicenciades Llicències: 4 
Cedides a tercers 0 

 
 
El detall abreujat de les patents a data 31 de desembre de 2020 és el següent:  
 
 

Patents actives a 31/12/2020 
 

2020 
Actives anteriors al 2020 Prioritàries: 29 

PC’TS: 21 
Sol·licitades durant l'exercici 2020 Prioritàries: 5 

PC’TS: 7 
Llicenciades             Llicències: 4 
Cedides a tercers 0 

 
 



 

 
 

Pàg. 36 

Com a norma i criteri de valoració, atès que el coneixement obtingut és fruit del treball realitzat pels 
investigadors, dels seus projectes i de l’aplicació del finançament, subvenció, vinculat a l’execució 
d’aquests, la propietat intel·lectual i industrial no es troba valorada atès que el cost vinculat alhora 
gaudia d’una subvenció. Si la patent es realitzés en referència a propietat intel·lectual i industrial 
obtinguda amb l’aplicació de recursos propis de la fundació, serien d’aplicació els principis i normes 
comptables generalment acceptats per aquesta tipologia d’immobilitzat. 
 
Les despeses en concepte de sol·licitud d’inscripció i manteniment de les patents i propietat 
intel·lectual han estat de 10 milers d’euros i de 46 milers d’euros pels exercicis 2021 i 2020, 
respectivament, segons el següent detall: 
 
 

 
Finançament 2021 2020 
   
A càrrec de finançament aliè 0,00 0,00 
A càrrec de finançament propi 10.288,51 46.939,26 
   
Total 10.288,51 46.939,26 

 

 
El detall dels actius subvencionats al tancament dels exercicis 2021 i 2020 és el següent: 
 
 

Concepte 

  

Cost a 31/12/20 Cost a 31/12/21 

Aplicacions informàtiques 509.020,20 463.334,12 

Drets s/ bens cedits en ús 8.791.975,30 8.791.975,30 

Total 9.300.995,50 9.255.309,42 
 
El detall dels actius subvencionats que es van integrar l’any 2020 des de el CMRB és el següent: 
 

Concepte 

  

CMRB 

Aplicacions informàtiques 13.048,27 

Drets s/ bens cedits en ús 1.600,62 

Total 14.648,89 

 
 
Nota 7. Arrendaments  
 
7.1.- Arrendaments operatius  
 
Durant els exercicis 2021 i 2020 no hi ha despeses per arrendaments d’immobles. No obstant, si que 
s’ha registrat la despesa per lloguers d’equips informàtics i d’altre immobilitzat, així com el lloguer d’un 
traster. D’altra banda, en els comptes 621 també es registren les despeses derivades de la gestió de 
patents. 



 

 
 

Pàg. 37 

Nota 8. Instruments financers  
 
Els saldos per operacions mantingudes amb Administracions Públiques no tenen la consideració 
d’instrument financer, i es detallen al punt 9 de la memòria a l’apartat d’actius i passius presents amb 
les administracions públiques. 
 
8.1.- Actius financers 
 

El valor dels actius financers al tancament de l’exercici 2021, per categories, és el següent:  
 

  
Instruments Financers a Llarg Termini a 

31/12/21 
Instruments Financers a Curt 

Termini a 31/12/21 

Concepte 
Instruments 
de Patrimoni 

Valors 
Representati
us de Deute 

Crèdits, 
Derivats i 

Altres 

Valors 
Representatius 

de Deute 
Crèdits, Derivats 

i Altres 
       
Préstecs i partides a cobrar 0,00 0,00 9.776.122,63 0,00 16.410.252,95 
Inversions mantingudes fins al 
venciment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Actius financers disponibles per a 
la venda 2.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       
Total 2,929,00 0,00 9.776.122,63 0,00 16.410.252,95 

 
El valor dels actius financers al tancament de l’exercici 2020 per categories, és el següent: 
 

  
Instruments Financers a Llarg Termini a 

31/12/20 
Instruments Financers a Curt 

Termini a 31/12/20 

Concepte 
Instruments 
de Patrimoni 

Valors 
Representati
us de Deute 

Crèdits, 
Derivats i 

Altres 

Valors 
Representatius 

de Deute 
Crèdits, Derivats 

i Altres 

Préstecs i partides a cobrar 0,00 0,00 
 
9.188.432,19    0,00 24.595.248,99 

Inversions mantingudes fins al 
venciment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Actius financers disponibles per a 
la venda 2.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       
Total 2.929,00 0,00 9.188.432,19    0,00 24.595.248,99 

 
 
Actius financers a llarg termini 
 
Préstecs i  partides a cobrar 
 
Els Préstecs i partides a cobrar al tancament dels exercicis 2021 i 2020 corresponen a les anualitats 
futures de projectes amb finançament públic o privat. 
 
Els Préstecs i partides a cobrar a curt termini corresponen al saldo d’usuaris, patrocinadors i deutors 
de les activitats i altres comptes a cobrar, més els interessos a curt termini.  
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Actius financers a curt termini 
 
El detall dels actius financers a curt termini és el següent: 
 
 

Descripció 
Saldos a 

31/12/2021 
Saldos a 

31/12/2020 
    
Subvencions concedides 10.096.327,96 14.528.072,54 
Usuaris/clients 6.297.426,89 9.687.536,91 
Altres actius financers (IFT) 0,00 379.264,34 
Fiances constituïdes 16.498,10 375,20 
   

Totals 16.410.252,95 
 

24.595.248,99 
 
 
 
Clients  
 
El detall dels imports corresponents a saldos de clients (tant públics com privats) pendents de 
cobrament és el següent: 
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Descripció Saldo a 
31/12/2021 

Saldo a 
31/12/2020 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 747.264,07 744.621,53 

GEN CATALUNYA-DEP SALUT 1.344.456,56 4.881.000,85 

INSTITUT CATALA D'ONCOLOGIA 35.676,23 21.937,67 

ICS - HUB 29.867,87 0,00 

F. I. DE RECERCA DEL HOSPITAL DE LA SANTA CREU I 290,40 0,00 

FUND INST. RECERCA HOSP. VALL D'HEBRON 889,35 0,00 

CENTRE DE REGULACIO GENOMICA 396,40 0,00 

FUN. INST INV. CIEN. SALUT G.TRIAS I PUJOL 952,50 0,00 

FUND. PRIV. INST. BIOENGINYERIA CATALUNYA 27,75 0,00 

IQVIA RDS SPAIN SL 61.554,85 0,00 

ROCHE FARMA, S.A. 347.039,52 263.275,93 

NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. 193.408,37 276.767,10 

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN,  S.A. 88.525,88 0,00 

MERCK SHARP & DOHME, S.A. 224.634,55 239.003,98 

FUNDACIO BOSCH I GIMPERA 66.645,38 66.645,38 

FERRER INTERNACIONAL, S.A 806.767,50 806.767,50 

Pharmaceutical Product Devel. Spain SL 271.281,35 333.282,75 

CHILTERN INTERNAT SPAIN S.A. 101.838,09 12.305,70 

COVANCE INC 111.471,39 87.694,85 

BIOGEN SPAIN, S.L. 30.193,11 35.306,57 

GILEAD SCIENCES, Inc 76.715,00 60.062,00 

LABORATORIOS SERVIER, S.L. 363,00 91.087,67 

SOLTI 38.629,15 20.222,01 

Fund. Grupo Esp. Invest. Cáncer de Mama 17.105,26 48.758,61 

PFIZER, S.L.U. 11.300,47 158.377,87 

BAYER HISPANIA, S.L. 171.629,98 70.054,45 

VCN BIOSCIENCES , S.L. 19.546,34 40.406,04 

Syneos Health UK Limited 18.691,13 43.771,15 

ABBVIE SPAIN, S.L.U. 56.980,48 32.274,50 

NOVELLA CLINICAL -51,49 239.042,75 

PPD Investigator Services, LLC 99.768,40 31.760,69 

MEDICA SCIENTIA INNOVATION RESEARCH, S.L 15.409,35 45.471,80 

SEATTLE GENETICS INC 47,84 39.831,70 

AMGEN LTD 0,00 74.500,00 

ODONATE THERAPEUTICS, INC. 49,00 70.535,78 

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS, Ltd 7.770,00 75.805,00 

VIFOR INTERNATIONAL AG 63.816,00 0 

Vifor Fresenius Med. Care Renal Phar 52.062,50 0 

PALOBIOFARMA, SL 41.091,55 0 

GLAXOSMITHKLINE S,A 336.890,64 0 

Altres saldos (inferiors a 35.000 euros) 806.431,17 776.965,08 

Total 
 

6.297.426,89 
 

 9.687.536,91 
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Altres crèdits 
 
  Saldo a 31/12/21 per venciments   

Concepte 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

Tercers a crèdit 10.096.327,96 5.436.443,77 2.713.769,49 1.176.825,25 449.084,12 19.872.450,59 

Inst. Patrimoni - - - - 2.929,00 2.929,00 

       
 

  Saldo a 31/12/20 per venciments   

Concepte 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Tercers a crèdit 14.528.072,54 5.109.632,60 2.550.631,56 1.106.080,54 422.087,49 23.716.504,73 

Inst.Patrimoni -  -  -  -  2.929,00  2.929,00  
 
 
Actius financers mantinguts per a negociar 
 
En l’exercici 2021 i 2020, no es van registrar operacions financeres mantingudes per a negociar. 
 
Actius financers disponibles per a la venda 
 
Correspon a instruments financers a llarg termini. Al 2021 i 2020 donats els baixos tipus d’interès de 
mercat i la inexistència de productes de renda fixa 100% assegurada, no s’han constituït noves 
inversions d’instruments financers . 
 
Instruments de patrimoni: 
 
Durant l’any 2021 no s’ha produït cap variació en aquest epígraf. A l’exercici  2020 es va constituir i 
capitalitzat per valor de 1.009,00 euros la spin off Aptadel.  
 
Provisió per insolvències: 
 
Durant el 2021, la provisió per insolvències no ha tingut cap variació; mentre que al 2020 va patir tenir 
una variació per l’existència d’un client en concurs de creditors.   
 
 

Concepte Saldo a 01.01.2021 Altes Baixes Saldo a 31.12.21 

      
Provisió d'insolvències 228.150,43 0,00 0,00 228.150,43 

      

     
Concepte Saldo a 01.01.2020 Altes Baixes Saldo a 31.12.20 

      
Provisió d'insolvències 211.544,22 16.606,21 0,00 228.150,43 
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8.2. Passius financers  
 
Passius financers a llarg termini 
 
El detall dels passius financers a llarg termini presenta la següent composició: 
 

Concepte 
Derivats i 

Altres 
Derivats i 

Altres 
  31/12/2021 31/12/2020 

Passius financers a cost amortitzat 12.473.639,24 10.168.569,23 

 
El detall dels passius financers a llarg termini és el següent: 
 

 
Concepte 31/12/2021 31/12/2020 

   
1. Altres deutes (Ministerio) 80.795,05 132.414,49 
2. Deutes transformables en subvencions 12.392.844,19 10.036.154,74 
   
Total passius financers a llarg termini 12.473.639,24 10.168.569,23 

 
Els altres deutes a llarg termini correspon amb l’import a retornar a més de dotze mesos des de la data 
de tancament dels següents deutes: 
 

 Préstec Mineco 2005 – Obres del laboratori de Genètica. Import concedit de 1.530.000,00 €, a 
un préstec concedit en l’exercici 2005 en el marc del règim d’ajudes i la gestió del “Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004/2007), para la 
concesión de ayudas de proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos” per a la 
realització de Projectes de Parc Tecnològic per import de 2.040.114,00 euros. El préstec és a 
retornar en 15 anys, amb 3 anys de carència i tipus d’interès 0%. Figura registrat al seu cost 
amortitzat, calculat aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu, sent la taxa d’interès 
aplicada del 2,68%. Amb data 28/10/2020, el préstec va quedar amortitzat al 100%. 

 
 Préstec Mineco 2006 – Obres d’ampliació estabulari. Import concedit de 754.164 €, a un 

préstec concedit en l’exercici 2006 per a l’ampliació de l’estabulari en el marc de la 
convocatòria de “Ayudas para proyectos de I+D realizados en Parques Científicos y 
Tecnológicos”. El préstec és a retornar en 15 anys, amb 3 anys de carència i tipus d’interès 0%. 
Figura registrat al seu cost amortitzat, calculat aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu, 
sent la taxa d’interès aplicada del 3,799%. A 04/10/2021, el préstec va quedar amortitzat al 
100%.   
 

 Préstec Mineco 2007 – Obres neuropatologia. Import concedit al inici del préstec era de 
109.681€; no obstant es va efectuar un reemborsament anticipat, per la qual cosa el deute va 
quedar en 43.757,29€, a un préstec concedit en l’exercici 2007 per a l’ampliació del institut de 
Neuropatologia i dels bancs de teixits neurològics en el marc de la convocatòria de “Ayudas 
para proyectos de I+D y de implantación y mejora de infraestructuras utilizables para 
actuaciones científicas y tecnológicas, realizados en Parques Científicos y Tecnológicos”. El 
préstec és a retornar en 15 anys, el 50% a l’any 3 i la resta amb 3 anys de carència i tipus 
d’interès 0%. Figura registrat al seu cost amortitzat, calculat aplicant el mètode del tipus 
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d’interès efectiu, sent la taxa d’interès aplicada del 4,725%. A 31/12/21 l’import registrat a 
curt termini és de 3.481,93 euros i no queda res a llarg termini.  
 

 Préstec Mineco 2007 – Avant projecte Edifici Idibell. Per import de 68.000 €, a un préstec 
concedit en l’exercici 2007 per a la construcció d’un conjunt d’edificis per a laboratoris 
d’investigació, serveis científics i transferència de tecnologia entre el Parc Científic de 
Barcelona i entitats del BioPol de l’Hospitalet en el Campus de la Salut de Bellvitge, en el marc 
de la convocatòria de “Ayudas para proyectos de I+D y de implantación y mejora de 
infraestructuras utilizables para actuaciones científicas y tecnológicas, realizados en Parques 
Científicos y Tecnológicos”. El préstec és a retornar en 15 anys, amb 3 anys de carència i tipus 
d’interès 0%. Figura registrat al seu cost amortitzat, calculat aplicant el mètode del tipus 
d’interès efectiu, sent la taxa d’interès aplicada del 4,725%. A 31/12/21 l’import registrat a 
curt termini és de 5.411,00 euros i no queda res a llarg termini.   
 

 Préstec Mineco 2009 – Bioincubadora (procedent del Biopol) Per import concedit vigent de  
454.783,63€, préstec concedit pel Ministeri de Ciència i Innovació en concepte "Anteproyecto, 
proyecto básico y ejecutivo para la construcción del parque científico de la Salud". Amb data 
15/01/2010  es va rebre el cobrament d'aquests 730.821,00€ i amb data 27/10/2010 s'ha 
realitzat la devolució Acteparq 2009 no invertit. (276.037,37€). El préstec és a retornar en 15 
anys, amb 3 anys de carència i tipus d’interès 0%. Figura registrat al seu cost amortitzat, 
calculat aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu, sent la taxa d’interès aplicada del 0,78%. 
A 31/12/21 l’import registrat a curt termini és 37.026,57 euros i a llarg termini de 74.920,69 
euros.  
 

 Préstec Mineco 2011 – Inicialment constava de: una fase inicial de 461.506,37€ (la qual es va 
renunciar al 100% al desembre de 2012) i una segona fase de 496.824,00 (la qual es va 
renunciar a finals del desembre de 2012 per import de 449.925,63€); per la qual cosa el deute 
va quedar en 46.898,37€,  préstec concedit pel Ministeri de Ciència i Innovació en concepte 
“Creació de nous laboratoris de I+D, i donar continuïtat al foment de la investigació 
traslacional”; amb el qual es va finançar les Obres del Laboratori de Metabolisme i Càncer. El 
préstec és a retornar en 12 anys, amb 3 anys de carència i tipus d’interès 3,06%. A 31/12/21 
l’import registrat a curt termini és de 5.699,97 euros i a llarg termini de 5.874,39 euros.  
 
 

Durant l’exercici 2011 i 2010 el Ministerio de Innovación y Ciencia va realitzar auditories de 
compliment sobre els préstecs adjudicats durant els exercicis 2005, 2006 i 2007. Fruit d’aquestes 
revisions el principal dels préstecs adjudicats en els exercicis 2005 i 2007 va experimentar variacions 
respecte als quadres inicials.  
 
Els imports indicats corresponen a les quotes sense l’efecte dels interessos. 
 
Els deutes transformables en subvencions correspon als imports pendents  d’executar al tancament 
de l’exercici de les subvencions concedides a la Fundació. No es fa el seu desglossament per anys, 
donat que no tenen un venciment determinat, a l’estar vinculades a l’execució de les despeses 
associades. Els moviments registrats en els exercicis 2021 i 2020 es detallen a la nota 11 de 
Subvencions, donacions i llegats.    
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Passius financers a curt termini 
 
El detall dels passius financers a llarg termini presenta la següent composició: 
 

Concepte 
Derivats i 

Altres 
Derivats i 

Altres 
  31/12/2021 31/12/2020 

Passius financers a cost amortitzat 26.441.320,07 25.660.421,16 

 
 
El detall dels passius financers a curt termini és el següent: 
 

 
Concepte 31/12/2021 31/12/2020 

   
1. Altres deutes  91.399,53 126.514,32 
2. Deutes transformables en subvencions 25.131.012,61 24.546.943,42 
3. Proveïdors 140.062,74 143.431,20 
4. Creditors 955.466,68 759.847,06 
5. Remuneracions pendents de pagament 123.378,51 83.685,16 
Total passius financers a llarg termini 26.441.320,07 25.660.421,16 

 
 
Altres deutes 
 
Correspon bàsicament al deute a retornar a l’exercici següent dels préstecs del “Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades” descrits a l’apartat anterior referit als deutes a llarg termini. 
 
 
Deutes transformables en subvencions 
 
Els deutes transformables en subvencions correspon als imports estimat a executar durant l’exercici 
següent de les subvencions concedides 
 
Proveïdors i Creditors varis 
 
Correspon a saldos pendents de pagament a proveïdors i creditors per compres de béns i prestacions 
de serveis. 
 
 
Remuneracions pendents de pagament 
 
Corresponen a remuneracions als treballadors meritades al tancament de l’exercici i que s’hauran de 
fer efectives en el següent exercici, principalment per l’import meritat al tancament de l’exercici de les 
pagues extraordinàries del mes de juny de l’any següent. 
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Nota 9. Administracions públiques 
 
9.1.- Actius amb entitats públiques 
 
 
Administracions Públiques 
 
Els Altres crèdits amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 2021 i 2020 corresponen als 
següents conceptes: 
 

  Saldo al Saldo al  
Concepte 31/12/2021 31/12/2020  
       
Hisenda Pública deutora per IVA 71.290.09 341.468,81  
Seguretat Social deutora 0,00 0,00  
Totals 71.290.09 341.468,81  

 
 
El saldo de 341.468,81 euros de l’any 2020 correspon a la devolució pendent de cobrar del IVA del 
2018-2019 del CMRB, que es va integrar amb la migració. Durant 2021 s’ha cobrat aquesta devolució i 
el saldo s’ha reduït substancialment.  
 
 
9.2. Passius amb entitats publiques 
 
 
Administracions Públiques 
 
El saldo amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 2021 i 2020 correspon als següents 
conceptes: 
 

  Saldo al Saldo al 
Concepte 31/12/2021 31/12/2020 
    

H.P. creditora per retencions practicades 224.090,74 229.818,76 
Organismes de la Seguretat Social creditors 430.687,58 435.195,66 
   

Totals 654.778,32 665.014,42 
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Nota 10. Fons propis  
 
 

El detall dels moviments que es van produir durant l’exercici 2021 és el següent: 
 
 

 
Concepte 

Saldo a 
01/01/2021 

Altres 
Moviments – 

Integració 
CMRB 

 
Traspassos 

Resultat 
Exercici 

Saldo a 
31/12/2021 

           

Fons fundacional 3.369.167,01 - - - 3.369.167,01 
Excedents negatius 
ex anteriors -5.112.365,55 - -78.390,92 - -5.190.756,47 
Resultat de 
l’exercici -78.390,58 - 78.390.92 -61.216,78 61.216,78 
       
Fons propis -1.821.589,12 - 0,00 -61.216,78 -1.760.372,68 

 
 

L’any 2020 es va procedir a integrar els saldos procedents de la liquidació del CMRB (veure nota 19) 
 
 
El detall dels moviments que es van produir durant l’exercici 2020 és el següent: 
 
 

 
Concepte 

Saldo a 
01/01/2020 

Altres 
Moviments 

 
Traspassos 

Resultat 
Exercici 

Saldo a 
31/12/2020 

           

Fons fundacional 3.339.167,01 30.000,00 - - 3.369.167,01 
Excedents negatius 
ex anteriors -4.983.831,39 -288.888,31 160.354,15 - -5.112.365,55 
Resultat de l’exercici -149.906,80 310.260,95 -160.354,15 -78.390,58 -78.390,58 
       

Fons propis -1.794.571,18 51.372,64 0,00 -78.390,58 -1.821.589,12 
 
 
A la data 28/06/2021 van ser aprovats els comptes anuals de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 
2020. El Patronat va acordar destinar el resultat de l’exercici a excedents negatius d’exercicis anteriors. 
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Nota 11. Subvencions, donacions i llegats 
 
Els imports de les subvencions, donacions i llegats que apareixen al balanç i al compte de resultats són 
els següents: 
 

   

Concepte Saldo 31.12.21 Saldo 31.12.20 

   
   

Total subvencions, donacions i llegat (patrimoni) 38.134.799,09 36.768.620,56 

Subvencions transferides al resultat del exercici 6.717.909,00 3.442.999,27 

Aportació patrons registrada a resultats  360.303,60 360.303,60 

Conveni Departament de Salut registrat en resultats 5.974.422,73 5.900.000,00 

Ajuts i donatius registrats en resultats 298.160,16 505.229,14 

Convenis de col·laboració empresarial 114.167,60 439.139,90 

Reintegrament de subvencions -1.575.447,78 -506.043,15 

Subvencions de capital traspassades a resultat de l’exercici 1.569.296,84 1.652.292,68 

Total ingressos per subvencions de l’exercici 13.458.812,15 11.793.921,44 

 
 
Al tancament dels exercicis 2021 i 2020, dintre del saldo de Subvencions recollides en el Patrimoni net, 
s’inclouen els següents imports relacionats amb l’adquisició d’actius integrants de l’immobilitzat 
material, pendents de imputar a resultats en propers exercicis en la mesura que es registri la dotació 
a l’amortització dels corresponents actius:  
 
 
 Saldo a Saldo a 

Concepte 31.12.21 31.12.20 
   

Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l'immobilitzat material 5.982.124,26 6.902.608,96 
   

 
 
Elements cedits en ús: 
 
Corresponen al registre comptable del finançament d’elements d’immobilitzat cedits per altres 
entitats relacionades amb la Fundació per tal que aquesta desenvolupi la seva activitat de recerca. El 
seu sanejament és directament proporcional a la dotació a l’amortització aplicada als esmentats 
elements d’immobilitzat. 
 
El detall de Drets sobre béns cedits en ús s’explica en la nota 6 de la present memòria.  
 
L’evolució en l’exercici 2021 de les subvencions recollides en el patrimoni net, així com dels deutes 
transformables en subvencions, per tipus d’organisme, ha estat la següent:  
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Concepte 
Saldo 01.01.21 
Subvencions 

Saldo 
01.01.2021 

Deutes 
Transfor- 

Altes Baixes 
Traspassos a 

Resultats 
Saldo 31.12.21 
Subvencions 

Saldo 31.12.21 
Deutes 

Transfor-
mables 

      mables  (llarg i curt 
termini) 

PROJECTES 
SUBVENCIONATS -29.817.255,37 -34.583.098,16 -12.941.097,90 1.185.919,47 6.525.172,01 -32.105.210,86 -37.523.856,80 

Entorn Generalitat -749.823,97 -3.953.471,94 -2.487.320.42 38.405,76 1.816.632,92 0,00 -5.327.683,36 
Administracions 
Nacionals -72.614,24 -18.711.695,18 -6.964.106,78 1.320,58 6.601.427,90 0,00 -19.145.667,72 

Administracions 
Europees -426.939,78 -6.319.907,46 -814.269,57 583.676,70 1.404.681,96 0,00 -5.572.758,15 

Organismes privats -28.567.877,38 -5.598.023,58 -2.675.401,13 562.516,43 -3.297.570,77 -32.105.210,86 -7.477.747,57 
INTERESSOS PRÉSTECS 
SUBVENCIONATS -48.756,23 0,00 0,00 0,00 1.292,29 -47.463,97 0,00 

Administracions 
Nacionals -48.756,23 0,00 0,00  0,00  1.292,29  -47.463,97 0,00 

IMMOBILITZAT 
SUBVENCIONAT -6.902.608,96 0,00 -212.831,94 300.941,83 917.753,07 -5.982.124,26 0,00 

Entorn Generalitat -5.144.468,29 0,00 -52.376,91 159.389,36 863.640,84 -4.173.815,00 0,00 
Administracions 
Nacionals -729.450,38 0,00 -96.969,86 8.840,00 39.205,35 -778.374,89 0,00 

Administracions 
Europees -56.376,92 0,00 -52.376,91 0,00 9.110,02 -52.309,60 0,00 

Organismes privats -972.313,37 0,00 -11.108,26 0,00 5.796,86 -977.624,77 0,00 
Subvencions, donacions i 
llegats rebuts -36.768.620,56 -34.583.098,16 -13.153.929,84 1.354.148,83 7.444.217,37 -38.134.799,09 -37.523.856,80 

 
L’evolució en l’exercici 2020 de les subvencions recollides en el patrimoni net, així com dels deutes 
transformables en subvencions, per tipus d’organisme, ha estat la següent: 
 

Concepte 
Saldo 01.01.20 
Subvencions 

Saldo 31.12.20 
Deutes 

Transfor- 

Altes Baixes 
Traspassos a 

Resultats 
Saldo 31.12.20 
Subvencions 

Saldo 31.12.20 
Deutes 

Transformables 
mables  (llarg i curt 

termini) 
PROJECTES 
SUBVENCIONATS -24.298.956,79 -29.892.202,70 -16.750.493,40 2.183.883,95 3.781.945,97 -29.817.255,37 -34.583.098,16 

Entorn Generalitat -783.181,19 -3.588.324,59 -2.518.616,96 433.918,25 1.659.384,34 -749.823,97 -3.953.471,94 
Administracions 
Nacionals -136.246,19 -18.044.341,58 -7.457.250,64 1.437.834,78 5.383.389,48 -72.614,24 -18.711.695,18 

Administracions 
Europees -607.668,20 -3.715.339,69 -3.667.254,90 0,00 1.204.993,94 -426.939,78 -6.319.907,46 

Organismes privats 4.544.196,84 4.544.196,84 -3.107.370,90 312.130,92 -4.465.821,79 -28.567.877,38 -5.598.023,58 
INTERESSOS PRÉSTECS 
SUBVENCIONATS -53.022,44 0,00 0,00 0,00 4.266,61 -48.756,23 0,00 

Administracions 
Nacionals -53.022,44 0,00 0,00 0,00 4.266,61 -48.756,23 0,00 

IMMOBILITZAT 
SUBVENCIONAT -7.468.506,78 0,00 -510.906,24 0,00 1.652.273,50 -6.902.608,96 0,00 

Entorn Generalitat -5.674.287,14 0,00 -362.829,32 0,00 1.005.966,65 -5.144.468,29 0,00 
Administracions 
Nacionals -999.027,81 0,00 -14.040,64 0,00 350.967,50 -729.450,38 0,00 

Administracions 
Europees -62.473,58 0,00 0,00 0,00 14.281,27 -56.376,92 0,00 

Organismes privats -732.718,25 0,00 -134.036,28 0,00 281.058,08 -972.313,37 0,00 
Subvencions, donacions 
i llegats rebuts -31.820.486,01 -29.892.202,70 -17.261.399,64 2.183.883,95 5.438.485,68 -36.768.620,56 -34.583.098,16 
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El detall de les altes registrades a l’exercici 2021 són les següents: 
 

 
2021 2020 

Descripció / Concepte 
   

Projectes Adjudicats durant l'exercici: 13.153.929,84 17.261.399,64 
   

Total : 13.153.929,74 17.261.399,64 

 
Les altes de projectes competitius han estat quantificades seguint el criteri establert de forma 
homogènia per analitzar aquests ingressos, essent altes de l’any aquells projectes que hagin estat 
adjudicats a la Fundació durant l’exercici 2021, iniciant la seva execució en el mateix exercici o 
posteriors. Durant l’exercici 2020, les altes van ser significativament superiors a altres anys perquè 
amb la integració del CMRB es van reconèixer com a altes els projectes en curs procedents existents 
en la institució absorbida. En aplicació d’aquest criteri, la Fundació ha estat beneficiaria d’ajuts per 
valor de 13.153.929,74 euros segons el següent detall: 
 
 

Finançador 2021 2020 

   

Administracions Europees 866.646,48 3.667.254,90 

Administracions Nacionals 7.061.076,64 7.471.291,28 

Generalitat de Catalunya 2.539.697,33 2.881.446,28 

Organismes Privats 2.686.509,39 3.241.407,18 
   

Total : 
 

13.153.929,84 
 

17.261.399,64 

 
 
Altes: 
 
Els imports registrats com a altes de l’exercici corresponen al total dels projectes adjudicats en 
l’exercici a favor de la institució, dels diferents projectes d’investigació que es desenvolupen, així com 
de la facturació efectuada a d’altres entitats en funció de convenis i contractes. També s’inclouen, en 
el seu cas, les noves donacions i cessions d’ús relacionades amb l’immobilitzat. 
 
Baixes: 
 
Els imports enregistrats en la columna de baixes corresponen a devolucions en el corresponent exercici 
de subvencions atorgades en exercicis anteriors, per renúncia de l’investigador, pressupostos no 
executats o cancel·lació del projecte. 
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Traspàs a resultats: 
 
Pel que fa al sanejament s’han traspassat a resultats els imports corresponents a les amortitzacions 
dels béns finançats, per les subvencions destinades a inversions, i en funció de la despesa realitzada 
del projecte per les subvencions destinades a finançar despesa corrent. 
 
Durant els exercicis 2021 i 2020 han estat aplicats els mateixos procediments aplicats en els exercicis 
anteriors per a les gestió dels projectes, que són: 
 
Projectes en curs 

1. Determinació del termini d’execució. 
2. Proposta de pròrroga del termini d’execució establert, si escau. 
3. Proposta d’aplicació de les assignacions econòmiques existents un cop finalitat el termini 

d’execució ampliat, en la línia dels acords presos per la Junta del Patronat. 
 
Resta de projectes 
 
1. Recopilació documental per la identificació del procés. 
2. Verificació del seu estat d’execució. 
 
 Cas de tractar-se d’un projecte en curs s’aplicaria el procediment establert per aquests. 

 
3. Proposta d’aplicació de les assignacions econòmiques existents. 
 
 
L’ inici de cada procés implicarà l’obertura d’un expedient on hi haurà de figurar com a mínim: 
 
1. Identificació del procés.  
2. Identificació interna de la Fundació. (Identificació administrativa i comptable)  
3. Investigadors i entitats que intervenen.  
4. Personal assignat al procés.  
5. Instal·lacions a utilitzar  
6. Entitats que ho financen.  
7. Termini establert per l’execució per part de les Entitats finançadores o per la Fundació.  
8. Obligacions relatives a l’emissió d’informació i a la remissió de documentació, naturalesa i 

terminis.  
9. Destí de l’excedent, cas d’existir.  
10. Certificat de l’aprovació de l’òrgan corresponent.  
 
Distribució del recursos 
 
1. Overhead, quantificació, periodificació, sistema de periodificació (lineal, progressiu, regressiu, 

o altres)  
 

2. Assignació a l’investigador. (L’assignació a l’investigador ha de justificar-se mitjançant factura 
o mitjançant la inclusió en nòmina de la part acordada, detallant clarament la quantitat bruta, 
les retencions fiscals, i la quantitat neta resultant. A aquesta part i al paràgraf anterior a la 
signatura de l’investigador es detallarà en lletra cursiva un breu resum de la normativa fiscal 
sobre dos aspectes.  
 

 Responsabilitat dels administradors en les declaracions fiscals.  
 Consideracions sobre la naturalesa de les retribucions en espècie.  
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 Forma de càlcul del tipus de retenció per IRPF aplicable.  
 Sancions aplicables per defectes en les declaracions.  

 
Despeses de l’investigador. Qualificació i naturalesa de les despeses susceptibles d’acceptar. 
 
3. Inversions a realitzar, detall individualitzat de les inversions a realitzar, la vida útil estimada i 

el seu destí final un cop finalitzat el procés: 
 

 Consums previsibles.  
 Consums de bens, del propi procés i de les inversions.  
 Consum de serveis del propi procés i de les inversions.  

 
4. Quadre resum de conceptes i quantitats.  
 
5. Quadre resum d’obligacions de remissió d’informació i dates. 
 
Amb data 24 d’abril de 2009, la junta de govern va aprovar protocol d’actuació que recull els 
procediments indicats anteriorment i on delega l’aplicació del mateix a la direcció de la institució per 
que els apliqui als fons de recerca que disposa l’IDIBELL que es classifiquen com: 
 
1. Fons de Recerca de Projectes Competitius, finalistes i  de caràcter reintegrable o no 

reintegrable 
2. Fons de recerca resultants de la branca d’activitat clínica de la institució 
3. Fons de recerca resultants de donacions i altres ingressos.  
 

Nota 12. Situació fiscal  
 
L’Entitat, atesa la seva naturalesa de Fundació benèfica i acomplint amb els corresponents requisits, 
en l’exercici 2004 es va acollir al Règim Tributari especial establert per la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al 
Mecenatge.  
 
D’acord amb allò que estableix l’article 6 de la norma esmentada, gaudiran d’exempció al Impost de 
Societats, les rendes obtingudes per l’entitat derivades de: 
 
1.a) Donacions i donatius rebuts per col·laborar a les finalitats de l’entitat. 
1.b) Les quotes rebudes de col·laboradors o beneficiaris. 
1.c) Les subvencions. 
 
1. Les rendes procedents del patrimoni mobiliari i immobiliari. 
2. Les rendes derivades d’adquisicions i transmissions de béns i drets. 
3. Les rendes obtingudes en l’exercici d’explotacions econòmiques exemptes. 
 
La Fundació té oberts a inspecció els exercicis no prescrits per a tots els impostos que li són d’aplicació. 
Com a conseqüència, entre d’altres, de les diverses interpretacions possibles de la legislació fiscal 
vigent, podrien sorgir passius addicionals com a resultat d’una inspecció. No obstant això, els patrons 
de la Fundació consideren que aquests passius, de produir-se, no afectarien significativament els 
comptes anuals. 
 
La conciliació de l’import net d’ingressos i despeses de l’exercici amb la base imposable de l’impost 
sobre beneficis és la següent: 
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    Compte de pèrdues i guanys   
  Augments Disminucions Total 

    
Exercici 2021    
    
Resultat comptable de l'exercici després IS 61.216,78  61.216,78 

    
Impost de societats - - - 

    
        
Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici abans 
d'impostos 61.216,78  61.216,48 

    
Diferències permanents (activitats exemptes)    
Diferències temporàries 33.779.618,92 33.718.402,14 61.216,48 

    
Base imposable (resultat fiscal) - - - 

 
Nota 13. Ingressos i despeses  
 
A 31 de desembre de 2021 l’activitat realitzada per la institució ha estat finançada segons el següent 
detall:  
 

 
Detall Execució - 2021 Aliens Propis Total 
    
Ingressos 20.246.286,21 11.964.035,847 32.210.322,08 
Despeses -20.189.802,83 -11.707.953,88 -31.897.756,71 
Total  56.483,38 256.081,99 312.565,37 
    
Amortitzacions -779.026,24 -1.041.619,19 -1.820.645,43 
Aplicació Subvencions de Capital 722.542,86 846.753,98 1.569.296,84 
Efecte Net Amortitzacions -56.483,38 -194.865,21 -251.348,59 
    
Resultat Final - (pèrdua ) 0,00 61.216,78 61.216,78 

 
 
A 31 de desembre de 2020 l’activitat realitzada per la institució ha estat finançada segons el següent 
detall: 
 

 
Detall Execució - 2020 Aliens Propis Total 
    
Ingressos 16.039.826,72 11.055.295,18 27.095.121,90 
Despeses -16.057.131,47 -10.659.478,80 -26.716.610,27 
Total  -17.304,75 397.816,38 378.511,63 
    
Amortitzacions -.798.865,75 -1.310.329,14 -2.109.194,89 
Aplicació Subvencions de Capital 816.170,50 836.122,18 1.652.292,68 
Efecte Net Amortitzacions 17.304,75 -474.206,96 -456.902,21 
    
Resultat Final - (pèrdua ) 0,00 -78.390,58 -78.390,58 
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13.1 Despeses  
 
A 31 de desembre de 2021 l’activitat realitzada per la institució ha requerit finançament per aplicar al 
següent detall de despesa: 
 

  Saldo  Saldo  Saldo 

Descripció Fons Aliens 
Fons Propis - 

Estructura 31/12/2021 

     
Compres i treballs realitzats per tercers 2.493.137,66 508.186,74 3.001.324,40 
Serveis Exteriors 6.664.901,67 3.440.934,84 10.105.836,51 
Tributs 14.717,48 6.512,15 21.229,63 
Personal 9.853.802,15 7.245.979,02 17.099.781,18 
Reintegrament i provisió de subvencions rebudes 1.510.628,10 64.819,69 1.575.447,78 
Despeses Financeres 6.809,26 35.287,72 42.096,98 
Despeses Excepcionals 50.000,00 0,00 50.000,00 
Dotació a l'amortització 779.026,24 1.041.619,19 1.820.645,43 
Provisió insolvències 0,00 0,00 0,00 
     
Totals 21.373.022,56 12.343.339,35 33.716.361,91 
 
A 31 de desembre de 2020 l’activitat realitzada per la institució ha requerit finançament per aplicar al 
següent detall de despesa: 
 

  Saldo  Saldo  Saldo 

Descripció Fons Aliens 
Fons Propis - 

Estructura 31/12/2020 

     
Compres i treballs realitzats per tercers 2.324.943,72 521.706,45 2.846.650,17 
Serveis Exteriors 3.751.746,80 2.465.667,82 6.216.393,62 
Tributs 5.583,86 6.449,33 12.033,19 
Personal 10.103.093,74 6.910.052,28 17.013.146,02 
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions 429.944,50 76.098,65 506.043,15 
Despeses Financeres 3.723,52 57.529,26 61.252,78 
Despeses Excepcionals 50.000,00 0,00 50.000,00 
Dotació a l'amortització 798.865,75 1.310.329,14 2.109.194,89 
 Provisió insolvències 16.606,20 917,65 17.523,85 
Totals 17.484.508,09 11.348.750,58 28.832.237,67 
 
 
13.1.1 Despeses de funcionament de l’òrgan de govern 
 
No s’han produït en els exercicis 2021 i 2020 despeses derivades del funcionament de l’òrgan de 
govern de l’Entitat. 
 
13.1.2 Aprovisionaments  
 
El detall dels aprovisionaments dels exercicis 2021 i 2020 és el següent: 
 

  Saldo a Saldo a 
Concepte 31/12/2021 31/12/2020 
      

Compres 3.000.728,24 2.843.280,03 
Treballs realitzats per altres empreses 596,16 3.370,14 
    
Total aprovisionaments 3.001.324,40 2.846.650,17 

 



 

 
 

Pàg. 53 

El saldo a 31 de desembre de 2021 ha estat finançat segons el següent detall: 
 
 
Concepte Fons Aliens 

Fons Propis - 
Estructura 31/12/2021 

     
Compres 2.493.137,66 507.590,58 3.000.728,24 
Treballs realitzats per altres empreses 0,00 596,16 596,16 
     
Total aprovisionaments 2.493.137,66 508.186,74 3.001.324,40 

 
 
El saldo a 31 de desembre de 2020 ha estat finançat segons el següent detall: 
 
 
Concepte Fons Aliens 

Fons Propis - 
Estructura 31/12/2020 

     
Compres 2.324.554,36 518.725,67 2.843.280,03 
Treballs realitzats per altres empreses 389,36 2.980,78 3.370,14 
     
Total aprovisionaments 2.324.943,72 521.706,45 2.846.650,17 

 
 
13.1.3 Despeses de personal  
 
El seu detall, a 31 de desembre de 2021 i 2020, és el següent: 
 
 

  Saldo a Saldo a 
Descripció 31/12/2021 31/12/2020 
      
Sous i salaris  13.050.499,45 12.982.678,87 
Indemnitzacions 113.763,97 130.623,40 
Seguretat social a càrrec de l’empresa 3.933.606,21 3.899.656,22 
Altres despeses socials 1.911,55 187,53 
    
Totals 17.099.781,18 17.013.146,02 

 

Amb data 01/01/2020 el personal contractat pel CMRB va passar a ser treballador subrogat per 
l’IDIBELL mantenint les condicions contractuals de cada treballador (tipus de contractes, sous, 
categories professionals i antiguitats).  

El saldo a 31 de desembre de 2021 ha estat finançat segons el següent detall: 

  Saldo  Saldo  Saldo 

Descripció Fons Aliens 
Fons Propis - 

Estructura 31/12/2021 
     
Sous i salaris  7.612.802,88 5.437.696,56 13.050.499,45 
Indemnitzacions 93.230,08 20.533,89 113.763,97 
Seguretat social a càrrec de l’empresa 2.146.677,52 1.786.928,69 3.933.606,21 
Altres despeses socials 1.091,67 819,88 1.911,55 
     
Totals 9.853.802,15 7.245.979,02 17.099.781,18 
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El saldo a 31 de desembre de 2020 ha estat finançat segons el següent detall: 

  Saldo  Saldo  Saldo 
    

Descripció Fons Aliens 
Fons Propis - 

Estructura 31/12/2020 
     
Sous i salaris  7.275.037,79 5.707.641,08 12.982.678,87 
Indemnitzacions 105.250,00 25.373,40 130.623,40 
Seguretat social a càrrec de l’empresa 2.100.672,23 1.798.983,99 3.899.656,22 
Altres despeses socials 0,00 187,53 187,53 
     
Totals 9.480.960,02 7.532.186,00 17.013.146,02 
 
13.1.4. Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats  
 
Sense impacte significatiu en aquesta partida. 
 
13.1.5. Altres resultats  
 
Corresponen a diverses regularitzacions de saldos registrades, sent el seu detall el següent: 
 

  Import a Import a 
Descripció 31/12/2021 31/12/2020 

    
Despeses excepcionals -50.000,00 -50.000,00 
Ingressos excepcionals 258.847,03 12.145,72 
    
Total Altres resultats 208.847,03 -37.854,28 

 
13.1.6 Altres despeses d’explotació  

La seva composició, al 31 de desembre de 2021 i 2020, és la següent: 
 

 Saldo  Saldo  
Descripció 31/12/2021 31/12/2020 
    
Serveis exteriors 10.105.836,51 6.216.393,62 
   

 Despeses recerca i desenvolupament 0,00 0,00 
 Lloguers 55.623,13 75.412,11 
 Reparacions y conservació 296.210,65 358.369,23 
 Serveis de professionals 1.078.106,64 1.104.616,25 
 Transports 0,00 0,00 
 Assegurances 83.646,27 69.128,00 
 Serveis bancaris i similars 114.799,19 6.432,17 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 272.156,71 220.261,33 
 Subministraments 1.045.317,82 828.560,53 
 Altres serveis 7.159.976,10 3.553.614,00 
    

Tributs 21.229,63 12.033,19 
   

Altres tributs 21.229,63 12.033,19 
   

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 0,00 17.523,85 
    
Totals 10.127.066,14 6.245.950,66 
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El saldo a 31 de desembre de 2021 ha estat finançat segons el següent detall: 
 

  Saldo  Saldo  Saldo 
Descripció Fons Aliens Fons Propis 31/12/2021 

        

Serveis exteriors 6.664.901,67 3.440.934,84 10.105.836,51 
    

Tributs 14.717,48 6.512,15 21.229,63 
    

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions 
per operacions de les activitats 0,00 0,00 0,00 
    

Totals 6.679.619,15 3.447.446,99 10.127.066,14 
 
El saldo a 31 de desembre de 2020 ha estat finançat segons el següent detall: 
 

  Saldo  Saldo  Saldo 
Descripció Fons Aliens Fons Propis 31/12/2020 

        

Serveis exteriors 3.750.725,80 2.465.667,82 6.216.393,62 
    

Tributs 5.583,86 6.449,33 12.033,19 
    

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions 
per operacions de les activitats 12.869,80 4.654,05 17.523,85 
    

Totals 3.769.179,46 2.476.771,2 6.245.950,66 

 
 
 
13.2 Ingressos  
 
A 31 de desembre de 2021 l’activitat realitzada per la institució ha estat finançada segons el següent 
detall d’ingressos:  

 
  Saldo  Saldo  Saldo 

Descripció Fons Aliens 
Fons Propis - 

Estructura 31/12/2021 
     
Ingressos per facturació de Serveis 14.557.075,89 3.647.149,13 18.204.225,02 
Donacions  329.927,60 82.400,16 412.327,76 
Departament de Salut - Generalitat de Catalunya 0,00 6.209.814,00 6.209.814,00 
Aportació de Patrons 0,00 360.303,60 360.303,60 
Altres Ingressos 0,00 258.847,03 258.847,03 
Aplicació de Subvencions - Execució R+D+i 5.359.282,72 1.358.626,28 6.717.909,00 
Aplicació de Subvencions de Capital 722.542,86 846.753,98 1.569.296,84 
Ingressos per arrendaments 0,00 0,00 0,00 
Ingressos Financers 0,00 17.591,19 17.591,19 
Ingressos per immobilitzat intangible 0,00 29.304,48 29.304,48 
Totals 20.968.829,07 12.810.789,85 33.779.618,92 
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A 31 de desembre de 2020 l’activitat realitzada per la institució ha estat finançada segons el següent 
detall d’ingressos: 
 

  Saldo  Saldo  Saldo 

Descripció Fons Aliens 
Fons Propis - 

Estructura 31/12/2020 
     
Ingressos per facturació de Serveis 12.727.399,91 2.772.236,15 15.499.636,06 
Donacions  811.767,93 132.601,11 944.369,04 
Departament de Salut - Generalitat de Catalunya 378.782,53 6.419.390,15 6.798.172,68 
Aportació de Patrons 0,00 360.303,60 360.303,60 
Altres Ingressos 0,00 12.145,72 12.145,72 
Aplicació de Subvencions - Execució R+D+i 2.121.876,35 1.321.122,92 3.442.999,27 
Aplicació de Subvencions de Capital 816.170,50 836.122,18 1.652.292,68 
Ingressos per arrendaments 0,00 15.369,35 15.369,35 
Ingressos Financers 0,00 5.442,17 5.442,17 
 0,00 16.684,01 16.684,01 
Totals 16.855.997,22 11.891.417,36 28.747.414,58 

 
Formen part de l’estructura els serveis científics i tècnics (SCT) i altres plataformes que tenen l’objectiu 
la realització de serveis a projectes de recerca, ja siguin interns o externs. El detall dels ingressos 
generats per aquestes unitats a finalització de l’exercici 2021 és el següent:  
 
  Serveis   
Unitat Externs Interns Total  
        
Estabulari 83.692,24 759.820,15 843.512,39 
Histologia 20.170,15 21.886,11 42.056,27 
Genòmica 32.441,96 10.967,40 43.409,36 
Citometria 7.413,05 37.636,51 45.049,55 
Interaccions moleculars 5.669,81 14.215,67 19.885,48 
ACTC 1.945,20 18.527,43 20.472,63 
Mouse Lab 1.865,11 32.180,81 34.045,91 
Microscopia Optica 9.431,63 56.349,83 65.781,46 
Microscopia Electrònica 0,00 785,69 785,69 
UICEC 0,00 342.827,34 342.827,34 
UFSRC 0,00 226.615,17 226.615,17 
Bioestadística 43.931,64 142.711,15 186.642,79 
Bioinformàtica 2.028,34 5.075,98 7.104,32 
Biobanc 3.057,40 2.308,15 5.365,55 
Total 211.646,52 1.671.907,39 1.883.553,91 

 
La absorció del CMRB l’any 2020 va incorporar noves plataformes i SCT’s a les ja existents en l’IDIBELL: 
 

- Mouse Lab (no confondre amb estabulari, que ja era IDIBELL) 
- ACTC (Advanced Cell and Tissue Culture) 
- Histology 
- Optical Microscopy (a Idibell í només hi havia un confocal i era d’un programa particular) 
- Electron Microscopy 
- Flow Citometry (a IDIBELL hi havia 1 analitzador Gallios, i CMRB va aportar 1 Gallios i 1 

Sorter) 
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Formen part de l’estructura els serveis científics i tècnics i altres plataformes que tenen l’objectiu la 
realització de serveis a projectes de recerca, ja siguin interns o externs. El detall dels ingressos generats 
per aquestes unitats a finalització de l’exercici 2020 és el següent:  
 
  Serveis   
Unitat Externs Interns Total  
        
Estabulari 44.987,04 408.425,68 453.412,72 
Histologia 10.842,05 11.764,43 22.606,48 
Genòmica 17.438,51 5.895,30 23.333,81 
Citometria 3.984,73 20.230,73 24.215,46 
Interaccions moleculars 3.047,69 7.641,34 16.689,03 
ACTC 1.045,60 9.959,04 11.004,64 
Mouse Lab 1.002,55 17.298,13 18.300,68 
Microscopia Optica 5.069,78 30.289,69 35.359,47 
Microscopia Electrònica 0,00 422,33 422,33 
UICEC 0,00 184.279,78 184.279,78 
UFSRC 0,00 121.812,32 121.812,32 
Bioestadística 23.614,55 76.711,44 100.325,99 
Bioinformàtica 1.090,29 2.728,49 3.818,78 
Biobanc 1.643,44 1.240,70 2.884,14 
Total 113.766,23 898.699,40 1.018.465,63 

 
 
13.2.1 Ingressos per les activitats  
 
La seva composició a 31 de desembre de 2021 i 2020 és la següent: 
 

  Saldo a  Saldo a  
Descripció 31/12/2021 31/12/2020 
Conveni amb el Departament de Salut 6.209.814,00 6.798.172,68 
Aportacions de patrons 360.303,60 360.303,60 
Prestacions de serveis 18.204.225,02 15.499.505,07 
Donatius 412.327,76 944.369,04 

Altres subvencions, donacions i llegats incorporats a l’exercici 6.717.909,00 3.442.999,27 

Reintegrament subvencions rebudes -1.575.447,78 -506.043,15 
Ingressos per les activitats 30.329.131,60 26.539.306,51 

 
 
En data 17 de juliol de 2008 es va signar el conveni de col·laboració amb el Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya, que s’emmarca dintre del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2005-
2008 en el que es defineix com a missió “situar a Catalunya en una posició avançada a Europa en el 
sistema de recerca i innovació mitjançant una política pública integrada amb el conjunt d’agents 
públics i privats que promogui la societat del coneixement i l’emprenedoria per tal d’aconseguir un 
desenvolupament econòmic sostenible que aporti benestar i cohesió social”. Per al desenvolupament 
de l’objecte d’aquest conveni, el Departament de Salut va aprovar una aportació per l’exercici 2021 de 
5.974.422,73 euros, i per l’exercici 2020 l’aportació és de 5.900.000 euros, dels quals 4.200.000 euros 
corresponen a l’IDIBELL íntegrament i 1.700.000 euros que correspon a l’aportació del CMRB, que 
incorporem al nostre pressupost amb la fusió. 
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Durant el 2020 la Generalitat va fer dues aportacions extres. Una d’elles de 74.422,73 euros que es 
destina com a millora salarial que va ser reflectida en la nòmina de Desembre, d’aplicació lineal pel 
personal d’estructura, i que se incorporen al pressupost de 2021, sumats als 5.900.000 euros que 
teníem durant 2020. L’altra aportació extra correspon a un ingrés de 73.244,80 euros destinat a cobrir 
costos que l’IDIBELL ha assumit per tal d’adaptar-se a les necessitats creades per la pandèmia Covid-
19, tant despeses de material fungibles com adquisició d’equips necessaris o adaptació d’espais per 
investigar sobre la Covid-19. 
 
L’any 2020 es va traspassar 444.967,39 euros a resultat d’explotació, corresponents a l’execució de 
l’acord de govern que tenia reconegut el CMRB. 
 
Per últim, també l’any 2020, des del Departament de Salut es van fer unes aportacions per a projectes 
de recerca de la Covid-19 per import de 305.537,73 euros. 
 
Les aportacions dels patrons presenten el següent detall: 
 

  
Aportació 2021 Aportació 2020 

Descripció 
    

180.303,60 
180.000,00 

 
180.303.60 
180.000,00 

 

Institut Català d’Oncologia 
Hospital Universitari de Bellvitge 

Total  360.303,60 360.303.60 
 
 
La facturació per prestació de serveis es composa bàsicament per l’import de la facturació per serveis 
de recerca a tercers, de les diverses activitats que es desenvolupen a l’entitat. 
 
Amb el canvi del programa de gestió, s’ha passat a registrar els traspassos de projectes a altres centres 
i el traspàs dels intensificats al HUB i al ICO a través del compte reintegració de subvencions rebudes. 
Per aquest motiu, el compte d’explotació mostra saldo de 1.575.447,78 euros, quan realment els 
reintegraments de subvencions al seu promotor ascendeixen a 586.907,72 euros i la resta correspon a 
traspassos d’ajuts de recerca amb centres. 
 
13.2.2 Ingressos financers  
 
El seu detall, a 31 de desembre de 2021 i 2020, és el següent: 
 

  Saldo a Saldo a 
Descripció 31/12/2021 31/12/2020 
De valors negociables i  
altres instruments financers   
Interessos actius financers 1.292,26 4.266,61 
Interessos efectius Altres crèdits 16.298,93 5,54 

Total Ingressos financers 17.591,19 4.271,75 
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13.3. Diferències de canvi  
 
S’informen com a ingressos i despeses financeres les diferències de canvi registrades per operacions 
dutes a terme en moneda diferent a l’EUR, la valoració de les operacions es fa d’acord amb el què 
s’informa en el punt 4.5 de la memòria.  
 
La Fundació duu a terme operacions de tipus comercial amb clients i proveïdors de tot el món que 
donen lloc transaccions econòmiques amb monedes diferents a l’EUR. D’altra banda, l’Idibell té 
comptes corrents en moneda estrangera  per minimitzar l’impacte de la operativa comercial diferent 
al euro. 
 
 

Nota 14. Provisions i contingències  
 
Acomiadaments Personal: 
 
Per al exercici 2021 i 2020 no hi han provisions significatives. 
 
Saldos amb altres entitats: 
 
Tot i que no hi ha demandes interposades hi ha saldos pendents de cobrar que IDIBELL té registrats al 
seu balanç (deutors o creditors) i les entitats corresponents no tenen registrats pel mateix import i 
estan en procés de negociació entre les direccions d’ambdues entitats: 
 
 

Agrupació i Concepte 
    

2021 2020 

B) ACTIU CORRENT     

III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar   
1. Universitat de Barcelona 747.264,07 744.621,53 

2. Hospital Universitari de Bellvitge 370.000,00 618.927,21 

3. Ferrer Internacional 806.767,50 806.767,50 

   
     

 
 
UB: L’IDIBELL té reconegut en el seu balanç un saldo pendent de cobrar que té un origen en un conveni 
signat el 02/01/2009 entre la UB i l’IDIBELL. Aquest conveni regula una cessió d’equips i inversió en 
obres amb actuacions en espais de la UB. La UB havia centralitzat la convocatòria de tots els centres 
vinculats a la mateixa Universitat. Així mateix, la Generalitat s’havia de fer càrrec del pagament del 
préstec (“convocatòria paquetazos” – MINECO), en el moment que la Generalitat no es fa càrrec 
d’aquest pagament, l’acord inicial en què la UB es faria càrrec d’una tercera part del cost no 
subvencionat, queda anul·lat i l’IDIBELL passa a facturar el total del cost dels equips i obres no afectes 
a l’activitat directe de l’IDIBELL:  
 

• TOTAL EQUIPS + INVERSIONS = 923.056,82 EUR 
• TOTAL FACTURAT I COBRAT FINS AL MOMENT = 320.381,62 EUR  
• TOTAL PENDENT = 602.675,20 + 113.094,19 (IVA) = 715.769,39 EUR 
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HUB: L’IDIBELL té reconegut en el seu balanç l’aportació de patrons dels exercicis 2012, 2013 i 2014 la 
qual encara no ha estat satisfeta, no obstant, el 10 de maig de 2018 s’ha signat un acord entre les dues 
parts per tal d’establir un calendari de pagaments en el qual l’Hospital Universitari de Bellvitge es 
compromet a satisfer aquest import amb quotes anuals. Durant el 2021 i el 2020 es va cancel·lar 
50.000,00€ cada any segons l’acord signat. Durant els propers anys es cancel·larà a raó de 50.000,00€ 
anuals tal i com s’estableix en l’acord. A 31 de desembre del 2021 el saldo pendent de compensar és 
de 370.000,00€. 
 
FERRER INTERNACIONAL: El 21/03/2012 IDIBELL va llicenciar una tecnologia a Ferrer Internacional. 
L’acord de transferència establia que a partir de la comercialització del servei generat a partir de la 
tecnologia, Ferrer Internacional pagaria un 15% sobre els ingressos nets generats per la venta d’aquest 
servei o alternativament una quantitat fixa anual en cas de no arribar a un import mínim de ventes. A 
data actual, les parts estan regularitzant la quantitat pendent d'ingrés per part de FERRER a l’IDIBELL. 
L’Idibell ha aprovisionat el import de la Base Imposable facturada, 666.750,00 euros, per prudència a 
l’espera de veure el desenllaç del contracte. 
 
 
 

Nota 15. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats 
estatutàries  
 
En l’exercici 2021 i 2020 no s’ha produït cap increment ni disminució de la dotació fundacional de 
l’Entitat.  
 
Tot el patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. Tots els béns i 
drets de la Fundació estan directament vinculats al compliment de les finalitats estatutàries. 
 
En els exercicis 2021 i 2020, s’ha acomplert amb l’article 333-2 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, que estableix que les fundacions han 
de destinar almenys el setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals que 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, d’acord amb el que es detalla en el quadre següent: 
 
 

  2021 2020 
 

Ingressos de l'exercici   
Ingressos fundacionals 33.779.618,92 28.747.414,58 
Altres ingressos de les activitat  - 
   

TOTAL ingressos 33.779.618,92 28.747.414,58 
   
Despeses de l'exercici   
Despeses fundacionals 33.718.402,14 28.825.805,16 
Altres despeses  - 
   

TOTAL despeses 33.718.402,14 28.825.805,16 
   

Resultat de l'exercici 61.216,78 -78.390,58 
   

% de les rendes destinat  
a les activitats fundacionals 100% 100% 
   

 
 



 

 
 

Pàg. 61 

Nota 16. Informació sobre medi ambient  
 
No s’han realitzat inversions significatives per minimitzar l’impacte medi ambiental, atès que no es 
considera que l’activitat realitzada per la fundació sigui perjudicial pel medi ambient. 
 
A l’exercici 2021 la despesa corresponent a la recollida i tractament de residus generats per l’activitat 
ha estat de 33.399,73 euros, i al 2020 va ser de 24.005,25 euros. No s’han produït altres despeses 
significatives per la protecció i millora del medi ambient, ni ha estat necessari dotar provisions per 
riscos i despeses en aquest sentit. No tenim constància de l’existència de litigis ni possibles 
contingències. 
 
Nota 17. Fets posteriors al tancament  
 
No s’han produït altres fets significatius posteriors al tancament de l’exercici 2021 que puguin tenir un 
impacte significatiu en els presents comptes anuals. 
 
Nota 18. Operacions amb parts vinculades  
 
18.1 Transaccions amb entitats vinculades  
 
La Fundació manté vinculació amb les diverses entitats que composen el seu Patronat. El marc 
regulador de les mateixes es va establir pel conveni de col·laboració científica de data 29 de juliol de 
2003, havent-se formalitzat així mateix diversos convenis i contractes per regular les diferents 
operacions. Cal destacar el conveni formalitzat de data 17 de juliol de 2008 amb el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, emmarcat en el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2005-
2008. 
 
 
Els saldos i transaccions amb entitats vinculades en l’exercici 2021 són els següents: 
 

 
  INGRESSOS  DESPESES 

Entitat Membre del Patronat VOLUM 2021 SALDO 2021 VOLUM 2021 SALDO 2021 
          
Departament de Salut 6.505.624,34 2.635.974,37 0,00 0,00 
Hospital de Bellvitge 191.851,22 630.778,73 145.374,39 -50.000,00 
Institut Català d'Oncologia 403.723,41 1.436.202,67 3.363.970,43 -46.054,23 
Universitat de Barcelona 61.697,00 763.233,07 111.152,14 -5.140,14 
          
Total a 31/12/2021 7.162.895,97 5.466.188,84 3.620.496,96 -101.194,37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Pàg. 62 

Els saldos i transaccions amb entitats vinculades en l’exercici 2020 són els següents: 
 
 INGRESSOS  DESPESES 
Entitat Membre del Patronat VOLUM 2020 SALDO 2020 VOLUM 2020 SALDO 2020 
     
Departament de Salut 8.646.346,53 6.913.781,66 0,00 0,00 
Hospital de Bellvitge 212.507,23 618.927,51 460.324,72 -18.000,00 
Institut Català d'Oncologia 703.516,34 1.032.479,26 2.202.473,39 -57.383,35 
Universitat de Barcelona 4.426,39 744.621,53 60.856,04 -5.140,14 
     
Total a 31/12/2020 9.566.796,49 9.309.809,96 2.723.654,15 -76.923,49 

 
 

18.2 Informació sobre retribucions al personal d’alta direcció i als membres del 
Patronat  
 
En el decurs del exercicis 2021 i 2020 no s’ha satisfet cap retribució als membres del patronat.   
 
No existeixen bestretes ni obligacions concretes en matèria de pensions o assegurances de vida. 
 
Les persones que compleixen les funcions de Representació i Direcció de l'entitat han meritat unes 
retribucions per les seves dedicacions de 176.996,28 euros a l’exercici 2021 i 161.490,16 euros a 
l’exercici 2020. 
 
Nota 19. Combinacions de negocis   
 
Sense informació a destacar en aquest epígraf 
 
 

Nota 20. Altra informació  
 
20.1 Plantilla de personal  
 
El nombre de persones ocupades en el curs dels exercicis 2021 i 2020, distribuït per categories i 
desglossat per sexes, ha estat el següent:  
 
  Nº de treballadors  exercici 2021 Nº de treballadors  exercici 2020 
Categoria Homes Dones TOTAL Homes Dones TOTAL 
Directius 1 1 2 1 1 2 
Administratius 52 29 81 57 23 80 
Investigadors 68 157 225 67 159 226 
Tècnics 71 167 238 61 160 221 
Becaris 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 191 352 546 186 343 529 
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20.2 Canvis de les persones components del Patronat  
 
El govern i l’alta representació de l’IDIBELL corresponen al Patronat. La Comissió Delegada executa els 
acords adoptats pel Patronat, exerceix les funcions que el Patronat li encomani, fa el seguiment 
ordinari i impulsa les activitats de l’IDIBELL, i proposa al Patronat l’adopció d’acords que corresponguin 
a aquest òrgan. El Comitè Científic Intern és l’ens encarregat d’impulsar i coordinar l’activitat científica 
de l’IDIBELL. I el Comitè Científic Extern vetlla per la qualitat científica de l’IDIBELL i assessora al director 
científic en el desenvolupament de les seves funcions. 
 
A data 31/12/2021, la composició del patronat és:   
 

 
Patrons Càrrec 

Josep Maria Argimon Pallàs President 
Gemma Geis Carreras Vicepresidenta 1a 
Joan Guàrdia Olmos Vicepresident 2n 

Ernest Abadal Falgueras Vocal 
Candelaria Calle Rodríguez Vocal 
Cristina Capdevila Aguilera 

Anna Clopés Estela 
Montserrat Figuerola i Batista 

Iolanda Font de Rubinat i García 
Jordi García Fernández 
Jordi Gómez Pallarès 

Montserrat Llavayol i Giralt 
Núria Marín Martínez 
Ana Maria Plaza Tesías 

M. Jesús Jiménez Hernández 

Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 

Secretària no patrona  
  

 
  

20.3 Relacions amb el protectorat de Fundacions  
 
Amb data 12 de febrer de 2020 es va registrar a la Direcció General del de Dret i d’entitats Jurídiques 
la fusió del CMRB a l’IDIBELL, Escriptura 2642 del 30 de desembre del 2019. 
 
Amb data 29 de setembre de 2020 es fa la inscripció en el Protectorat de Fundacions (12/08/2020) i el 
Registre d’Ens de la Generalitat (28/09/2020) de la fusió del CMRB en l’IDIBELL, i es demana donar de 
baixa el CMRB. 
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20.4 Avals i garanties  
 
La Fundació IDIBELL va formalitzar en data 7 de desembre de 2005 un aval bancari, en el Banc de Bilbao 
Vizcaya Argentaria, per import de 1.530.000,00 euros, per a la concessió d’ajudes de projectes d’I+D 
en Parcs Científics i Tecnològics; per a respondre de les obligacions derivades de la concessió d’una 
ajuda per import de 2.040.114,00 euros per a la realització dels projectes de Parc Tecnològic durant 
l’any 2005, davant de la “Secretaria General de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de 
Educación y Ciencia (Dirección General de Política Tecnológica)”, aval inscrit el 13 de desembre de 
2005 en el Registre especial d’avals. Cada any, a mesura que s’amortitza el préstec es rebaixa l’aval en 
la part retornada. 
 
Durant l’exercici 2020 es va pagar la última quota del préstec i en data 18 de març del 2021 s’ha 
procedit a la cancel·lació total de l’aval bancari.  
 
 
20.5 Honoraris auditors  
 
Dins de les despeses per serveis de professionals, s’inclouen els honoraris dels auditors que en 
l’exercici 2021 ascendeixen a 8.500,00 euros els serveis de l’auditoria de Comptes Anuals, d’altra 
banda, també es van prestar altres serveis d’auditoria per import de 12.515,00 euros. En l’exercici 2020 
ascendeixen a 8.500,00 euros els serveis de l’auditoria de Comptes Anuals, d’altra banda, també es 
van prestar altres serveis d’auditoria per import de 8.042,86 euros.  
 
 
20.7 Informació sobre el període mig de pagament efectuats als proveïdors. 
Disposició addicional tercera. “Deure d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol 
 
A efectes de donar compliment als requeriments d’informació recollits al Reial Decret 1040/2017, de 
22 de desembre pel qual es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, a continuació es fa 
constar el període mig de pagament global a proveïdors. 
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Pagaments realitzats i pendents  
de pagament a la data del balanç 

   

  Dies exercici 
2021 

Dies exercici 
2020 

   

Període mig de pagament a proveïdors 7,63 25,89 
Rati d’operacions pagades 7,52 25,96 
Rati d’operacions pendents de pagament 85,80 5,70 

 
  

      
  Exercici 2021 Exercici 2020 
  Import Import 

   
Total pagaments realitzats 9.543.615,80 8.231.167,99 
Total pagaments pendents 13.271,27 27.143,37 

   
  9.556.887,07 8.258.311,36 

 

El rati d’operacions pendents de pagament es veu afectat al 2021 per una serie de factures que, si ve 
l’import total no és elevat (7.462,01 euros) si presenten una demora elevada (120-246 dies) el que 
distorsiona el càlcul, donat l’import total pendent de pagament; d’altra banda, la reducció en el termini 
de pagament a proveidors es deu a que al 2020 es pagava un cop al més, freqüencia que al 2021 s’ha 
duplicat. 

 

Seguint les instruccions de la Intervenció de la Generalitat de Catalunya, es fa constar que al link 
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/seguiment-control-finances/periode-mitja-
pagament-proveidors/ es pot consultar informació referent al PMP a proveïdors mensuals segons el 
càlcul de la morositat d’aplicació al sector públic, en el qual no es tenen compte els pagaments a les 
entitats del sector administracions públiques en termes SEC. 

20.8 Informe d’inversions temporals  
 
A fi de donar compliment al que estableix l’Acord de 20 de febrer de 2019 del Consell de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors, pel que s’aprova el Codi de conducta de les entitats sense afany de 
lucre per a la realització d’inversions temporals, es proposa al Patronat de la Fundació la presa de raó 
de la publicació de l’esmentat Codi de conducta i, en conseqüència es proposa l’aprovació dels principis 
següents, a l’hora de  seleccionar les inversions per part de la Fundació: 
 
 
Codi de conducta de la FUNDACIÓ IDIBELL 
 
a) Correspondrà a la direcció de la Fundació la selecció de les inversions financeres que aquesta 

realitzi, havent-ne de rendir compte de forma periòdica al patronat de la mateixa. 
b) A l’hora de seleccionar les inversions financeres temporals, es valorarà en tots els casos la 

seguretat, liquiditat i rendibilitat que ofereixin les diferents possibilitats d’inversió. 
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c) La Fundació diversificarà els riscos corresponents a les seves inversions, havent d’efectuar les 
inversions temporals en valors o instruments financers negociats en mercats secundaris 
oficials. 

d) La Fundació evitarà la realització d’operacions que responguin a un ús merament especulatiu 
dels recursos financers. En particular, caldrà tenir una especial cura en: 
 

 Les vendes de valors presos en préstec a l’efecte. 
 Les operacions intradia 
 Les operacions en mercats de futurs i opcions, llevat amb la finalitat de cobertura 

 
e) En tot cas, la Fundació haurà d’especificar i justificar les operacions que s’haguessin separat 

dels criteris establerts en els punts anteriors. 
 
20.9 Previsió estatutària del destí del patrimoni de la fundació 
 
Segons el que preveu l’article 23 dels estatuts de la Fundació, l’extinció de la Fundació determinaria la 
cessió global de tots els actius i passius, la qual hauran de dur a terme el Patronat i les persones 
liquidadores que es nomenin o, si s’escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats 
l’actiu i el passiu, i amb l’autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a alguna de les entitats 
beneficiàries del mecenatge a efectes del previst en els articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 
49/2002 de 23 de desembre, o a entitats públiques de naturalesa no fundacional que persegueixin fins 
d’interès general o a les entitats que estableix l’article 335/6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre 
Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.  
 
En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i 
donar a l’haver que en resulti l’aplicació establerta en l’apartat anterior. 
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20.10 Romanent de tresoreria 
 
El romanent a data de tancament de l’exercici 2021 és el següent: 
 
1. Fons líquids de tresoreria     40.478.729,73 
VII. Efectiu i altres actius líquids     40.478.729,73 
2. Drets pendents de cobrament     16.709.693,46 
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar     16.693.195,36 
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) 

    

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) 

    

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) 

  16.621.905,27 

4. Personal     
5. Actius per impost corrent     
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques   71.290,09 
7. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits     
V. Inversions financeres a curt termini     16.498,10 
5. Altres actius financers   16.498,10 
3. Obligacions pendents de pagament     1.873.780,83 
III. Deutes a curt termini     0,00 
5. Altres passius financers (no inclou préstecs a CT)   0,00 
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar     1.873.780,83 
1. Proveïdors   140.062,74 
2. Proveïdors, empreses del grup i associades     
3. Creditors diversos (no inclou el compte 4140-Creditors 
construcció d'obres, aportacions a compte d'obres de 
l’Administració de la Generalitat i les seves entitats SEC ni 
el compte 4141-Creditors construcció d’obres, 
aportacions a compte d'obres altres) 

  955.466,68 

4. Personal    123.378,51 
5. Passius per impost corrent     
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques (no 
inclou el compte 4758-Hisenda Pública, creditora per 
subvencions a reintegrar) 

  654.872,90 

7. Avançaments de clients     
4. Partides pendents d'aplicació     0,00 
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)     55.314.642,36 
II. Excés de finançament afectat     59.900.409,00 
III. Saldo de dubtós cobrament     228.150,42 
IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I-II-III)     -4.813.917,06 
V. Romanents compromesos     0,00 
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20.11 Informació pressupostària  
 
L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge ha estat incorporat dins dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2021 (prorroga dels pressupostos del 2020) al trobar-se 
classificada com a entitat sector administració pública AP-SEC de la Generalitat de Catalunya des del 
28 de novembre 2011 (nota1). 
 

 
 

Capítol Descripció 

( a ) ( b ) ( a + b ) Drets Liquidats   

Variació Pressupost  Modificacions Pressupost i Obligacions   

Inicial 
de 

Pressupost Definitiu Reconegudes   

        
1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 17.929.264,73 0,00 17.929.264,73 17.099.781,18  -829.483,55 

D/1300001 Retribucions bàsiques personal laboral fix 8.242.929,82   8.242.929,82 8.711.499,50  468.569,68 
D/1310002 Personal laboral temporal 5.336.392,63   5.336.392,63 4.389.175,47  -947.217,16 
D/1320002 Personal laboral d'alta direcció i assimilat 80.000,00   80.000,00 65.500,00  -14.500,00 
D/1600001 Seguretat Social 4.269.942,28   4.269.942,28 3.933.606,21  -336.336,07 

              
2 DESPESES DE BENS CORRENTS i SERVEIS 12.840.129,12 0,00 12.840.129,12 14.639.039,13  1.798.910,01 

D/2000002 
Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions 843.106,74   843.106,74 1.045.317,82  202.211,08 

D/2020003 Lloguers i cànons de programari 47.205,52  47.205,52 55.623,13  8.417,61 

D/2100001 
Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, 
edificis i altres construccions 5688,20   5688,20 13.317,99  7.629,79 

D/2120002 
Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i 
fotocopiadores 7.477,14  7.477,14 38.718,38  31.241,24 

D/2120003 Manteniment d'aplicacions informàtiques 163.000,70  163.000,70 43.503,68  -119.497,02 

D/2130001 
Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat 
material 192.463,06   192.463,06 200.670,60  8.207,54 

D/2140001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment 57.003,06  57.003,06 0,00  -57.003,06 
D/2200001 Material ordinari no inventariable 154.379,57   154.379,57 1.954,02  -152.425,55 
D/2210006 Compres de mercaderies i matèries primeres 3.552.437,63   3.552.437,63 2.968.869,17  -583.568,46 
D/2210089 Altres subministraments 59.351,72   59.351,72 31.859,07  -27.492,65 
D/2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 7.711,05  7.711,05 45.080,11  37.369,06 

D/2220003 
Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres 
entitats 122.015,60   122.015,60 31.146,43  -90.869,17 

D/2230001 Transports 13.790,36  13.790,36 0,00  -13.790,36 
D/2240001 Despeses d'assegurances 99.208,40   99.208,40 83.646,27  -15.562,13 
D/2250001 Tributs 44.798,07   44.798,07 21.229,63  -23.568,44 
D/2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 1.461,35  1.461,35 0,00  -1.461,35 
D/2260004 Jurídics i contenciosos 2.140,76  2.140,76 0,00  -2.140,76 
D/226005 Organització de reunions i conferències 4.405,03  4.405,03 0,00  -4.405,03 

D/2260011 Formació del personal propi 282.088,91   282.088,91 209.060,08  -73.028,83 

D/2260033 
Desenv. Programes de seguretat i salut laboral en el treball per 
prevenció de riscos laborals 22.010,26  22.010,26 0,00  -22.010,26 

D/2260089 Altres despeses diverses 1.492.265,69   1.492.265,69 3.504.567,01  2.012.301,32 
D/2270001 Neteja i sanejament 742.283,57   742.283,57 332.536,08  -409.747,49 
D/2270089 Altres treballs realitzats per altres empreses 4.159.624,09   4.159.624,09 5.486.165,71  1.326.541,62 
D/2280002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 22.260,70  22.260,70 0,00  -22.260,70 
D/2300001 Dietes, locomoció i trasllats 502.842,86   502.842,86 253.617,24  -249.225,62 
D/2400001 Despeses de publicacions 239.109,08   239.109,08 272.156,71  33.047,63 

3 DESPESES FINANCERES 14.298,69 0,00 14.298,69 158.936,40  144.637,71 
D/3420001 Comissions i altres despeses bancàries 4.693,51  4.693,51 0,00  110.105,68 
D/3490001 Altres despeses financeres 9.605,18   9.605,18 44.137,21  34.532,03 

6 INVERSIONS REALS 901.659,16 0,00 901.659,16 1.039.363,77  137.704,61 
D/6100001 Inversions en edificis i altres construccions per compte propi 101.659,16  101.659,16 0,00  -101.659,16 
D/6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 600.000,00   600.000,00 894.722,22  294.722,22 
D/6800001 Inversions en immobilitzat immaterial 200.000,00   200.000,00 144.641,55  -55.358,45 

8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 20.062,19  20.062,19 
D/8400001 Variació d’actius financers 0,00  0,00 20.062,19  20.062,19 

9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 229.213,16 0,00 229.213,16 115.216,12  -113.997,04 

D/9120002 
Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres 
administracions a llarg termini. 229.213,16  229.213,16 115.216,12  -113.997,04 

        
TOTAL 

PRESSUPOST   
DE DESPESES  31.914.564,86 0,00 31.914.564,86  33.072.398,79  1.157.833,93 
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La conciliació entre el resultat comptable i el resultat pressupostari és la següent:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítol Descripció 
( a ) ( b ) ( a + b )   Drets Liquidats   

Variació 
Pressupost  Modificacions Pressupost   i Obligacions   

Inicial de Pressupost Definitiu   Reconegudes   

3 TAXES, VENDES DE BENS i SERVEIS i ALTRES INGRESSOS 12.085.926,32 0,00 12.085.926,32  15.139.934,09  3.054.007,77 

I/3190009 
Prestacions d’altres serveis a entitats de dins del sector  
públic 584.000,000  584.000,000  137.792,32  -446.207,68 

I/3190010 
Prestacions d'altres serveis a entitats fora del sector 
públic 11.203.903,84   11.203.903,84  15.002.141,77  3.798.237,93 

I/3990009 Altres ingressos diversos 298.022,48   298.022,48  0,00  -298.022,48 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 19.828.638,54 0,00 19.828.638,54  16.764.645,29  -3.063.993,25 

I/4020019 Altres transferències de l'Administració de l'Estat 6.132.477,66   6.132.477,66  6.342.511,17  210.033,51 

I/4020028 Programes d’universitats i recerca 585.877,00  585.877,00  0,00  -585.877,00 

I/4100012 Del departament de Salut 6.389.014,00   6.389.014,00  6.209.814,00  -179.200,00 

I/4205200 De l’Institut Català de la Salut 180.000,00  180.000,00  180.000,00  180.000,00 

I/4406670 De l'Institut Català d'Oncologia 180.303,60   180.303,60  180.303,60  0,00 

I/4480001 
D'altres entitats participades pel sector públic de la 
Generalitat 1.888.634,54   1.888.634,54  1.846.463,98  -42.170,56 

I/4700001 D'empreses privades 2.037.036,48   2.037.036,48  703.589,92  -1.333.446,56 

I/4930009 Altres transferències corrents de la UE 2.435.295,26   2.435.295,26  1.301.962,62  -1.133.332,64 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 0,00 0,00  17.591,19  17.591,19 

I/5200001 Interessos de comptes corrents 0,00   0,00  17.591,19  17.591,19 

8 VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00  380.903,38  380.903,38 

I/8400001 Variació d'actius financers 0,00  0,00  380.903,38  380.903,38 

         

TOTAL PRESSUPOST D' INGRESSOS. 31.914.564,86 0,00 31.914.564,86  32.303.073,95   388.509,09 

         

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2021                                           (DÈFICIT) 0,00 0,00 0,00   -769.324,84   -769.324,84 

Resultat Comptable (benefici):   61.216,78  
Ajustaments al Resultat Comptable:   -830.541,62 

Dotació a l'amortització   1.820.645,43 
Retrocessió provisions  -249.104,56 

Resultat Excepcional  -9.742,47 
Subvencions de Capital imputades a resultats   -1.569.296,84 

Reemborsament préstecs  -115.216,12 
Instruments financers  360.841,19 

Treballs realitzats per l’immobilitzat  -29.304,48 
Immobilitzat intangible – tangible    -1.039.363,77 

Resultat Pressupostari (Dèficit):    -769.324,84 
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20.12 Memòria explicativa sobre el grau d’execució pressupostària, les causes 
de les principals desviacions i del romanent de tresoreria generat. 
 
Pressupost de despeses: 

 
a. Capítol 1 – Remuneracions de Personal; l’ import que s’ha disposat de despesa del capítol 1 durant 

l’exercici 2021 s’ha mantingut respecte a la del 2021, amb un lleuger increment.  
 
b. Capítol 2 – Despeses de Bens Corrents i Serveis; per l’exercici 2021 s’ha incrementat 

significativament, en un 52%. Això ha estat bàsicament, per el canvi en la comptabilització de 
factures internes, ja que, fins el 2020 es feia un assentament de reclassificació de despesa, 
utilitzant una entrada i una sortida al compte de despesa, el qual tenia un efecte neutre en la 
comptabilitat, i a partir del 2021, per cada despesa de facturació interna, generem un ingrés, la 
qual cosa fa que s’incrementin els ingressos per facturació i les despeses de prestació de serveis 
significativament. També, perquè durant l’any 2021 hi ha hagut una pujada generalitzada del preu 
dels subministraments, fet que ha contribuït a incrementar la despesa. D’altra banda, durant el 
2020, amb la declaració del estat d’alarma ,el 14 de març del 2020, l’IDIBELL va aturar l’activitat 
de recerca no essencial, fet que va fer que disminuïssin les compres i l’execució de despesa 
d’alguns projectes no vinculats amb la recerca de la Covid-19.  

 
c. Capítol 3 – Despeses Financeres; l’IDIBELL no disposa de préstecs ni crèdits bancaris. Les despeses 

registrades en aquesta partida corresponen bàsicament a la penalització del 0,5% que durant 
l’exercici 2021 les entitats financeres han començat a aplicar-nos pels saldos en comptes corrents 
no disposats. També es registren en aquesta partida la reclamació de l’abonament d’interessos 
de demora per part del Ministeri de Ciencia i de l’Instituto de Salud Carlos  III, principals 
finançadors de projectes de R+D+i.  
 
Per a l’any 2020, la despesa d'interessos de demora per part del Ministeri de Ciencia i de l’Instituto 
de Salud Carlos  III, principals finançadors de projectes de R+D+i; va incrementar-se en un 270% 
en relació a l’anterior exercici situant-se a nivells similars al de les despeses financeres del 2017. 
Això va ser degut a la intensa activitat de revisions de projectes finalitzats entre el 2004 i el 2010 
realitzades pels organismes finançadors públics estatals. 
 

d. Capítol 6 – Inversions Reals; Durant l’exercici 2021 la inversió real realitzada a imports similars al 
del 2020. 
 

e. Capítol 8 – variació d’actius financers; seguint la tendència dels últims anys, no s’han constituït 
noves inversions financeres, i en arribar al venciment de les inversions contractades no es va 
procedir a la seva renovació; degut bàsicament als baixos tipus d’interès del mercat i a la 
inexistència de productes sense risc i 100% garantits del mercat.  

 
D’altra banda, l’IDIBELL està invertint en la constitució de diverses Spin off, de tota manera els 
imports de les mateixes no són significatius. 
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f. Capítol 9 – Variació de passius financers; la Fundació disposa de préstecs competitius adjudicats 

pel Ministeri de Ciència i Innovació als exercicis 2005, 2006 i 2007. El valor que es registra en 
aquesta partida és l’import de les quotes d’amortització reemborsades durant l’exercici per un 
total  de 115 mil euros al 2021 i 241 mil euros al 2020.  
 

Pressupost d’ingressos 
 

a. Capítol 3 – Vendes de béns, serveis i altres ingressos; seguint la tendència dels últims tres anys, els 
ingressos per facturació continuen augmentant. No obstant, durant l’exercici 2021, amb el canvi 
d’ERP, s’ha passat a registrar la periodificació dels ingressos per facturació diferits (despesa no 
executada) a través d’un compte 705 enlloc d’un compte 727 que s’estava utilitzant; això suposa 
una reducció de 12.209.992,10 euros al Capítol 3 i alhora un increment al Capítol 4. D’altra banda 
com es comentava al Capítol 2 de despeses, el canvi en la comptabilització de factures internes, 
suposa un increment de despesa i de ingrés de 1.897.244,30 euros, ja que, fins el 2020 es feia un 
assentament de reclassificació de despesa el qual tenia un efecte neutre en la comptabilitat.   
 

b. Capítol 4 – Transferències corrents; per l’exercici 2021, tal i com indiquem en el Capítol 3, s'ha 
modificat el Capítol en que es recull la periodificació dels ingressos de facturació; per aquest motiu 
els ingressos del Capítol 4 s’han incrementat durant l’any 2021 de manera significativa.  

 
c. Capítol 5 – Ingressos Patrimonials; l’import es correspon als ingressos financers obtinguts per la 

Fundació.  
 

Els últims anys han estat marcats per la caiguda del tipus d’interès del mercat, sent aquest similar 
a zero, i a mesura que han arribat al venciment les inversions financeres no s’han pogut obtenir 
condicions similars, i no s'han renovat. No obstant, aquest any hisenda ens ha retornat uns 
imports d’IVA del CMRB que feia anys que estava aturada la devolució, pagant-nos els 
corresponents ingressos de demora. Fet que ha suposat un increment dels ingressos patrimonials. 
 

No obstant, al darrer exercici ens hem vist penalitzats per l’aplicació d’un interès bancari als saldos 
no disposats als comptes bancaris. 

 
d. Capítol 8 – Variació d’actius financers; aquest import correspon a les inversions financeres 

contractades en exercicis anteriors que s’han donat de baixa. Com ja hem indicat en el punt 
anterior, la caiguda dels tipus d’interès del mercat ha fet que s’hagi optat per no renovar les 
inversions financeres al seu venciment. D’altra banda, cap entitat financera ens ha ofert un 
producte financer 100% garantit i lliure de risc, per la qual cosa, no s’ha constituït cap inversió 
financera per al 2021. 
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Nota 21. Contractació administrativa. Procediments d’adjudicació 
 
El detall de la contractació administrativa i procediments d’adjudicació de l’any 2021 és el següent: 
 
 

 
 
 

 
 

TIPUS DE 
CONTRACTE 

RESTRINGIT EMERGENCIA 

   

  

  

Varis Criteris NºContractes Import NºContractes   

Subministraments 0,00€ 0 0,00€ 0   

Serveis 0,00€ 0 141.892,50€ 1   

Obres 0,00€ 0 0,00€ 0   

TOTAL 0,00€ 0 141.892,50€ 1   

 
 
 
 
El requeriment d’aquesta informació està a l’article 30.5 de la ORDRE VEH/6/2019, de 15 de gener, de 
comptabilitat de la Generalitat de Catalunya: “5. Informació sobre els contractes administratius 
executats.” 

 

TIPUS DE 
CONTRACTE 

OBERT 

Ordinari Simplificat Simplificat Sumari 

Criteri 
únic Varis criteris NºContractes Criteri 

únic Varis criteris NºContractes Criteri 
únic Varis criteris NºContractes 

Subministraments 0,00€ 169.416,20€ 2 0,00€ 43.325,92€ 1 0,00€ 233.495,00€ 2 

Serveis 0,00€ 99.899,41€ 3 0,00€ 89.978,00€ 2 0,00€ 203.854,87€ 7 

Obres 0,00€ 0,00€ 0 0,00€ 0,00€ 0 0,00€ 0,00€ 0 

TOTAL 0,00€ 269.315,61€ 5 0,00€ 133.303,92€ 3 0,00€ 437.349,87€ 9 

TIPUS DE 
CONTRACTE 

NEGOCIAT 

MENOR NºContractes 
ADJUDICACIÓ 

DIRECTA 
Nº 

CONTRACTES 
Amb publicitat Sense publicitat 

Criteri 
únic 

Varis 
criteris 

NºContractes Criteri únic Varis criteris NºContractes 

Subministraments 0,00€ 0,00€ 0 0,00€ 345.400,80€ 1 102.914,49€ 4 35.119,10€ 3 
Serveis 0,00€ 0,00€ 0 22.655,00€ 42.984,12€ 3 402.643,91€ 13 196.379,23€ 15 
Obres 0,00€ 0,00€ 0 0,00€ 0,00€ 0 63.663,60€ 2 9.792,10€ 2 

TOTAL 0,00€ 0,00€ 0 22.655,00€ 388.384,92€ 4 569.222,00€ 19 241.290,43€ 20 
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Nota 22. Impacte COVID-19 i Estat d’alarma 
 
No hi ha hagut impacte significatiu durant l’exercici 2021 i no s’ha rebut cap requeriment sobre aquesta 
informació.  

 
Nota 23. Fons de recuperació i resiliència (MRR) 
 
El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) de 18 de febrer de 2021 va publicar el Reglament (UE) 
2021/241 pel que estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 
  
El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) és l’instrument principal de finançament del Pla Next 
Generation EU (Pla de recuperació de la Unió Europea), el paquet d’estímul econòmic més gran de la 
història de la UE per tal de superar aquesta greu crisi social i econòmica derivada de la pandèmia Covid-
19 i per a impulsar reformes amb la mirada posada en el futur. 
 
El MRR posa a disposició dels 27 Estats membres 672.500M € en subvencions i préstecs per a inversions 
públiques i reformes (360.000M € es destinen a préstecs i 312.500M € a subvencions). 
 
Aquests són els projectes concedits l’any 2021, tot i durant l’any no s’ha executat rés.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entitat 
promotora Títol Projecte Data Inici Data Fi Import 

concedit 
 

ISCIII Tratamiento con TILs en tumores avanzados con alteraciones del complejo 
SWI/SNF 

01/01/2022 31/12/2025 1.081.914,72  

ISCIII RICORS2040 01/01/2022 31/12/2024 105.765,00  
ISCIII RICORS TERAV 01/01/2022 31/12/2024 170.999,99  
ISCIII RICORS TERAV 01/01/2022 31/12/2024 89.100,00  
ISCIII Medicina multi-ómica para la comprensión de la adrenomieloneuropatía 01/01/2022 31/12/2025 1.184.767,65  
ISCIII IMAGene: Epigenomic and machine learning models to predict pancreatic cancer: 01/04/2022 31/12/2024 154.880,00  
CEE IMAGene: Epigenomic and machine learning models to predict pancreatic cancer 01/04/2022 31/03/2025 304.687,96  

MICINN Desarrollo de un nuevo biomarcador y su 'kit' prototipo para predecir la 
Respuesta Agresiva en Cancer 

01/12/2021 30/11/2023 172.500,00  

ISCIII CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA EN RED M.P. (CIBER) 16/10/2021 15/10/2022 79.200,00  
ISCIII CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA EN RED M.P. (CIBER) 16/10/2021 15/10/2022 65.300,00  
MICINN AYUDAS JUAN DE LA CIERVA - FORMACION 2020 01/01/2022 31/12/2023 52.600,00  
        3.461.715,32  
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Comptes Anuals formulats a L’Hospitalet de Llobregat, a 15 de juliol de 2022. 
 
DILIGÈNCIA per a fer constar que el present exemplar de Comptes Anuals de la FUNDACIÓ INSTITUT 
D’INVESTIGACIO BIOMEDICA DE BELLVITGE, corresponents a l’exercici de 2021, s’estén en l’anvers i 
revers de 73 fulls numerats de l’1 al 74, el darrer dels quals conté la signatura de la Secretària amb el 
vist i plau del President del Patronat. 
 
 
 
 El President La Secretària 
  
 
 
 
 
 ______________                  ________________________ 
 Sr. Josep Maria Argimon Pallàs Sra. M. Jesús Jiménez Hernández 
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