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BIOCAT, LA FUNDACIÓ BIOREGIÓ DE CATALUNYA 
BALANÇ ABREUJAT 
Exercici tancat a 31 de desembre de 2020 
 
 

 
 
 
 
 
  

NÚM.DELS COMPTES ACTIU
NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI 2020 EXERCICI 2019

A) ACTIU NO CORRENT 877.593,50 999.945,48

I. Immobilitzat intangible (8) 851.348,23 968.667,89

206,(2806),(2906) 2. Aplicacions informàtiques 10.409,42 20.361,44

208,(2808),(2908) 3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 834.821,43 941.964,29

200,201,203,205,(2800),  

(2801),(2803),(2805),  

(2900),(2901),(2903),  (2905)
4. Altres immobilitzats intangibles 6.117,38 6.342,16

II. Immobilitzat material (5) 26.245,27 31.277,59
215,216,(2815),(2816),   

(2915),(2916)
3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació 22.522,60 27.299,29

217,218,(2817),(2818),  

(2917),(2918)
4. Altre immobilitzat material 3.722,67 3.978,30

B) ACTIU CORRENT 1.167.334,64 1.268.699,66
30,31,32,33,34,35,36,   

(39),407
I. Existències (12) 0,00 3.092,00

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a 

cobrar
(10) 966.184,97 953.726,20

440,441,442,(447) 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 672,51 30.658,44

445,446,449,(490) 4. Altres deutors 276.132,35 175.094,35
4700,4707,4708,471,472,47

3
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques (15.3) 689.380,11 747.973,41

480,567 V. Periodificacions a curt termini 9.260,66 36.830,33

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents (10) 191.889,01 275.051,13

570,572,574 1. Tresoreria 191.889,01 275.051,13

TOTAL ACTIU (A+B) 2.044.928,14 2.268.645,14

Les notes de la memòria adjunta formen part integrant d'aquest balanç.
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BIOCAT, LA FUNDACIÓ BIOREGIÓ DE CATALUNYA 
BALANÇ ABREUJAT 
Exercici tancat el 31 de desembre de 2020 

 

 
 
 
  

NÚM.DELS 

COMPTES
PATRIMONI NET I PASSIU

NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI 2020 EXERCICI 2019

A) PATRIMONI NET 1.011.216,39 1.130.938,80

A-1) Fons Propis (13) 137.789,55 136.920,36

I. Fons dotacionals o fons socials (1) 90.000,00 90.000,00
100,101 1. Fons dotacionals o fons socials 90.000,00 90.000,00

III. Excedents d'exercicis anteriors 46.920,36 46.544,37
120 1. Romanent 309.485,63 309.485,63
121 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors -262.565,27 -262.941,26

129 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) (3) 869,19 375,99

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments (14) 873.426,84 994.018,44

130 1. Subvencions oficials de capital 873.426,84 994.018,44

B) PASSIU NO CORRENT 92.437,82 0,00

II. Deutes a llarg termini (11), (14) 92.437,82 0,00
1615,1635,171,172

,173,  

175,176,180,185,1

89

3. Altres deutes a l larg termini 92.437,82 0,00

C) PASSIU CORRENT 941.273,93 1.137.706,34

II. Deutes a curt termini (11) 559.429,96 782.589,33
5105,520,527 1. Deutes amb entitats de crèdit 200.651,20 377.874,50

5115,5135,5145,52

4,522,523,525,528,

551,554,   

5525,555,5565,556

6,560,561,569

3. Altres deutes a curt termini (11),(14) 358.778,76 404.714,83

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar (11),(15.3) 381.843,97 340.497,19
400,401,403,404,4

05,   (406)
1. Proveïdors 7.571,21 8.657,67

410 2. Creditors varis 159.254,11 133.919,71
465,466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 71.018,13 67.398,05

475,476,477
4. Passius per impost corrent i  altres deutes amb les Administracions 

Públiques
(15.3) 143.900,93 98.291,54

448 5. Acomptes d'usuaris 99,59 32.230,22

485,568 V. Periodificacions a curt termini 0,00 14.619,82

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.044.928,14 2.268.645,14

Les  notes  de la  memòria  adjunta  formen part integrant d'aquest ba lanç.



 

 

5 

BIOCAT, LA FUNDACIÓ BIOREGIÓ DE CATALUNYA 
COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT 
Exercici tancat el 31 de desembre de 2020 

 

 
 

(Deure) Haver (Deure) Haver

NÚM.DELS COMPTES
NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI 2020 EXERCICI 2019

1. Ingressos per les activitats 2.166.372,04 2.165.450,79

700,705,(706),   (708),(709) a) Vendes i prestacions de serveis (16.6) 87.926,10 102.397,28
722,723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions (16.6) 27.132,23 207.037,69

724 d) Subvencions oficials a les activitats (14), (16.6) 1.333.857,00 1.183.856,52
728 e) Donacions i altres ingressos per activitats 0,00 4.000,00

727
f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat 

de l'exercici
(14), (16.6) 717.456,71 698.498,25

(658) g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 -30.338,95

2. Ajuts concedits i altres despeses (1.1), (16.2) -2.000,00 -83.458,86
(650),(651),(652),729 a) Ajuts concedits -2.000,00 -83.458,86

(6930),71*,7930 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació (12) -3.092,00 -3.747,71

(64) 7. Despeses de personal (16.4) -1.325.004,22 -1.223.630,40

8. Altres despeses d'explotació -825.184,14 -840.001,75

a) Serveis exteriors -775.127,94 -796.716,72
(621) a2) Arrendaments i cànons (9.2) -15.436,80 -21.164,78
(622) a3) Reparacions i conservació -60.015,92 -49.375,54
(623) a4) Serveis professionals independents -335.216,30 -208.653,55
(625) a6) Primes d'assegurances -5.952,50 -6.889,54
(626) a7) Serveis bancaris -3.584,84 -7.357,05
(627) a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -36.879,20 -30.892,68
(628) a9)Subministraments -8.769,78 -11.857,32
(629) a10) Altres serveis -309.272,60 -460.526,26

(631),(634),636,639 b) Tributs -48.270,12 -43.195,03

(655),(694),(695),   

794,7954

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les 

activitats
(17) -1.786,08 -90,00

(68) 9. Amortització de l'immobilitzat (5), (8) -127.752,43 -127.231,42

725,726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat (14),(16.6) 126.174,68 121.332,34

(678),778 13. Altres resultats (16.7) 389,91 0,00

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 9.903,84 8.712,99

760,761,762,769 14. Ingressos financers 159,35 0,00

(660),(662),(665),(669) 15. Despeses financeres -9.068,21 -8.155,66

(668),768 17. Diferències de canvi -125,79 -181,34

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) -9.034,65 -8.337,00

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 869,19 375,99

(6300)*,6301*,(633),638 19. Impostos sobre beneficis 0,00 0,00

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III +19) 869,19 375,99

Les notes de la memòria adjunta formen part integrant d'aquest compte de resultats.
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BIOCAT, LA FUNDACIÓ BIOREGIÓ DE CATALUNYA  
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 
Exercici tancat el 31 de desembre de 2020 

 
 

 
 

Fons
Excedents exercicis 

anteriors
Excedent de l'exercici

Subvencions, donacions 

i llegats rebuts
TOTAL

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018 90.000,00 31.010,47 15.533,90 1.068.424,07 1.204.968,44

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ajustaments per errors N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019 90.000,00 31.010,47 15.533,90 1.068.424,07 1.204.968,44

I. Excedent de l'exercici 0,00 0,00 375,99 0,00 375,99

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Altres variacions del patrimoni net 0,00 15.533,90 -15.533,90 -74.405,63 -74.405,63

C. SALDO FINAL DE L'ANY 2019 90.000,00 46.544,37 375,99 994.018,44 1.130.938,80

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ajustaments per errors N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020 90.000,00 46.544,37 375,99 994.018,44 1.130.938,80

I. Excedent de l'exercici 0,00 0,00 869,19 0,00 869,19

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Altres variacions del patrimoni net 0,00 375,99 -375,99 -120.591,60 -120.591,60

E. SALDO FINAL DE L'ANY 2020 90.000,00 46.920,36 869,19 873.426,84 1.011.216,39
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BIOCAT, LA FUNDACIÓ BIOREGIÓ DE CATALUNYA 
 

- MEMÒRIA DE L'EXERCICI DE 2020 - 
 

 
1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

 
1.1 Dades registrals, formals i finalitat fundacional 

 
Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya és una Fundació Privada, amb personalitat jurídica 
pròpia, subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya, constituïda amb data 14 de febrer de 
dos mil sis, davant el Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Sr. Joan Carles Ollé Favaró, amb el 
número de protocol 624.  
 
Consta inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya en data 21 de 
novembre del 2006 amb el número 2262 i classificada com a fundació dedicada a Fins Científics. El 
seu NIF és G64166747. 
 
Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya va ser constituïda per voluntat del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que va assignar-li com a dotació inicial i a títol de cessió gratuïta, la 
quantitat de 90.000 euros, aportada íntegrament per l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Fundació va modificar els seus estatuts, per a la seva adaptació d’acord amb el que estableix la 
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya i a la Llei 7/2012, del 15 de juny, 
de modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, per acord 
del Patronat de data 30 d’octubre de 2012 i segons consta en l’escriptura autenticada amb data 22 
de novembre de 2012. En data 17 de desembre de 2012 es va presentar la sol·licitud d’aprovació i 
d’inscripció dels nous estatuts, que han quedat aprovats i inscrits en el Registre de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya segons resolució de data 25 de juny. 
 
Al desembre de 2014, el Patronat va aprovar el trasllat del domicili social de la Fundació, que ha 
quedat fixat al C. Baldiri Reixac, 4-8 Torre I (al Parc Científic de Barcelona) – 08028 Barcelona, la 
comunicació del qual es va fer al Protectorat de Fundacions en el 2015, quedant degudament 
inscrita Registre de Fundacions amb data de resolució 16 de gener de 2016. 
 
Segons estableix l’article 5.1. dels seus Estatuts, la fundació té per objecte: 
 
“La Fundació té per objecte la coordinació de les potencialitats de la recerca, el desenvolupament i 
la innovació empresarial, existent a Catalunya, relacionades principalment amb els àmbits de la 
biomedicina, la biotecnologia i les ciències de la salut i de la vida i gestionar-ne la seva visualització, 
estratègia de comunicació i les seves activitats de creació de valor tant en l’àmbit de Catalunya com 
a nivell internacional.” 
 
Tal i com es desprèn de l’article 5.2. dels seus Estatuts, les finalitats específiques de la Fundació 
(sense ànim exhaustiu), són: 
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a. Promoure una imatge de bioregió pròpia de Catalunya i una política de comunicació 
de qualitat que incorpori les potencialitats i oportunitats de l’excel·lència de la 
BioRegió de Catalunya en els circuits de “bioclústers” i biofòrums internacionals, 

 
b. Agrupar tot el potencial existent a Catalunya al voltant de les àrees biomèdiques i 

biotecnològiques i dels actors institucionals i empresarials relacionats, en un portal 
que reflecteixi la realitat existent a Catalunya en aquest àmbit i faciliti el contacte 
entre els diferents sectors interessats, 

 
c. Fomentar la formació en l’àmbit de la biomedicina i biotecnologia i la seva difusió, 

 
d. Incentivar les agrupacions estratègiques empresarials i d’altres agents i actors per 

desenvolupar projectes específics de desenvolupament tecnològic i innovació, 
 

e. Vetllar per l’eficiència dels recursos que es destinen a la innovació i promoció del 
sector “bio” a Catalunya, sent el punt de convergència dels diferents sectors 
interessats 

 
f. Impulsar la cooperació i coordinació de la transferència de coneixement del sector 

“bio” i col·laborar amb d’altres “bioclústers” o bioregions europees per tal que 
s’aprofiti la massa crítica i l’especificitat de cadascun per tal que des de Catalunya es 
pugui comptar amb una estructura altament competitiva que pugui incidir en els 
mercats globals (EUA, Canadà, Singapur, India, Xina i Japó) de la biotecnologia i del 
sector farmacèutic, 

 
g. Cooperar i col·laborar a través de convenis i altres formes de concertació, amb altres 

bioregions, en el marc dels projectes estratègics aprovats per la Fundació, 
 

h. Potenciar la creació d’un teixit de noves empreses de base tecnològica relacionades 
amb les biociències i la salut, suficientment ampli, que dinamitzi el sector 
empresarial, atregui entitats de capital risc i que desenvolupi el model de “business 
angels” i l’esperit emprenedor, 

 
i. Qualsevol altra finalitat que contribueixi a l’assoliment de les finalitats fundacionals.” 

 
Els beneficiaris de la Fundació BioRegió de Catalunya són: 
 

• La comunitat científica 

• Els centres hospitalaris i de recerca 

• Les universitats 

• El sector empresarial 
 
Tots ells impulsen el desenvolupament de la recerca en l’àmbit de la biomedicina i biotecnologia, 
així com de la societat en general. 
 
 
 



 

 

10 

1.2 Ajuts atorgats 
 
Els ajuts atorgats per Biocat, durant l’exercici, han estat per un import total de 2.000 euros. 
(Vegeu nota 16.2). L’any anterior, es van atorgar un total de 83.458,86 euros. 
 
Durant el 2020 s’han atorgat dos premis en el transcurs de l’acte anomenat Chasing Covid, 
esdeveniment virtual que va dur-se a terme el 22 d’octubre de 15h a 17:30h. Els premis es van 
dividir en dues categories, “Change Gamer” (1.000€) i “Beautiful Science” (1.000€).  
 
Els ajuts han sigut atorgats en base a la puntuació obtinguda en cadascuna de les dues categories 
possibles. El públic assistent a l’acte virtual va valorar les presentacions que van realitzar els 
projectes, sent els guanyadors els que van obtenir més puntuació. La difusió dels ajuts es va 
realitzar a través de la pàgina web de Biocat, del mailing i de les xarxes socials.  
 

1.3 Convenis de col·laboració 
 
Els convenis de col·laboració subscrits durant l’exercici han estat els següents: 
 

 
 

1.4 Accions per promoure condicions d’igualtat entre dones i homes. 
 
Accions dutes a terme per promoure condicions d’igualtat entre dones i homes: donades les 
activitats desenvolupades no ha estat necessària la promoció de condicions d’igualtat entre 
dones i homes. 
 

1.5 Indicadors del compliment de les finalitats fundacionals. 
 
El compliment de la voluntat fundacional correspon al Patronat. Durant l’exercici, la Fundació ha 
acomplert la voluntat fundacional per a la qual va ser creada. 
 
INTRODUCCIÓ 
 

Biocat dinamitza la BioRegió, el clúster de les biociències de Catalunya, per consolidar-lo i 
projectar-lo internacionalment. Amb les seves accions, Biocat: 
• Actua com a soci de coneixement de l’Administració en el disseny de polítiques i 
programes per al sector. 
• Detecta grans tendències internacionals per preveure necessitats i oportunitats del sector 
abans, fins i tot, que es produeixin. 
• Facilita la col·laboració entre els agents de la BioRegió i entitats diverses de dins i fora de 
Catalunya, en l’àmbit estatal i internacional. 
• Facilita l’accés de les empreses i les entitats de recerca als agents públics. 
• Proposa solucions flexibles i innovadores als reptes del sector, amb qualitat i eficàcia. 

Concepte
Altes en 

l'exercici 2020

Imputació a 

resultat ex. 

2020

Saldo final 

pendent 

d'imputar a 

curt i a llarg 

termini

Universitat de Barcelona - Short Course 4.132,23 4.132,23 0,00

Associació Catalana Empreses Biotecnologia i Tecnologies de la Salut - Pitch Training 3.000,00 3.000,00 0,00

Associació Catalana Empreses Biotecnologia i Tecnologies de la Salut - Informe 10.000,00 10.000,00 0,00

17.132,23 17.132,23 0,00
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MISSIÓ I VISIÓ DE BIOCAT 
 
VISIÓ 
Biocat vol posicionar la BioRegió de Catalunya com un dels ecosistemes més forts i col·laboratius 
del sector de les ciències de la vida i de la salut a nivell internacional, reconegut per la seva 
excel·lència en recerca, innovació i emprenedoria.  
 
MISSIÓ  
Biocat és un agent estratègic i catalitzador en la construcció de l’ecosistema català de ciències de 
la vida i de la salut.  
 
La seva missió és maximitzar l’impacte econòmic i social de la innovació en ciències de la vida i 
del sistema de salut de Catalunya.  
 

EIXOS ESTRATÈGICS DE BIOCAT  

 
Totes les activitats desenvolupades per Biocat es concreten en tres eixos que s’han identificat 
clau per desenvolupar el sector de les ciències de la vida i de la salut a Catalunya: 

 
 
  

EIXOS ESTRATÈGICS DE BIOCAT 
1. Coneixement i posicionament internacional 

➢ Crear eines i estratègies per millorar el coneixement del sector de les biociències 

de Catalunya i la seva projecció, tant interna com externa, amb l’objectiu de 

convertir-lo en un referent internacional.  

➢ Crear espais de reflexió i debat. 

➢ Cooperar amb els diferents agents públics i privats del sistema per impulsar 

polítiques dirigides a augmentar la competitivitat del sector. Impuls i coordinació 

de grans projectes estratègics de sistema. 

2. Valorització i transferència de coneixement 

➢ Donar suport i dur a terme activitats orientades que permetin posar en valor tot 

el coneixement i la tecnologia que es genera en el sector.  

3. Emprenedoria i creixement empresarial 

➢ Crear i executar programes i iniciatives de desenvolupament de talent i 

d’emprenedoria com a factors essencials per al creixement del sector.  

➢ Ajudar a la internacionalització i facilitar l’accés a finançament a les empreses del 

sector.  
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PROJECTES/ ACTIVITATS 2020 
 

BUSINESS INTELLIGENCE 

Activitats: 

- Anàlisi d’informació sectorial d’interès i elaboració de continguts informatius adaptats als 
canals de comunicació digital de Biocat. Secció pròpia a l’E-news que es publica 
mensualment i es difon a través de xarxes: Smart Reads & Tips. 

- Actualització i manteniment del fons documental de Biocat. 

- Cerca i elaboració d’indicadors de comparativa internacional. 

- Manteniment del portal Catalan Life Sciences (www.catalanlifesciences.com).  

- Atenció a consultes i col·laboració amb informes sectorials (permanent). 

- Incorporació del finançament de startups al CRM a l’entitat. 

- Construcció del portafoli de projectes de les entitats de recerca de Catalunya al CRM de 

l’entitat. 

- Definició, elaboració i desenvolupament dels indicadors, continguts i anàlisi de dades 

necessari per incloure a l’Informe de la BioRegió 2020 que es va publicar a l’octubre de 

2020.  

 

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING DIGITAL  

Activitats: 

- Conceptualització i definició estratègica d’una nova Web Biocat (publicació al 2021), 

havent iniciat la fase 1 a finals de 2020.  

- Manteniment i accions de millora continuades a la web actual Biocat. Incorporació de 
noves activitats i programes. Millora de la rendibilitat i usabilitat. 

- Preparació i desenvolupament del llançament de la vuitena edició 2021 de d·HEALTH 

(veure secció d·HEALTH Barcelona). Conceptualització i llançament de campanya de 

Google Ads durant 6 mesos per augmentar la captació de leads al programa.  

- Manteniment i actualitzacions de la nova web Moebio, que integra programes d·HEALTH, 

CRAASH, Claus per BioEmprendre i Short Programs.   

- Planificació, elaboració i difusió de continguts per a blogs (Biocat i Moebio), e-mailings 

d’activitats setmanals, E-news mensuals i altres plataformes digitals de difusió.  

- Elaboració i difusió de les “Sinopsis” que recullen el coneixement compartit durant els dies 

de cada trobada de B·Debate (veure secció). 

- Analítica contínua, revisió i implementació de noves estratègies en funció dels resultats de 

les estadístiques de la web i xarxes socials de Biocat, Moebio, B·Debate. Elaboració 

d’informes mensuals i adaptació de l’estratègia en funció dels resultats aconseguits.  

- Publicació de més de 250 peces informatives (notícies, entrevistes i reportatges) a les tres 

webs, enviament d’aproximadament 750 emailings i publicació de més 6.000 tuits i posts 

a xarxes socials.  

 

 

 

 

 

http://www.catalanlifesciences.com/


 

 

13 

MATERIALS DE COMUNICACIÓ I MÀRQUETING 

Activitats: 

- Actualització de tots els materials corporatius amb les noves dades que s’han presentat a 

l’Informe 2020 que impliquen la modificació de continguts a presentacions i continguts 

web.  

- Difusió dels materials a través dels canals de comunicació i activitats corporatives. 

- Disseny i impressió de nous roll-ups corporatius. 

- Publicació de memòria d’activitats anual.  

 

PRESÈNCIA A MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Activitats: 

- Enviament de notes de premsa o d’informació a periodistes sobre els projectes més 

mediàtics: BioEurope, 4YFN, d·HEALTH Barcelona, CRAASH Barcelona, Health & BIO Team 

Dating, i Informe Biocat.  

- Elaboració d’articles d’opinió sobre el sector a mitjans nacionals. 

- Elaboració d’articles editorials sobre la BioRegió a mitjans internacionals. 

- Atenció a consultes i demandes dels mitjans (tot l’any), especialment pel que fa a peticions 

de dades i experts. 

- Preparació amb Barcelona Global d’una trobada amb mitjans internacionals que finalment 

es va haver de suspendre.  

 

INFORME DE LA BIOREGIÓ 

Activitats: 

- Conceptualització del nou Informe: en col·laboració amb Cataloniabio&Healthtech es va 

definir un nou marc de projecte en que l’Informe serà un document anual, publicat en 

col·laboració d’ambdues entitats, juntament amb EY per al capítol d’inversió.  

- Definició del pla de treball, estructura de continguts, call de proveïdors i col·laboradors de 

redacció i missatges.  

- Definició de línia gràfica, incloent un canvi radical en el look&feel i visualització dels 

continguts. El document és més sintètic i en power point, prioritzant els missatges als texts 

llargs i amb una clara orientació a la infografia conceptual.  

- Pla de comunicació i difusió, així com estratègia de captació de patrocinadors, que al 2020 

va tornar a ser la farmacèutica Amgen.  

- Disseny  d’un programa de presentació pública que combinés la presentació de les dades 

amb una xerrada interessant i el lliurament dels Premis Alex Casta, per fer l’esdeveniment 

més interessant i reunir el màxim nombre de públic.  

- Adaptació de tota la logística i difusió a format virtual, amb un programa de continguts 

adaptat a l’interès del patrocinador i al projecte finançat amb fons europeus “EATRIS plus”, 

que va co-organitzar un debat amb panell d’experts dins l’esdeveniment.   

- Inscripció de més de 800 persones a l’acte, connexió amb pics de més de 350 persones, 

amb votacions durant el panell als Premis de més de 100 persones.  
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PROMOCIÓ I PARTICIPACIÓ EN FIRES SECTORIALS 

Activitats: 

- Negociació de condicions beneficioses per a la BioRegió amb els organitzadors. 

- Difusió de les fires i condicions per al sector mitjançant la web Biocat i les xarxes socials.   

JORNADES I ESDEVENIMENTS SECTORIALS 

Activitats: 

- A causa de la pandèmia no s’ha pogut desenvolupar cap d’aquestes durant el 2020. 

SHORT COURSES FOR PROFESSIONALS 

Activitats: 

- Convocatòria i selecció de propostes per al 2020. Promoció i cerca activa de propostes de 

nous agents locals. Pla de comunicació i difusió online de la convocatòria 2020 (E-mailings 

i xarxes socials).  

- Execució de les 2 propostes, a Barcelona i a París, seleccionades a través d’una 

convocatòria pública, amb sessions transversals en transferència tecnològica: pitch 

sessions i trobades amb venture capitals, corporates, KOL i agents claus del sector: 

o Bioengineering and Medtech against Cancer, 24 i 25 Novembre 2020. 

o Brain Health for Life. Preventing Brain-Related Disability, 15 i 16 Desembre 2020. 

Les jornades es van celebrar online i van comptar amb més de 600 participants. A més, va tenir 

lloc una jornada oberta a la ciutadania en general. Prèviament, es va celebrar un webinar per 

formar als projectes/empreses que van presentar el seu pitch. Els cursos van ser acreditats 

amb 0.8 CME crèdits cadascun. 

- Potenciació de la difusió de continguts i ús de les xarxes socials. 

- Difusió als mitjans de comunicació: notes de premsa, entrevistes 

 

BIOEUROPE SPRING 2020/2021 

Activitats: 

- Atès el canvi de format com a conseqüència del COVID-19, la participació a BES Paris 2020 

ha estat virtual a través de la plataforma de partnering, i la presència a l’espai d’exposició 

habilitat en format digital mitjançant una ppt i un vídeo.  

- Campanya de comunicació de la presència catalana a la fira en mitjans nacionals, així com 

accions de difusió online a través dels canals digitals de Biocat (pàgina web específica, 

notícies, inclusió E-news, emailings dedicats i xarxes socials). 

- En acabar Paris va començar la negociació amb els organitzadors per preparar la propera 

edició de BES 2021.  

- Finalment, i després de la decisió de celebrar BES Virtualment i no a Barcelona, s’ha signat 

una acord de col·laboració, juntament amb ACCIÓ i CataloniaBio, per ser Platinum 

sponsors de l’edició 2021, aconseguint visibilitat diferenciada per les entitats promotores, 

participació al programa de conferències i descomptes importants a la participació de les 

empreses i entitats de la BioRegió.   
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PREMIS ALEX CASTA 

Activitats: 

- Definició de la comissió organitzadora, bases del Premi, criteris de selecció d’empreses 

participants. 

- Preparació de la campanya de comunicació, trofeu, sistema de votació i preparació del 

pitch de les startups. 

- Celebració del lliurament de Premis als 5 finalistes en el marc de l’esdeveniment amb més 

visibilitat i projecció anual, que enguany es va decidir que fos la presentació de l’Informe 

de la BioRegió (en format virtual i votacions en directe).  

  

4YFN 

Activitats: 

- La fira s’ha suspès degut al COVID-19, però el projecte estava ja organitzat i dissenyat de 

la següent manera:  

o Definició de la participació de la BioRegió, organitzant un pavelló conjunt ACCIO, 

Barcelona Tech City, Cataloniabio i Biocat, on s’allotjaven 18 startups. 

o Participació al pavelló central de Startup Catalonia amb un programa de pitches i 

presentació de tecnologies punteres de Catalunya. 

o Pla de comunicació de les activitats i difusió a mitjans de totes les startups que 

tenien presència a la fira.  

- A finals d’any s’han reprès les converses amb GSMA per preparar la participació a la 

propera edició que s’espera pugui celebrar-se al mes de juny de 2021. 

 

PITCH TRAINING PROGRAM 

Activitats: 

- Definició del programa, calendari de sessions, professors, criteris de participació dels 

alumnes. 

- Adaptació a format virtual en el marc de la crisi sanitària i l’adaptació de la majoria 

d’esdeveniments, congressos i reunions a format digital.  

- Preparació i calendarització de planning de comunicació i difusió.  

- Establiment d’una col·laboració amb CataloniaBio & Healthtech. 

- Execució de l’activitat per a 14 projectes/startups de l’ecosistema. 

 

HEALTH & BIO TEAM DATING 

Activitats: 

- Implicar altres agents del sistema per a portar-lo a terme (Cataloniabio & Healthtech, Banc 

Sabadell). 

- Organització de l’esdeveniment.  

- Captació i seguiment de la participació de projectes i perfils professionals.  

- Preparació, desenvolupament i gestió de la plataforma de contactes per a les reunions 

B2B. 
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- Planificació  i execució de les accions de comunicació i màrqueting (pàgina web de Biocat, 

emailings, E-news, xarxes socials, nota de premsa). 

- Suport en la logística durant l’esdeveniment. 

- Suport en les tasques d’avaluació post-esdeveniment. 

- Avaluació i seguiment dels resultats de les reunions post-esdeveniment. 

Aquesta edició va tenir lloc el dia 3 de novembre de 2020 íntegrament en format on-line. Hi 

van participar 16 projectes procedents de grups de recerca de l’àmbit de les ciències de la vida 

i la salut i 27 mentors/desenvolupadors de negoci. Es van realitzar un total de 87 reunions. 

 

XARXES I PROJECTES EUROPEUS 

Activitats: 

- Participació en el CEBR (Council of European Bioregions): 

o Elecció de Biocat com a membre del Board del CEBR. 

o Participació en l’assemblea general. 

o Participació en reunions mensuals del Board i diverses activitats de la xarxa amb 

l’objectiu de buscar les millors sinèrgies amb l’estratègia i les activitats 

d’internacionalització de Biocat i de les Pimes de la BioRegió. 

o Coordinació del Grup d’Interès especial sobre Fons Europeus Next Generation EU. 

o Partenariat actiu amb les xarxes de clústers i bioregions europees per treballar 

estratègies comunes i participació en projectes europeus.   

o Participació al Grup d’Interès Especial en internacionalització. 

- Treball en xarxa amb CEBR i ECA per identificar i activar recursos per lluitar contra la 

pandèmia, coordinat a través dels Seminaris diaris “Clusters’ response” de la ECA, en 

especial durant els primers mesos de la COVID. 

- Participació en la Matchathon EUvsVirus de la Comissió Europea, organitzada arrel de la 

Pandèmia. Un total de 2.235 partnerships es van formar en aquest macrobrokerage event 

organitzat per la CE amb 600 voluntaris internacionals. Biocat va ser membre acadèmic 

d’aquesta acció i va participar en la sessió “Success Stories - How Academia, Businesses, 

and Public Sectors work together” (maig 2020). 

- Participació a projectes europeus: 

o Capitalisation Boost4Health INTERREG NWE és un projecte que té com a missió 

reforçar i fomentar la competitivitat internacional de les PIMEs biotecnològiques i 

medtech dins de l’ecosistema europeu, promovent i facilitant l'augment del TRL 

de projectes de pharma, biotech i medtech. L’any 2020, el projecte Boost4Health 

entra en la seva etapa de capitalització, en la qual es busca accelerar el creixement 

i  potenciar la internacionalització de Pimes de ciències de la vida en una àrea més 

gran del nord-oest europeu, ampliant  de manera eficient l’impacte del projecte 

envers més companyies. Això s’aconsegueix amb l’expansió de la xarxa i 

metodologia de B4H a dues noves regions (North Rhine-Westphalia i Irlanda) i 

dirigint-se més activament a Pimes de subsectors com ara salut digital i nutrició. 

Assistència a les diferents reunions de socis i activitats de networking organitzades 

pel projecte.  

o EATRIS+ és un projecte que busca donar suport a la sostenibilitat a llarg termini de 

la infraestructura EATRIS, proporcionant eines científiques innovadores a la 
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comunitat investigadora, enfortint el model financer de la infraestructura i 

reforçant el lideratge d'EATRIS a la European Research Area (ERA), especialment 

en el camp de la recerca i desenvolupament de la medicina personalitzada (PM). 

Biocat hi participa amb les tasques següents: 1) Contribució a l'anàlisi de 

stakeholders a nivell nacional i europeu per a fer el pla de comunicació, 2)  

Organització de 2 esdeveniments de col·laboració entre indústria i acadèmia, 3) 

Organització d'una taula rodona amb bioclústers europeus i 4) Facilitació de 

connexions amb xarxes de Pimes i bioclústers addicionals. El projecte també inclou 

l’assistència a les reunions de socis i els diferents esdeveniments organitzats pel 

consorci. 

o Peer2scale-Health és un projecte de peer-learning entre quatre agències sanitàries 

regionals que prenen el paper de clúster: Biocat, Eurasanté, BioM i 

LifeTech.Brussels. 

Aquest projecte Twinning+ té l'objectiu de compartir les nostres millors pràctiques 

en l’àmbit d’acceleració de PIMEs per tal d’aprendre mútuament i de dissenyar un 

programa d'innovació comú que acabi incrementant les "habilitats empresarials" 

d'empresaris i pimes en un dels seus moments més crítics, el de créixer i escalar. 

Les activitats del projecte l’any 2020 inclouen l’organització d’un taller sobre 

scaling-up, el benchmarking de millors pràctiques en programes d’acceleració i la 

preparació del Design Options Paper, un document on es recullen tots els resultats 

del projecte. 

o Col·laboració amb altres projectes: 

▪ Participació com a partner associat al projecte ORION Open Science del 

CRG, que busca explorar noves vies per obrir a la societat la manera com 

es finança, s'organitza i es duu a terme la recerca en ciències de la vida i 

biomedicina. Assistència a la reunió anual del projecte i suport en la 

disseminació. 

▪ Col·laboració amb el projecte Codex4SMEs, que busca facilitar i millorar 

l’adopció de la Medicina Personalitzada al nord-oest d’Europa. El seu 

objectiu és establir una xarxa que doni suport a les PIMEs al llarg de la 

cadena de valor del desenvolupament dels companion diagnòstics (Cdx). 

L’objectiu d’aquesta col·laboració és que les empreses de la BioRegió de 

Catalunya puguin beneficiar-se de la xarxa establerta pel projecte. 

▪ Col·laboració en el projecte EER Med Tech Action, donant suport a ACCIO 

com a partner regional, amb l’objectiu d’incrementar el nombre de 

startups innovadores i scale-ups en tecnologies mèdiques.  

o Preparació de noves propostes, no finançades 

▪ HEAL-IT+: proposta enviada a la convocatòria de projectes Innosup 01. 

Biocat liderava el consorci format per 10 socis de 9 països europeus, amb 

l’objectiu de fomentar la competitivitat de les Pimes a través de la 

col·laboració entre països membres.  

▪ DigiHealth-4X: Projecte COSME de 5 partners presentat a European 

Cluster Excellence Programme que tenia per objectiu donar suport al 

procés de digitalització de les indústries mèdiques i empoderar els 

pacients en la transformació del sistema de salut.  
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▪ PersMed Global: Projecte presentat a COS-Clusint on Biocat era partner 

d’un consorci de 6 clusters per tal de promoure la col·laboració iniciada 

amb altres projectes com Boost4Health, i formular una estratègia conjunta 

d’internacionalització per donar suport a les pimes en el seu accés a 

mercats internacionals. 

▪ Social Reactor: Biocat ha coordinat la proposta per a la convocatòria 

extraordinària de la CE per finançar accions contra la pandèmia. El consorci 

liderat per Biocat estava format per 10 socis de 7 països europeus i tenia 

per objectiu proporcionar evidències de l’impacte de la COVID-19 en la 

societat en general i a nivell de clústers, regions i ciutats en particular. 

▪ Silverpeer: projecte presentat a Innosup-05 per Eurasanté, soci de Biocat 

en Peer2Scale. Com a continuació d’aquest, pretenia investigar mitjançant 

peer learning els serveis d’innovació més adequats per donar suport a les 

pimes en desenvolupar serveis innovadors per a la població gran, amb 

programes d’innovació i acceleració específics. 

▪ REMED-IC. 

 

EIT HEALTH 

Activitats: 

- Participació en el node català-espanyol i el consorci europeu: participar activament en les 

activitats organitzades en el marc del consorci: 

o Participació en les reunions a nivell de CLC i europeu, amb els core i els associate 

partners del consorci.  

o Participació en les tasques de comunicació/difusió del consorci català-espanyol. 

o Preparació de la proposta pel finançament del programa d·HEALTH Barcelona per 

l’EIT Health en el programa d’activitats del 2021 (veure apartat d·HEALTH 

Barcelona). 

o Preparació de la proposta pel finançament del programa MOEBIO CRAASH 

Barcelona per l’EIT Health en el programa d’activitats del 2021. 

o Preparació de la proposta pel finançament del programa Executive Education 

“Train2BioSucceed” per l’EIT Health en el programa d’activitats del 2021. 

o Contribució i participació com a soci a altres propostes no liderades per Biocat 

(Patient Bootcamp, Amplifier, entre d’altres). 

o Participació en el grup de treball de EIT Health centrat en Covid-19 per a definir i 

promocionar una call extraordinària de Covid-19:  

▪ Presentació de quatre propostes liderades per Biocat de programes 

relacionats amb Covid-19 (proves de concepte, formació relacionada amb 

Covid, innovació per part de pacients, innovació basada en necessitats 

Covid) 

- Pillar Campus: desenvolupament de dos projectes rellevants:  

o Activitats de Fellowships Network – d·HEALTH Barcelona (veure apartat d·HEALTH 

Barcelona), entre les quals s’inclou principalment: 

▪ Execució de les activitats d’Innovation Fellowships en relació al programa 

d·HEALTH 2020. 
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▪ Foment de la participació dels alumnes i ex alumnes del programa 

d·HEALTH en activitats d’EIT i EIT Health, i especialment en la xarxa EIT 

Health Alumni. 

▪ Foment de la interacció entre alumnes de la present edició de d·HEALTH 

amb alumnes d’altres programes de Biodisseny d’Europa (Bioinnovate, 

KTH, Oxford Biodesign, Starships i altres). 

▪ Interacció amb partners d’EIT Health que desenvolupen programes 

inspirats en el biodisseny per compartir bones pràctiques i recursos. 

▪ Desenvolupament d’una estratègia d’internacionalització juntament amb 

els altres partners de EIT Health que desenvolupen programes de 

Biodisseny full-time (Bioinnovate, KTH i Oxford Biodesign). 

▪ Desenvolupament de les primeres activitats pilot d’internacionalització 

amb els mencionats partners. 

▪ Co-organització del BME Idea EU Meeting 2020, que es realitza de forma 

virtual, liderant la organització del track internacional, format per tres 

sessions amb l’objectiu d’enfortir llaços amb partners internacionals i 

compartir experiències desenvolupant una col.laboració amb la Hebrew 

Univeristy of Jerusalem (HUJI; Israel) en el programa de Biodesign: Medical 

Innovation del Grass Center for Bioengineering. 

▪ Activitats: Participació als Workshops de Biodisseny en 

tecnologies mèdiques i digitals (febrer 2020, Jerusalem). 

▪ Participació dels estudiants del Biodesign: Medical Innovation de la HUJI 

en el programa d’immersió a l’ecosistema de Catalunya organitzat dins el 

marc del CRAASH Barcelona (juliol 2020, Barcelona). 

- Pillar Accelerator: liderar CRAASH Barcelona com activitat d’acceleració de projectes en 

fases primerenques de desenvolupament i guiar-los en la seva posterior ruta fins al mercat 

i desenvolupar el model de negoci. 

o Revisió i millora de continguts i plataformes per al desenvolupament del programa, 

en base al feedback i l’experiència de les dues primeres edicions. 

o Desenvolupament de contactes i activitats de captació de projectes per la tercera 

edició, tant a nivell nacional com internacional, entre les que s’inclouen reunions 

amb centres de recerca, reunions amb partners internacionals i presentació del 

programa CRAASH Barcelona a diversos actes i fòrums.  

o Execució de les activitats que completen el programa.  

o Acolliment d’equips internacionals participants d’altres Bootcamps i introducció a 

la Bioregió. 

o Explorar la possibilitat d’incorporar nous mercats en el programa CRAASH 

Barcelona del 2021. 

o Participació i organització de reunions i workshops per a la difusió de bones 

pràctiques i la millora dels programes Bootcamps, com sessions de treball per al 

llançament de les mateixes al 2021.  

o Foment de la participació dels seleccionats en el programa CRAASH Barcelona en 

altres activitats d’EIT i EIT Health, en base a la bona experiència dels equips al 2019. 

o Oferir una visió general dels beneficis del programa per als projectes de recerca i 

les start-ups de la Bioregió -oportunitat de trobar la formació i el training adequat 
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per connectar-se i contactar amb socis de la indústria, validar (nous) mercats, 

accedir a mercats nous i compartir el seu interès. 

o Preparació de la proposta del EIT Health Bootcamp 2021 (veure apartat CRAASH 

Barcelona). 

o Explorar altres mecanismes / programes de EIT Health on Biocat pot jugar un paper 

rellevant, com per exemple, GoGlobal, Bridgehead Europe, Bridgehead Global i 

Catapult. 

o Participació com a partner en el Bootcamp de patients “Patient Innovation 

Bootcamp” liderat per Copenhagen Business School. Organització d’una setmana 

a Barcelona d’immersió virtual en l’ecosistema català, visites i entrevistes amb 

agents clau del sector, seminaris, etc. 

- Pillar Innovation:  

o Difusió i organització de webinars dirigits a les empreses de la BioRegió per donar 

a conèixer el programa de l’EIT Health Startup-driven Amplifier instrument. 

o Participació en diferents consorcis del programa Amplifier. Coordinació de les 

propostes i participació com a partners. 

D·HEALTH BARCELONA 

Activitats: 

- Execució de la totalitat del programa 2020: 

o Aplicació de millores en base al feedback rebut de la sisena edició. 

o Adaptació de l’edició 2020 a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 que va 

obligar a re-formular l’estructura i contingut del programa al desenvolupament de 

projectes relacionats amb l’emergència sanitària en format virtual.  

o Comunicació: activitats de llançament, generació de materials, manteniment web 

i creació de nous continguts, esdeveniments, publicitat, etc. 

o Desenvolupament i adaptació de les activitats de mobilitat d’estudiants amb els 

socis europeus en el marc del programa EIT Health (veure apartat EIT Health). 

Realització d’aquestes activitats previstes en format virtual.  

o Introducció d’un nou hospital en el programa. 

- Desenvolupament d’una nova estratègia de promoció i valorització de la comunitat 

MOEBIO Alumni mitjançant la plataforma d’Alumni de l’EIT Health. 

- Replantejament de l’estructura del programa reduint el temps de formació de 9 a 6 mesos 

(25 setmanes) que permetrà arribar a candidats més qualificats i amb més experiència 

professional.  

- Presentar l’aplicació a la convocatòria d’activitats 2021 del projecte EIT Health (veure 

apartat EIT Health). 

- Preparar i desenvolupar el llançament de la vuitena edició 2021: 

o Obtenció de finançament per la vuitena edició del programa. 

o Llançament de la convocatòria per a la vuitena edició del programa: 

▪ Creació de vídeos, entrevistes i continguts; 

▪ Campanyes de difusió a xarxes socials, SEO i SEM, Social Ads, email 

marketing; 

▪ Notes de premsa; 
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▪ Actualització del fulletó i de la presentació del programa. 

o Activitats de captació de fellows per a la vuitena edició: 

▪ Promoció a fires d’estudiants i jornades per a la inserció laboral (UB, UPC, 

ESCI-UPF); 

▪ Organització d’esdeveniments virtuals per promoure la captació de 

fellows incloent  (1) workshops de Biodisseny en el marc d’events claus del 

sector de l’emprenedoria, empresarial, del disseny i de la salut, i (2) 

webinars informatius amb la col·laboració d’Alumni del d·HEALTH. 

▪ Contacte i seguiment personalitzat dels interessats a ser potencials fellows 

pel 2021. 

o Desplegar l’estratègia de sponsorship per obtenir finançament pel programa, en 

base al pla desenvolupament de negoci preparat al 2020. 

o Seguir desenvolupant l’estratègia de rotació d’hospitals participants al programa, 

incloent la incorporació d’un centre addicional al programa. 

o Desenvolupant una estratègia de “social track” on s’incloguin centres assistencials, 

CAPs o organismes d’atenció social. 

o Elaboració d’un pla de col·laboració amb la Barcelona School of Management-

Universitat Pompeu Fabra per acreditar el programa amb una titulació 

universitària (títol oficial de postgrau). 

 

MOEBIO SHORT PROGRAMS 

Activitats: 

- Execució mòduls 2020 programats. Degut a la crisi sanitària només ha sigut possible 

executar el mòduls 1 i 2. Els mòduls 3-6 es va cancel·lar per incompatibilitats logístiques 

amb l’adaptació del programa en format virtual.   

- Buscar sinèrgies entre els packs ofertats de formació de Short Programs amb altres 

projectes de coaching i formació per a start-ups que es desenvolupen a la casa.  

- Definició oferta 2021. 

- Proposta i execució d’estratègies per captar més patrocinadors i participants. 

- Incloure els Short Programs en l’oferta a Sponsors que col·laboren en altres projectes 

d’innovació, com d·HEALTH.  

- Llançament i captació de participants i potencials alumnes (actualització de la web de 

Moebio, emailings dedicats, xarxes socials). 

- Revisió imatge i producció de materials ad hoc. 

 

CRAASH BARCELONA 

Activitats: 

- Preparació i execució del programa amb CIMIT, adaptant-lo a les especificitats locals i 

ampliant la participació de mentors europeus.  

- Reunions de validació amb agents del sector i amb interessats per valorar l’encaix i 

l’adaptació de la iniciativa.  

- Obtenció de finançament i ajust pressupostari per a ampliar el nombre d’equips.  
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- Execució del procés de captació i selecció de projectes i totes les tasques per la seva posada 

en marxa.  

- Consolidació de la marca i estructura i encaix sota el paraigües de MOEBIO. 

- Preparació de materials web (continguts, arquitectura de la informació i navegabilitat). 

- Preparar i desenvolupar el llançament de la tercera edició 2020: 

o Inici de la captació per a l’Edició 2020 intensificant reunions amb hospitals, centres 

de recerca i universitats.  

o Avaluació i redefinició del programa 2020 en base al coneixement obtingut durant 

l’execució del programa durant el 2019. 

o Adaptació del programa a les restriccions de la pandèmia convertint totes les 

activitats presencials en virtuals. 

o Enfortir els llaços amb els partners i incloure’n de nous en l’elaboració del 

programa per al 2021 per enriquir el mateix i estendre la xarxa de contactes.  

o Desplegar l’estratègia de sponsorship per obtenir finançament pel programa. 

 

COMUNITAT RIS3CAT 

Activitats: 

- Finalització del programa, coordinació i seguiment de la justificació dels 5 projectes que 

formen la Comunitat.  

- Justificació del projecte de Coordinació de la Comunitat: Elaboració de la memòria tècnica 

final de la comunitat i seguiment de la justificació econòmica elaborada pel Departament 

d’Administració. 

 

ACCIONS DE SCOUTING INTERNACIONAL 

Activitats: 

- Participació en webinars i esdeveniments de l’European Cluster Collaboration Platform. 

- Participació en webinars i esdeveniments de l’European Cluster Alliance. 

- Participació en jornades de l’EEN (Enterprise Europe Network).  

- Participació presentant la BioRegió en jornades de caire nacional i internacional. 

- Signatura de conveni de col·laboració amb iCCAMT (International Co-Innovation Center for 

Advanced Medical Technology), organitzador de la Sino-EU Innovation Week. Participació 

a la missió virtual (octubre 2020). 

- Co-organització de la jornada “Sweden and Catalonia: minds and talent at work: the 

answer is in innovation and science”) organitzada conjuntament per la delegació de la 

Generalitat als Països Nòrdics i Biocat va plasmar la potència d’aquests dos ecosistemes i 

va dibuixar quines són les noves tendències i maneres de treballar que ha portat la 

pandèmia de Covid-19 (9 desembre 2020). 

- Participació al Barcelona – London Innovation Day, fòrum amb ponents destacats del món 

acadèmic, les startups, la indústria i les institucions públiques de Barcelona i Londres per 

enfortir les relacions entre tots dos ecosistemes; mostrar les millors pràctiques en matèria 

de ciència, innovació i educació superior i col·laborar amb la diàspora científica de 

Barcelona a la zona. 
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MISSIONS DIRECTES 

Activitats: 

- Israel: visita en el marc de la fira BioMed que es trasllada de maig a setembre de 2020 per 

causa de la pandèmia Covid-19. Trobades previstes amb BioJerusalem, Technion, 

Weizmann i Universitat Hebrea de Jerusalem. 

- Disruptour a Silicon Valley amb una delegació de 5-10 empreses catalanes. 

MISSIONS INVERSES 

Activitats: 

- Organització, suport i elaboració del programa de missions inverses estratègiques així com 

elaboració d’agendes. 

- Organització dels European Medical Innovation Days.  

- Atenció a les delegacions i presentació de la BioRegió. 

- Promoció i difusió digital de les missions estratègiques (web Biocat, xarxes socials). 

- Atenció a la missió inversa d’empreses Pharma xineses organitzada per l’oficina d’ACCIÓ i 

prevista per finals de 2020. 

  

THE INVESTMENT READINESS SERIES 

Activitats: 

- Identificació, captació i seguiment de la participació de projectes. 

- Planificació  i execució de les accions de comunicació i màrqueting: promoció de la 

convocatòria, pàgina web de Biocat, emailings, E-news, xarxes socials, nota de premsa. 

- Organització de dos esdeveniments anuals nacionals: degut a la pandèmia es van haver de 

posposar fins al 2021. 

- Organització de dos esdeveniments anuals internacionals: 

Fins al mes d’abril, es va procedir amb l’organització de l’edició TIRS-Israel en col·laboració 

amb ACCIÓ Tel-Aviv i Inveniam. La campanya de comunicació, així com la convocatòria de 

projectes i empreses, es van llançar a la primavera de 2020, i la iniciativa s’havia de celebrar 

el 10 de maig. Degut a la pandèmia i a la voluntat de mantenir la missió en format 

presencial, l’execució de la iniciativa es va posposar fins a la tardor de 2021. 

Les tardes dels dies 11, 12, 16, 17 i 19 de novembre es va desenvolupar, en format digital, 

una immersió virtual a l’ecosistema de salut i emprenedoria de Silicon Valley. El Virtual 

Disruptour Silicon Valley, organitzat per Biocat i ACCIÓ (oficina de Silicon Valley), es va 

concebre com una missió virtual on 10 empreses catalanes van tenir l’oportunitat de 

conèixer i interactuar amb inversors, empreses i agents acadèmics pioners del sector de la 

salut. La missió va incloure sessions de pitch davant de 7 fons d’inversió de l’ecosistema 

californià, taules rodones amb 5 start-ups i presentacions de 3 corporates (Google, Verily 

i Gilead) i d’un agent acadèmic (University of California Berkeley). 

- Logística durant l’esdeveniment. 

- Avaluació post-esdeveniment. Seguiment i assessorament dels projectes. 
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MATCHING FRIDAYS 

Activitats: 

- Identificació, captació i atracció de la participació dels inversors internacionals i empreses. 

- Identificació, captació i seguiment de la participació de projectes i empreses de la Bioregió. 

- Organització de les trobades amb els inversors internacionals.  

- Logística de preparació de les reunions i agendes.  

- Avaluació post-reunions. Seguiment i assessorament dels projectes. 

 

OPEN INNOVATION FORUM 

Activitats: 

- Aconseguir la complicitat i col·laboració d’altres entitats per constituir un comitè impulsor 

i una sèrie de col·laboradors externs nombrós i representatiu de l’ecosistema. 

- Definir el programa, continguts i periodicitat de les sessions. 

- Organització de l’esdeveniment. 

- Captació i seguiment de la participació de projectes i perfils professionals.   

- Preparació, desenvolupament i gestió de la plataforma de contactes per a les reunions 

B2B. 

- Planificació  i execució de les accions de comunicació i màrqueting (pàgina web de Biocat, 

emailings, E-news, xarxes socials, nota de premsa). 

- Suport en la logística durant l’esdeveniment. 

- Suport en les tasques d’avaluació post-esdeveniment. 

Durant el 2020 es van realitzar 2 esdeveniments, al juliol i al desembre amb els següents 

indicadors:  

- Esdeveniment 15/07/20: 

o Nombre d' empreses assistents 18.  

o Nombre de solucionadors assistents 25. 

o Nombre de reptes plantejats 29. 

- Esdeveniment 03/12/20: 

o Nombre de reunions 72. 

o Nombre d' empreses assistents 17. 

o Nombre de solucionadors assistents 35. 

o Nombre de reptes plantejats 40. 

El total  de participants actius a l’OIF 2020 ha estat de 101 solucionadors i 23 empreses, que 

han platejat un total de 52 reptes. 

 

TECHNOLOGY SHOWCASE 

Activitats: 

- Aquest esdeveniment ha estat posposat al 2021. 
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PROVES DE CONCEPTE 

Activitats:  

- Durant el 2020 i amb l’excepcionalitat de la situació pandèmica COVID19, s’ha realitzat 

l’acompanyament de la convocatòria extraordinària de la DGRIS a centres de recerca 

IRISCAT en temàtica COVID. 

- Identificació, contacte i seguiment dels projectes de recerca de la BioRegió COVID19 que 

es trobin en fase PoC. Promoció de la convocatòria i cerca activa de propostes. Pla de 

comunicació i difusió. 

- Seguiment de la “xarxa COVID” de projectes COVID catalans, interacció amb els 

investigadors, suport/acompanyament en les seves necessitats tècniques i requeriments. 

- Realització d’un esdeveniment online obert a la comunitat científica  “Chasing COVID” per 

a la presentació i debat científic dels millors projectes de recerca en les 4 àrees: Noves 

teràpies, noves vacunes, reposionament de fàrmacs i medtec i estudis poblacionals. 

Entrega de 2 premis a : “beautiful science” “Game changer”.  

 

SERVEI D’ATENCIÓ AL SECTOR 

Activitats: 

- Reunions amb agents del sector dels diversos tècnics i directius de Biocat (entre 100 i 120 

anuals) i seguiment del resultat de les gestions realitzades (tot l’any). 

- Participació en comissions especialitzades dels principals agents socials, com les 

comissions d’Emprenedoria i de Formació de la Cambra de Comerç de Barcelona, les 

d’Internacionalització d’ACCIÓ, o les reunions de tancament del Pacte Nacional per a la 

Societat del Coneixement, entre d’altres.  

 

 
2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 
La Fundació ha formulat els comptes anuals corresponents a l’exercici 2020 aplicant els principis, 
criteris i normes de valoració comptables establerts en la legislació vigent atenent, doncs, la Llei 
4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, a la Llei 7/2012, del 15 de juny, de 
modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i 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 i pel Decret 125/2010, de 14 de 
setembre, que modifica el Pla de comptabilitat aprovat per l’esmentat Decret 259/2008.   
 

2.1 Imatge fidel. 
 
S'han aplicat totes les disposicions legals vigents a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats de l'Entitat, d'acord amb els criteris de comptabilitat generalment 
acceptats. 
 
Els comptes anuals estan formats pel Balanç de Situació, el Compte de Resultats, l’Estat de Canvis 
en el Patrimoni Net (ECPN) i aquesta Memòria, formant-ne una unitat. 
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La Fundació formula els seus Comptes Anuals amb el Model Abreujat, ja que acompleix les 
condicions necessàries per a ser classificada com a fundació de dimensió mitjana. 
 
L’exercici anual a què fan referència els Comptes Anuals, correspon al període comprès entre l'1 de 
gener i el 31 de desembre de 2020. 
 

2.2  Principis comptables no obligatoris aplicats. 
 
Amb la finalitat que els comptes anuals mostrin la imatge fidel, no ha estat necessari aplicar principis 
comptables no obligatoris. 
 

2.3 Principi d’entitat en funcionament 

 
La Fundació ha elaborat els seus estats financers sota el principi d’entitat en funcionament donat 
que -tot i la situació de crisi generada per la COVID-19- en opinió de la Direcció de l’entitat no existeix 
cap tipus de risc important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels seus actius o passius 
en l’exercici següent. 
 

2.4  Comparació de la informació. 
 
De conformitat amb el Decret 259/2008 de 23 de desembre, d’aprovació del Pla de comptabilitat, 
en la seva obligació establerta a la norma 4a d’elaboració dels comptes anuals, a més de la 
informació quantitativa referida a l’exercici al qual corresponen aquests comptes anuals, es 
presenten també els imports referits a l’exercici anterior, del que s’ofereix informació comparativa. 
 

2.5 Agrupació de partides. 
 
No existeixen partides que hagin estat objecte d’agrupació. 
 

2.6  Elements recollits en diferents partides. 
 
La Fundació no té elements patrimonials recollits en dues o més partides del Balanç de Situació, 
excepte aquells que fan referència a partides atenent al seu venciment, a curt o a llarg termini. 
 

2.7  Canvis en criteris comptables. 
 
No hi ha hagut canvis de criteris en la comptabilització de les operacions i activitats dutes a terme 
per la Fundació. 
 

2.8  Correcció d’errors. 
 
Al llarg de l’exercici objecte d’aquests comptes anuals no hi hagut correccions d’errors. 
 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS. 
 
La Fundació BioRegió de Catalunya ha obtingut a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2020, un 
excedent positiu de 869,19 euros.  
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4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 
Les normes i criteris comptables de registre i valoració aplicats a les diferents partides s’adeqüen a 
la normativa vigent ja esmentada a la nota 2, i són els següents: 
 

4.1  Immobilitzat Intangible. 
 
L’immobilitzat intangible comprèn les aplicacions informàtiques adquirides per al desenvolupament 
de l’activitat de l’entitat, el desenvolupament de la web corporativa de l’entitat, el desenvolupament 
de la marca BIOCAT, la realització d’un manual d’identitat, d’estil visual, les inversions en el 
desenvolupament de la xarxa informàtica i la implantació d’una eina CRM, que han estat valorats al 
seu preu d’adquisició. La vida útil d’aquests elements és definida i s’ha considerat l’amortització de 
la seva vida útil: 
 

• Les aplicacions informàtiques s’amortitzen linealment en un període de 3 anys. 

• L’arxiu gràfic s’amortitza linealment en un període de 3 anys. 

• Les marques s’amortitzen linealment en un període de 20 anys. 
 
D’una altra banda, en l’immobilitzat intangible també hi ha inclòs el dret d’ús de l’espai cedit pel 
Parc Científic de Barcelona que, d’acord amb el conveni signat per ambdues parts, està valorat en 
1.500.000 euros i té un període de vigència de 14 anys (Vegeu notes 8 i 11). Per tant: 
 

• El Dret sobre béns cedits en ús s’amortitza d’acord la durada del termini de la cessió, és a 
dir, per un període de 14 anys. 

 
4.2  Béns integrants del patrimoni històric i cultural. 

 
No hi ha béns d’aquestes característiques. 
 

4.3  Immobilitzat Material. 
 
Els béns de l’immobilitzat material adquirits directament per la Fundació s’han valorat al cost 
d’adquisició. 
 
L'amortització de l'immobilitzat material es realitza linealment en base a la vida útil estimada per a 
cada bé, d'acord amb els següents percentatges: 
 
 
 
 

2020 2019

Bases de repartiment Import Import

Excedent de l’exercici 869,19 375,99

Total base de repartiment = Total aplicació 869,19 375,99

Aplicació a Import Import

Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors 869,19 375,99

Total aplicació = Total base de repartiment 869,19 375,99
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Concepte  % Amortització Anys 

- Altres instal·lacions 12% 8 
- Mobiliari 10% 10 
- Equips informàtics 25% 4 

 
Les reparacions efectuades sobre els béns immobilitzats es carreguen a resultats amb excepció 
d'aquelles reparacions i manteniments que incrementen la vida útil del bé, incorporant-se, en 
aquest cas, com a més valor del bé immobilitzat. 
 

4.4  Inversions Immobiliàries. 
 
La Fundació no té elements classificats en aquesta categoria. 
 

4.5  Arrendaments. 
 
Les operacions d’arrendament es classifiquen en arrendaments financers i arrendaments operatius. 
Els primers, en el cas d’existir, es comptabilitzarien a l’actiu segons la naturalesa de l’element amb 
la contrapartida corresponent en forma de passiu financer, aquest es valoraria al menor valor entre 
el valor raonable de l’actiu arrendat i el valor actual dels pagaments a l’inici del contracte. La política 
d’amortització d’aquests actius és similar a l’aplicada a les immobilitzacions materials pròpies. 
 
En el cas d’arrendaments operatius es registren els ingressos i les despeses derivats dels acords 
de l’arrendament com a ingrés i despesa de l’exercici en el que es meriten en el compte de 
resultats. 
 

4.6  Permutes. 
 
No s’ha realitzat cap permuta durant aquest exercici. 
 

4.7  Actius financers i passius financers. 
 
Els instruments financers són contractes que donen lloc a un actiu financer en una entitat i, alhora, 
a un passiu financer o a un instrument de patrimoni en una altra entitat.  
 
La valoració dels actius i passius financers es regeix per l’establert en les normes 9a i 10a de les 
normes de registre i valoració per a les entitats de dimensió mitjana i de dimensió reduïda, del Pla 
de Comptabilitat de Fundacions i Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Actius financers 
 
Els actius financers es reconeixen en el Balanç quan l’entitat es converteix en una part obligada del 
contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions. 
 
Els actius financers de Biocat, la Fundació Bioregió de Catalunya, a efectes de la seva valoració, es 
classifiquen en la categoria d’actius financers a cost amortitzat i actius financers a cost. 
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Els actius financers inclosos en la categoria d’actius financers a cost amortitzat es valoren 
inicialment pel valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els 
siguin directament atribuïbles. 
 
Els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un 
tipus d’interès contractual, així com els avançaments i crèdits al personal, es valoren pel seu valor 
nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 
 
Posteriorment, els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost 
amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys. 
 
No obstant això, els crèdits amb venciment no superior a un any que s’han valorat inicialment 
pel seu valor nominal, es continuen valorant per aquest import, llevat que s’hagin deteriorat. 
Les correccions valoratives per deteriorament i la seva reversió, es reconeixen com  una despesa 
o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats. 
 
L'import d'aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu financer i l'import 
recuperable. S'entén per import recuperable com el major import entre el seu valor raonable 
menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió.  
 
Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió s'han registrat com una 
despesa o un ingrés respectivament en el compte resultats. La reversió té el límit del valor en 
llibres de l'actiu financer. 
 
Passius financers 
 
Els passius financers es reconeixen en el Balanç quan l’entitat es converteix en una part obligada 
del contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions. 
 
Els passius financers de Biocat, la Fundació Bioregió de Catalunya, a efectes de la seva valoració, 
es classifiquen en la categoria de passius financers a cost amortitzat i es valoren inicialment pel 
seu valor de cost que és el valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de 
transacció que els siguin directament atribuïbles. 
 
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un 
tipus d’interès contractual, es valoren pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els 
fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 
 
Posteriorment, els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost 
amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de resultats. 
 
No obstant això, els dèbits amb venciment no superior a un any que s’han valorat inicialment pel 
seu valor nominal, es continuen valorant per l’import esmentat. 
 
Les correccions valoratives per deteriorament i la seva reversió, es reconeixen com una despesa 
o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats. 
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La classificació entre el curt i llarg termini es fa tenint en compte el termini previst pel venciment 
del deute. Es considera deute a llarg termini aquella que té venciment superior a un any.  
 

4.8  Existències. 
 
Les existències, quan n’hi ha, consisteixen en projectes en curs que inclouen l’import a valor 
nominal de les despeses incorregudes durant l’any en diversos projectes, i que es materialitzaran 
en propers exercicis, una vegada s’executin. 
 

4.9  Impostos sobre beneficis. 
 
La Fundació està acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de “Règim fiscal d’entitats sense 
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge”.  
 
Segons aquest règim l’Entitat gaudeix de l’exempció de l’Impost sobre Beneficis pels resultats 
obtinguts durant l’exercici derivats de les activitats que constitueixen el seu objecte social, així 
com pels increments patrimonials derivats tant d’adquisicions com de transaccions a títol 
lucratiu, sempre i quan uns i altres s’obtinguin en compliment del seu objecte o finalitat 
específica. 
 

4.10  Ingressos i despeses. 
 
La imputació d’ingressos i despeses es fa en el moment en què es produeix el corrent real, amb 
independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer que se’n deriva. 
Així mateix, es distingeix en ingressos i despeses d’explotació i financers. 
Els ingressos procedents de la prestació de serveis per l’activitat de l’entitat es valoren pel valor 
raonable de la contrapartida rebuda, que és el preu acordat. 
Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció es pot 
estimar amb fiabilitat, considerant-hi el percentatge de realització del servei en la data de 
tancament de l’exercici. 
 

4.11  Provisions i contingències. 
 
L’entitat no té passius que resultin indeterminats respecte del seu import o de la data en què es 
cancel·laran. 
 
Quan n’hi hagi, les provisions es valoraran pel valor actual de la millor estimació possible de 
l’import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer l’obligació. Si la provisió té venciment 
inferior o igual a un any, i l’efecte financer no és significatiu, no cal fer cap tipus de descompte. 
 

4.12 Elements patrimonials de naturalesa mediambiental. 
 
Donades les activitats desenvolupades, no s’han destinat imports a fins mediambientals. 
 

4.13 Prestacions al personal. 
 
La Fundació no té compromisos per a pensions ni altres obligacions posteriors a la jubilació. 
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4.14 Subvencions, donacions i llegats. 
 
En aquesta partida es recullen les subvencions oficials a les activitats rebudes d’entitats 
públiques, i les donacions rebudes d’entitats públiques i privades. 
 
Les subvencions, donacions i llegats es reconeixen segons el caràcter amb que han estat 
concedides: 
 
- No reintegrables 

Sempre que existeix un acord individualitzat de concessió de la subvenció, donació o llegat a 
favor de l’entitat, s’hagin complert les condicions establertes per a la seva concessió i no hi 
ha dubtes raonables sobre la recepció de la subvenció, donació i llegat. 
Es registren inicialment, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al 
patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys en funció de la finalitat per a 
la qual han estat concedides. 

- Reintegrables 
Quan no compleixin la definició de no reintegrables. 
Es registren com a passius fins que adquireixen la condició de no reintegrables. 
Un cop adquirida la condició de no reintegrable, la imputació a resultats s’efectua atenent a 
la seva finalitat. 

- Subvencions, donacions i llegats per a les activitats 
S’imputen com a ingressos de l’exercici en què es concedeixen. 

- Subvencions, donacions i llegats de capital 
S’imputen en el compte de resultats com a ingressos de l’exercici en proporció a la dotació a 
l’amortització efectuada en aquest període per als béns que s’hi ha adquirit o quan es 
produeix la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en el balanç. 

- Subvencions, donacions i llegats rebuts per finançar despeses específiques 
S’imputen com a ingrés en el mateix exercici en què es meriten les despeses que estan 
finançant. 
 

4.15 Transaccions entre parts vinculades. 
 

Segons menció expressa en les notes 20 i 21.2 de la present memòria, es dóna informació dels 
perfils públics dels diferents membres del patronat de la Fundació i les institucions a les que 
representen, així com les operacions realitzades. 
 

No existeix cap participació amb més de la meitat dels drets de vot en qualsevol dels òrgans en 
entitats vinculades. 
 

Els ingressos de les subvencions rebudes de les entitats públiques es detallen en la nota 14. 
 

5. IMMOBILITZAT MATERIAL 

El següent quadre mostra tant els moviments i composició de l’Immobilitzat material a 31.12.20, 
com el detall de les dotacions d’amortització i de correccions valoratives per deteriorament 
efectuades durant l’any 2020 i el seu acumulat: 
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L’import dels elements totalment amortitzats és de 88.033,73 euros. L’any anterior, va ser de 82.067,58  
euros. 
 
La informació relativa als moviments i composició de l’Immobilitzat material, així com el detall de les 
amortitzacions, per a l’exercici 2019 , es mostra en el quadre següent: 
 

 

 
6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

 
No n’hi ha. 
 

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 
 
No n’hi ha. 
 

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 
Les immobilitzacions intangibles presenten el següent moviment per l’exercici 2020: 
 

Element Saldo Inicial Entrades Traspassos Sortides Saldo final

Mobiliari 37.590,98 1.767,40 0,00 0,00 39.358,38

Equips per a processaments d'informació 83.050,88 2.616,04 0,00 0,00 85.666,92

Altre immobilitzat material 8.960,38 164,01 0,00 0,00 9.124,39

Total 129.602,24 4.547,45 0,00 0,00 134.149,69

A.A. Mobiliari 27.339,54 2.064,72 0,00 0,00 29.404,26

A.A. Equips processament inform. 66.003,03 7.095,41 0,00 0,00 73.098,44

A.A. Altre immobilitzat material 4.982,08 419,64 0,00 0,00 5.401,72

Total Amortització Acumulada 98.324,65 9.579,77 0,00 0,00 107.904,42

Correccions valoratives per deteriorament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor net comptable 31.277,59 - 0,00 26.245,27

Correccions valoratives per deteriorament i/o reversió

Amortitzacions

Element Saldo Inicial Entrades Traspassos Sortides Saldo final

Mobiliari 37.380,98 210,00 0,00 0,00 37.590,98

Equips per a processaments d'informació 62.942,42 20.108,46 0,00 0,00 83.050,88

Altre immobilitzat material 7.243,99 1.716,39 0,00 0,00 8.960,38

Total 107.567,39 22.034,85 0,00 0,00 129.602,24

A.A. Mobiliari 19.888,21 2.122,04 5.329,29 0,00 27.339,54

A.A. Equips processament inform. 63.063,79 5.024,95 -2.085,71 0,00 66.003,03

A.A. Altre immobilitzat material 6.401,38 463,64 -1.882,94 0,00 4.982,08

Total Amortització Acumulada 89.353,38 7.610,63 1.360,64 0,00 98.324,65

Correccions valoratives per deteriorament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor net comptable 18.214,01 - 0,00 31.277,59

Amortitzacions

Correccions valoratives per deteriorament i/o reversió
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L’import d’1.500.000 euros, com a “Drets s/Béns cedits en ús”, fan referència a l’espai que el PCB 
té cedit a la Fundació, on s’ubica el seu domicili. Com ha estat comentat en la nota 4.1, el 
contracte té una vigència de 14 anys, període durant el qual s’amortitza. 
 
En el 2020, l’import dels elements de l’immobilitzat intangible que estaven totalment amortitzats és 
de 31.429,81 euros. L’any anterior, va ser de 29.246,00 euros. 
 
El quadre corresponent a l’any anterior és el següent: 
 

 
 

9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 

9.1  Arrendaments financers 
 
No n’hi ha, com tampoc va haver-hi al 2019. 
 
 

9.2  Arrendaments operatius 
 
En aquesta partida hi figuren els següents lloguers (amb les dades de l’exercici anterior): 
 

 
 
 
 

Element Saldo Inicial Entrades Sortides Saldo final

Propietat industrial i intel·lectual 15.807,36 208,00 0,00 16.015,36

Aplicacions informàtiques 53.119,69 645,00 0,00 53.764,69

Drets s/Béns cedits en ús 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total 1.568.927,05 853,00 0,00 1.569.780,05

Am.Acum.Prop. Ind. i intel·lectual 9.465,20 432,78 0,00 9.897,98

Am.Acum.Aplicac. informàtiques 32.758,25 10.597,02 0,00 43.355,27

Am.Acum.s/Drets Béns cedits en ús 558.035,71 107.142,86 0,00 665.178,57

Total Amortització Acumulada 600.259,16 118.172,66 0,00 718.431,82

Valor net comptable 968.667,89 - - 851.348,23

Amortitzacions

Element Saldo Inicial Entrades Traspassos Sortides Saldo final

Propietat industrial i intel·lectual 12.725,00 3.082,36 0,00 0,00 15.807,36

Aplicacions informàtiques 31.199,56 21.920,13 0,00 0,00 53.119,69

Drets s/Béns cedits en ús 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total 1.543.924,56 25.002,49 0,00 0,00 1.568.927,05

Am.Acum.Prop. Ind. i intel·lectual 8.351,73 357,27 756,20 0,00 9.465,20

Am.Acum.Aplicac. informàtiques 21.734,75 12.120,66 -1.097,16 0,00 32.758,25

Am.Acum.s/Drets Béns cedits en ús 450.892,85 107.142,86 0,00 0,00 558.035,71

Total Amortització Acumulada 480.979,33 119.620,79 -340,96 0,00 600.259,16

Valor net comptable 1.062.945,23 - 340,96 - 968.667,89

Amortitzacions

Lloguers 31/12/2020 31/12/2019

Lloguer de despatxos, oficines i sales 15.436,80 21.164,78

Total 15.436,80 21.164,78
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10. ACTIUS FINANCERS 
 
El valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers establertes en la norma de 
registre i valoració novena del PGC és el següent: 
 

 
 
El detall de les partides a cobrar a curt termini (amb les dades comparatives de l’any anterior) és 
el següent: 
 

 
 

L’any 2017, es va dictar sentència favorable a BIOCAT en relació a la fiança constituïda en el seu 
dia, per un import de 20.600 euros, per a l’arrendament de la que va ser, fins a finals de 2014, la 
seu de la Fundació i per a la qual en el 2014 es va dotar provisió per la reclamació interposada 
pel propietari de l’immoble. Finalment, la fiança va ser recuperada en el 2018. En relació a aquest 
assumpte, a la partida ”Altres deutors”, hi ha un import de 6.116,12 euros pendent de cobrar 
referent a les costes de la demanda judicial relativa a la fiança de Pg. de Gràcia, 103, i als 
interessos generats. 
 
L’import de 276.132,35 euros de la partida “Altres deutors” es refereix a l’import pendent de 
cobrar corresponent a: 

• l’import pendent de cobrar de l’IET, 270.016,23 euros, 

• l’import a cobrar referent a les costes de la demanda judicial relativa a la fiança de Pg. de 
Gràcia, 103, i als interessos generats, 6.116,12 euros.  

 
L’import de 175.094,35 euros de l’any anterior es corresponia a: 

• l’import pendent de cobrar de l’IET, 168.978,23 euros, 

• l’import a cobrar referent a les costes de la demanda judicial relativa a la fiança de Pg. de 
Gràcia, 103, i als interessos generats, 6.116,12 euros.  

 
 
 

Ex.2020 Ex.2019

Actius financers a cost amortitzat
468.693,87 480.803,92

- Partides a cobrar 276.804,86 205.752,79

- Efectiu i altres act.líquids equivalents 191.889,01 275.051,13

Actius financers mantinguts per negociar - -

Actius financers a cost - -

Total 468.693,87 480.803,92

Actius Financers a Curt Termini

        Categories                                         Classes
Crèdits  /  Derivats  /  Altres

31/12/2020 31/12/2019

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 672,51 30.658,44

Altres deutors 276.132,35 175.094,35

Total 276.804,86 205.752,79

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=PGC


 

 

35 

El moviment dels saldos dels usuaris i deutors, de la partida B.II de l’actiu del balanç “Usuaris, 
patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar”, es detalla en el quadre 
següent: 
 

 
 

11. PASSIUS FINANCERS 
 

11.1 Classes i categories 
 

El valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers establertes en la norma de 
registre i valoració desena del PGC és el següent: 
 

 
 

La partida a llarg termini “Altres deutes i deutes transformables en subvencions”, reflectida a 
l’epígraf del Passiu No Corrent B) II.3, d’import 92.437,82 euros, fa referència a la partida relativa 
a les subvencions rebudes per BIOCAT per al desenvolupament de les seves activitats i que encara 
es troben pendents d’aplicar a les corresponents activitats que financen. (Vegeu nota 14). L’any 
anterior, l’import dels “Altres deutes a llarg termini”, va ser de 0 euros. 
 
La partida “Deutes amb entitats de crèdit a curt termini”, que es troba en l’epígraf del Passiu 
Corrent C) II.1, d’import 200.651,20 euros (377.874,50 euros l’any anterior) es desglossa de la 
manera següent: 
 

• L’entitat disposa d’una pòlissa de crèdit per un límit de 600.000 euros, dels quals ha 
disposat 197.369,44 euros a 31-12-2020. En l’exercici anterior l’entitat disposava d’un 
compte de crèdit amb un límit de 600.000 euros, dels quals se’n van disposar 370.542,94 
euros. 

• Imports liquidats per pagaments amb targeta VISA, de 3.281,76 euros. L’any anterior, 
aquests ascendien a 7.331,56 euros. 

 

La partida a curt termini “Altres deutes a i deutes transformables en subvencions”, reflectida a 
l’epígraf del Passiu Corrent C) II.3, d’import 358.961,39 euros, fa referència a la partida relativa a 
les subvencions rebudes per BIOCAT per al desenvolupament de les seves activitats i que encara 
es troben pendents d’aplicar a les corresponents activitats que financen. (Vegeu nota 14). L’any 
anterior, l’import dels “Altres deutes a curt termini”, va ser de 404.714,83 euros. 
 

Saldo inicial Entrades Sortides Saldo final

 Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 30.658,44 56.528,06 86.513,99 672,51

 Altres deutors 175.094,35 377.414,36 276.376,36 276.132,35

Total 205.752,79 433.942,42 362.890,35 276.804,86

Ex.2020 Ex.2019 Ex.2020 Ex.2019 Ex.2020 Ex.2019

Passius financers a cost amortitzat 92.437,82 0,00 200.651,20 377.874,50 596.721,80 646.920,48

- Deutes amb entitats de crèdit - - 200.651,20 377.874,50 - -

- Altres deutes i deutes transformables en subvencions 92.437,82 0,00 - - 358.778,76 404.714,83

- Partides a pagar - - - - 237.943,04 242.205,65

Passius financers mantinguts per negociar - - - - - -

Total 92.437,82 0,00 200.651,20 377.874,50 596.721,80 646.920,48

Passius F. a llarg termini Passius F. a curt termini

Derivats/AltresDerivats/Altres
Deutes amb entitats de 

crèditCategories                                                    Classes     

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=PGC
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El detall dels passius financers a curt termini, corresponent a “Derivats/Altres” és el següent (amb 
les dades comparatives de l’any anterior): 
 

 
 

11.2 Informació sobre els ajornaments de pagament a proveïdors.  
 
En relació amb els ajornaments de pagament a proveïdors en operacions comercials, la Fundació 
no està obligada a informar-ne, d’acord amb la Resolució de l’Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (RICAC 2016, del 9 de gener de 2016) que deroga la Resolució de 29 de desembre de 
2010. 
 

12. EXISTÈNCIES 
 
A continuació es mostra el quadre amb les despeses incorregudes durant l’exercici 2020 per a 
projectes o serveis en curs: 
 

 
 
La variació de projectes en curs ha estat d’un import de 3.092 euros. L’any anterior la variació va ser 
de 3.747,71 euros. 
 

13. FONS PROPIS 
 
El detall dels fons propis, a 31.12.2020 es mostra en el quadre següent: 
 

 
  

Projecte en curs
Saldo a 

31/12/2020

Saldo a 

31/12/2019

Projecte en curs BIO 2020 0,00 3.092,00

TOTAL EXISTÈNCIES 0,00 3.092,00

Concepte
Saldo a 

31/12/2019
Altes Baixes 

Saldo a 

31/12/2020

Fons dotacionals 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Excedents d'exercicis anteriors 46.544,37 375,99 0,00 46.920,36

Romanent 309.485,63 0,00 0,00 309.485,63

Excedents negatius ex. anteriors -262.941,26 375,99 0,00 -262.565,27

Excedent de l'exercici 375,99 869,19 -375,99 869,19

TOTAL FONS PROPIS 136.920,36 1.245,18 -375,99 137.789,55
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Per a l’any anterior, el detall era el següent:  
 

 
 

14. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
Subvencions de capital. 
 
En l’exercici 2020 ha adquirit elements d’immobilitzat finançats mitjançant subvencions. La 
Fundació ha traspassat a resultat l’import corresponent a l’amortització corresponents als elements 
finançats amb subvencions de capital d’aquest anys i rebudes en anys anteriors, com es mostra en 
el quadre següent: 
 

 
 
L’any anterior: 
 

 
 
Subvencions a les activitats. 
 
El detall de les subvencions oficials concedides a les activitats al llarg de l’exercici 2020 és el següent 
(amb les dades comparatives per a l’exercici anterior): 
 

 
 

Concepte
Saldo a 

31/12/2018
Altes Baixes 

Saldo a 

31/12/2019

Fons dotacionals 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Excedents d'exercicis anteriors 31.010,47 15.533,90 0,00 46.544,37

Romanent 309.485,63 0,00 0,00 309.485,63

Excedents negatius ex. anteriors -278.475,16 15.533,90 0,00 -262.941,26

Excedent de l'exercici 15.533,90 375,99 -15.533,90 375,99

TOTAL FONS PROPIS 136.544,37 15.909,89 -15.533,90 136.920,36

Concepte Saldo inicial
Altes i 

Traspassos

Imputació a 

resultat
Saldo final

CONVENI PER AL DRET D'ÚS ESPAIS PCB 1.049.332,27 -225,12 107.142,86 941.964,29

INVERSIONS BIOCAT 19.091,80 47.151,83 14.189,48 52.054,15

TOTAL SUBVENCIONS OFICIALS DE CAPITAL 1.068.424,07 46.926,71 121.332,34 994.018,44

Imports Imports

Concepte 2020 2019

Generalitat de Catalunya - Dep. de la Presidència 0,00 100.000,00

Generalitat de Catalunya - Dep. d'Empresa i Coneixement  - DGR 274.000,00 274.000,00

Generalitat de Catalunya - Dep. de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 235.125,00 235.125,00

Generalitat de Catalunya - Dep. de Salut 725.000,00 475.000,00

Finançament desp. funcionament estructura 575.000,00 475.000,00

Finançament desp. funcionament activitats i projectes 150.000,00 0,00

Ajuntament de Barcelona 99.732,00 99.731,52

TOTAL SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS 1.333.857,00 1.183.856,52
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En el quadre següent es mostren les subvencions rebudes per al desenvolupament dels projectes 
propis de l’entitat així com la seva corresponent imputació a resultats: 
 

 
 
La composició del saldo final de les subvencions considerades com a passiu i que a final d’exercici 
2020 estan pendents d’imputar a resultat és de 451.399,21 euros. L’any anterior, aquest import era 
de 404.714,83 euros. 
 
Els saldos es registren tant en el llarg com en el curt termini segons el ritme d’execució que pot variar 
d’acord amb els recursos disponibles.  
 
Així, l’import de 451.399,21 euros es troba reflectit de la següent manera: 

- L’import de 92.437,82 euros en la Partida B II.3 del Passiu No corrent, corresponents al 
projecte EATRIS + 

- L’import de 358.961,39 euros en la Partida C II.3 del Passiu corrent. 

 
En relació al projecte Centre Internacional de Debat Científic (Bdebate), es tracta d’un projecte 
iniciat l’any 2007 essent imputats a ingressos corrents de cada exercici d’acord amb la despesa 
meritada per BIOCAT en aquest projecte, segons correlació d’ingressos i despeses. D’acord amb 
l’estratègia de Biocat, i amb la interacció del projecte amb la resta d’activitats de l’entitat, el projecte 
s’emmarca en l’eix d’Emprenedoria i creixement empresarial, en la vertical de Talent i Coneixement, 
que inclou totes les activitats de formació, divulgació del coneixement i de desenvolupament de 
l’emprenedoria. En aquest sentit, s’han reconegut com a ingrés de l’exercici 151.000 euros que 
corresponen a l’execució de les esmentades activitats, i a data de tancament de l’exercici 2020 hi ha 
un import de 156.005,85 euros pendent d’imputar a activitat futura de la Fundació. 
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D’una altra banda, emmarcat també en el projecte Centre Internacional de Debat Científic (Bdebate) 
l’Obra Social La Caixa, i d’acord amb el conveni entre la Generalitat i les caixes catalanes, a final  de 
l’exercici 2020 resta per executar un saldo de 34.999,35 euros, corresponent a l’import pendent 
concedit per aquest projecte. Durant l’exercici 2020, i degut a la situació de pandèmia originada per 
la COVID-19, no s’ha executat cap activitat relacionada amb aquest projecte. En aquest sentit, es 
preveu que s’executi aquest saldo durant l’exercici 2021. 
 
Per al 2019, el detall de les subvencions rebudes per al desenvolupament dels projectes de 
l’Entitat, va ser el següent: 
 

Concepte Saldo inicial 
Altes en 

l'exercici 2019 
Traspassos i 

baixes 

Imputació a 
resultat ex. 

2019 

Saldo final 
pendent 

d'imputar a 
ingressos de 

l'activitat 

Obra Social la Caixa (B·debate) 27.893,99 100.000,00 0,00 92.894,64 34.999,35 

ACC1Ó - Generalitat de Catalunya 34.500,00 60.000,00 -1.203,21 63.296,79 30.000,00 

FEDER Boost4Health 94.717,98 0,00 -7.082,86 87.635,12 0,00 

FEDER Onconet 39.653,69 0,00 -10.227,78 29.425,91 0,00 

RIS3CAT NextHealth - ACC1Ó 58.133,54 0,00 0,00 58.133,54 0,00 

Erasmus+_Growth 66.660,00 0,00 -39.996,00 0,00 26.664,00 

B·debate - BIOCAT 415.833,01 0,00 -46.926,71 56.500,00 312.406,30 

IET Health Innovation Fellowships 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 

IET_Health_CRAASH 0,00 138.778,23 -30.338,95 108.439,28 0,00 

IET_Health_Campus  0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 

IET_Health_Accelerator 0,00 2.692,39 0,00 2.692,39 0,00 

EIT_Health_Innovació 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 

LASER GO 37.126,76 0,00 -22.839,95 14.286,81 0,00 

PEER2SCALE 0,00 12.000,00 0,00 11.354,82 645,18 

TOTAL SUBVENCIONS  PROJECTES 774.518,97 456.970,62 -158.615,46 668.159,30 404.714,83 

 
15. SITUACIÓ FISCAL. 

 
15.1 Impost sobre beneficis. 

 
Segons s’ha exposat a la nota 4.9, la Fundació s’acollí a la Llei 49/2002 i, en no haver realitzat 
altres activitats no incloses en la seva finalitat fundacional o no exemptes, gaudeix del Règim 
Fiscal especial establert per l’esmentada llei i, en conseqüència, no tributa per l’Impost sobre 
Societats. 
 
La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’Impost sobre Societats dels 
exercicis 2020 i anterior, així com la seva liquidació són els següents: 
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En la presentació de l’Impost de societats del 2020 se sol·licitarà la devolució de les retencions 
aplicades als rendiments bancaris obtinguts durant l’exercici, si s’escau. 
 

15.2 Altres tributs. 
 
La Fundació està exempta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i l’Impost sobre Béns 
Immobles, de conformitat amb el Règim Fiscal especial regulat a la Llei 49/2002. 
 
Pel que fa a l’IVA, la Fundació aplica la prorrata especial de conformitat amb l’article 106 de la 
Llei de l’IVA. El procediment de càlcul de l’IVA deduïble és el següent: 
 
- Deducció del 0% de l’IVA suportat en les factures rebudes associades exclusivament a 
projectes subjectes i exempts d’IVA, concretament les relatives a activitats de formació i/o 
docència a les quals els aplica l’exempció prevista a l’article 20 de la Llei d’IVA. 
- Deducció de la totalitat de l’IVA que suporta en les factures rebudes associades  
exclusivament als projectes subjectes i no exempts d’IVA, els quals no resulta cap tipus de les 
exempcions previstes a l’article 20 de la Llei d’IVA. 
- Deducció parcial de l’IVA -d’acord amb el percentatge resultant del càlcul de la prorrata 
general - d’aquelles factures relatives a despeses comunes als projectes subjectes exempts i no 
exempts d’IVA. 
 
D’una altra banda, l’entitat satisfà rendiments a entitats no residents al territori espanyol per 
serveis professionals, de les quals presenta trimestralment les autoliquidacions. 
 
L’Entitat considera que ha practicat adequadament les liquidacions de tots els impostos i no 
espera que, en el cas d’una eventual inspecció per part de les autoritats tributàries, puguin posar-
se de manifest passius addicionals d’aquesta naturalesa que afectin aquests comptes anuals en 
el seu conjunt. 
 

15.3 Saldos amb organismes públics. 
 
En el quadre següent es mostren els saldos deutors que les administracions públiques tenen amb 
l’Entitat, per diferents conceptes, amb els imports comparatius de l’exercici anterior: 
 

 
 

Concepte Import 2020 Import 2019

RESULTAT COMPTABLE EXERCICI 869,19 375,99

DIFERÈNCIES PERMANENTS -869,19 -375,99

- Disminucions de la Base Imposable 2.290.021,00 2.313.412,35

Resultat de les activitats exemptes 2.290.021,00 2.313.412,35

+ Augments de la Base Imposable 2.289.151,81 2.313.036,36

Despeses de les activitats exemptes 2.289.151,81 2.313.036,36

BASE IMPOSABLE 0,00 0,00
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L’import que apareix a la partida “Organismes públics deutors per subvencions concedides” 
correspon a les subvencions concedides per organismes públics pendents de cobrar a data de 
tancament de l’exercici. 
 
A continuació es mostren els imports que la Fundació deu a les administracions públiques pels 
diferents conceptes, amb les dades comparatives de l’exercici anterior: 
 

 
 
 

16. INGRESSOS I DESPESES. 
 

16.1 Import de les despeses d’administració de la fundació. 
 

A l’exercici 2020, s’ha generat una despesa de 1.062,08 euros en concepte de despeses 
d’administració del patrimoni de la Fundació, derivades directament del funcionament del 
Patronat i d’altres òrgans de la Fundació. 
 

16.2 Ajuts monetaris. 
 

Premis Chasing Covid Destinataris: Projecte Chasing Covid 2.000,00€ 

 
Vegeu nota 1.2. 
 
En l’exercici anterior els ajuts atorgats van ser de 83.458,86 euros. 
 

16.3 Aprovisionaments. 
 
Sense anotacions en aquesta partida. 
 

16.4 Despeses de personal. 
 
El detall de la partida de despeses de personal corresponent a l’exercici 2020 (i el comparatiu de 
l’any anterior), es el següent: 
 

 
 
Biocat es trobava dins l’àmbit d’aplicació de l’Acord de Govern 19/2013 de 26 de febrer de 
mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici 2013. Durant el 
2018 es va retornar el darrer import pendent de la paga extraordinària de 2012, que s’havia 
deixat de percebre. Durant l’exercici 2019 es van retornar el 40% dels imports pendents de la 

31/12/2020 31/12/2019

Deutes amb les Administracions Públiques 143.900,93 98.291,54

- Hisenda Pública creditora (retencions) 74.171,59 67.181,82

- Organismes de la Serg. Social Creditors 69.729,34 31.109,72

Descripció Import 2020 Import 2019

Sous i salaris 1.062.318,65 962.457,71

Indemnitzacions 0,00 10.150,17

Seguretat Social a càrrec de l'empresa 255.714,72 234.878,02

Altres despeses socials 6.970,85 16.144,50

Total Despeses de personal 1.325.004,22 1.223.630,40
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mitja paga extraordinària de 2013, que s’havia deixat de percebre. Durant l’exercici 2020 s’ha 
retornat el 60% restant dels imports pendents de la mitja paga extraordinària de 2013. En el 2012, 
la modificació dels Estatuts de l’entitat i la nova configuració del Patronat, amb majoria de 
patrons privats, va situar Biocat fora de l’aplicació de la normativa esmentada a mitjans de juny 
d’aquell any. 
 

16.5 Variació de les provisions per operacions de les activitats. 
 
Sense anotacions en aquesta partida. 
 

16.6 Ingressos per activitats. 
 
Els ingressos de la Fundació per les activitats durant l’exercici 2020 corresponen íntegrament a 
les subvencions a les activitats, convenis finalistes, contractes, patrocinis, donacions rebudes i a 
prestacions de serveis en compliment de l’activitat fundacional. Vegeu notes 1.3 i 14. 
 
El detall, amb el comparatiu de l’exercici anterior, és el següent: 
 

 
 

16.7 Altres resultats. 
 
Els imports registrats en aquestes partides són aquells que no es consideren periòdics a l’hora 
d’avaluar els resultats futurs de la fundació i tenen el seu origen en fets o transaccions que, tenint 
en compte les activitats de la fundació, compleixen les dues condicions següents: 

• Cauen fora de les activitats ordinàries i típiques 

• No s’espera, raonablement, que s’esdevinguin sovint 
 
L’exercici 2020 l’import registrat en aquesta partida ha estat de 389,91 euros. L’any anterior va 
ser de 0,00 euros. 
 

17. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES. 
 
A 31 de desembre de 2020 l’Entitat, com l’any anterior, no ha realitzat cap provisió a llarg termini 
ni a curt termini i no té compromeses garanties amb tercers, ni altres passius de contingència 
coneguda.  
 
 
 

Descripció Import 2020 Import 2019

Ingressos per les activitats 2.166.372,04 2.165.450,79

Ingressos per prestacions de serveis 87.926,10 102.397,28

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 27.132,23 207.037,69

Subvencions oficials a les activitats 1.333.857,00 1.183.856,52

Donacions i altres ingressos per activitats 0,00 4.000,00

Altres ingressos per l'activitat 717.456,71 698.498,25

Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 -30.338,95

Subvencions oficials de capital traspassats al resultat 126.174,68 121.332,34

Total 2.292.546,72 2.286.783,13
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18. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES. 

 
18.1 Aplicació dels ingressos a activitats fundacionals. 

 
Els béns i drets que formen part de la dotació fundacional, es troben inclosos en la partida 
d’immobilitzacions materials en l’Actiu del Balanç de Situació.  
 
En l’exercici 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 d’aplicar almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que 
obtenen al compliment de les finalitats fundacionals. 
 
La resta s’ha d’aplicar al compliment diferit d’aquestes finalitats o a l’increment dels fons propis 
de la fundació, d’acord amb el que es detalla en el quadre següent: 
 

 
 
Amb les activitats i inversions realitzades s’ha acomplert amb els fins fundacionals en les seves 
diverses modalitats. Totes les activitats de la fundació compleixen les directrius del Patronat. 
 

19. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT. 
 
La Direcció de l’Entitat no té coneixement que s’hagin produït fets significatius amb posterioritat 
a la data de tancament de l’exercici 2020 que pogués afectar els estats financers tancats en 
aquesta data i considera que no hi ha afectació al principi d’entitat en funcionament. 
 

20. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
No hi ha cap tipus de benefici social, així com tampoc no hi ha hagut bestretes ni crèdits als 
membres del patronat ni al personal directiu. 
 
El Director General, que no forma part del Patronat, en l’exercici 2020 ha percebut una retribució 
econòmica de 91.280,28 euros bruts. L’import que va percebre l’any anterior , en el marc de la 
seva relació contractual amb la Fundació, va ser de 89.220,00 euros.  
 
Cap membre del Patronat ha percebut cap retribució per l’exercici del seu càrrec. Tampoc no 
s’han produït retribucions per cap altre concepte a cap membre del Patronat durant el període 
d’exercici del seu càrrec.  
 
La Fundació no ha dut a terme operacions amb cap altra entitat que pugui ser considerada 
vinculada (Vegeu nota 4.15). 
 

2017 2018 2019 2020

2017 2.186.983,59 16.539,18 2.170.444,41 1.519.311,09 2.170.245,52 2.170.245,52 0,00

2018 2.346.270,06 21.292,68 2.324.977,38 1.627.484,17 2.309.443,48 2.309.443,48 0,00

2019 2.313.412,35 15.732,03 2.297.680,32 1.608.376,22 2.297.304,33 2.297.304,33 0,00

2020 2.290.021,00 12.795,86 2.277.225,14 1.594.057,60 2.276.355,95 2.276.355,95 0,00

Aplicació 99,99% 99,33% 99,98% 99,96%

Any 
Ingrés total 

Fundació

Despeses no 

fundacionals

Renda obtinguda 

(base per al 70%)

Rendes a aplicar 

(70%)

Total rendes 

aplicades a 

l'activ. 

fundacional

Pendent de 

destinar

Import destinat en l'exercici
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21. ALTRA INFORMACIÓ. 
 

21.1 Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici. 
 

En la taula següent es mostra el nombre mitjà de persones ocupades durant l’exercici 2020, 
distribuït per categories, així com les dades per a l’exercici anterior: 
 

 
 

La distribució, per sexes, és: 
 

 
 

21.2 Membres del Patronat a 31 de desembre. 
 

Durant l’exercici 2020, s’han produït altes i baixes de patrons, essent la composició del Patronat 
de Biocat a 31 de desembre de 2020 la següent: 
 

President: Pere Aragonès , president de la Generalitat de Catalunya en funcions* 

Vicepresident primer: Alba Vergés, consellera de Salut 

Vicepresident segon: Ignasi Biosca, conseller delegat de Laboratoris Reig Jofré 

Vocals: 

Pere Aragonès, conseller de la vicepresidència i d'Economia i Hisenda 

Teresa Jordà, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació 

Ramón Tremosa, conseller d'empresa i coneixement  

Jaume Collboni, primer tinent Alcalde, representant de l’Ajuntament de Barcelona 

Jorge Gallardo, president i conseller delegat de Laboratoris Almirall 

Fina Lladós, directora d’Amgen  

Antoni Esteve, director d’Esteve Pharmaceuticals 

David Solanes, director gerent de Laboratorios Ern 

Margarita López, directora general de Sanofi-Aventis 

Judit Anido, presidenta CataloniaBio 

Marc Pérez, regional director Region 2 de Laboratorios Hartmann 

Nàdia Pons, gerent programa d’emprenedoria del Col·legi de Metges de Barcelona  

Maria Jose Figueres, Associació Catalana d’Universitats Públiques  

Joan Xavier Comella, Director Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) 

Josep M. Campistol, director de I'Hospital Clínic de Barcelona 

Francisco Javier Lafuente, Director general del Parc de Recerca UAB 

Jaume Amat, Soci Fundador de Bioemprèn 

José Luis Fernández, general manager d’AB Medica Group 

Secretari: 

Josep Ramon Arisa, lletrat de l'Assessoria Jurídica del Servei Català de la Salut 

Categories 2020 2019

Titulat Grau Superior 19,02 18,22

Oficial Administratiu 2,00 2,00

Personal becari o en pràctiques 3,87 4,48

TOTAL 24,89 24,69

Distribució per sexes 2020 2019

Dones 19,70 19,67

Homes 5,19 5,03

TOTAL 24,89 24,69



 

 

45 

* El 27 de setembre va ser inhabilitat el Molt Honorable President Joaquim Torra, passant a ser el President en 
funcions el Vicepresident, Pere Aragonès. 

 
21.3 Relacions amb el Protectorat de Fundacions. 

 
Durant l’exercici 2020 no s’han dut a terme altres activitats que requereixin autorització del 
Protectorat per a la seva realització ni comunicació al Protectorat per a la realització de les 
mateixes ni l’emissió i presentació de cap declaració responsable per part del Patronat. En el 2019 
tampoc es van dur a terme activitats que requerissin autorització del Protectorat. 
 
Només ha calgut comunicar, per a la seva inscripció, el canvi de membres del Patronat. 
 

21.4 Moviments dels fons especials. 
 
En l’exercici 2020, no s’ha dut a terme cap moviment en els fons especials- que no n’hi ha -, ni 
s’ha produït cap fet que comporti l’incompliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes 
legals. En el 2019 tampoc n’hi va haver. 
 

21.5 Garanties compromeses amb tercers i d’altres passius contingents. 
 
No n’hi ha.  
 

21.6 Afectació generada per la COVID-19 

Durant l’any 2020, l’activitat de Biocat s’ha hagut d’adaptar en relació a les necessitats derivades de 

la situació de pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, s’han pres diferents mesures per minimitzar 

el seu impacte: 

- Adaptació de les activitats que incloïen fites o esdeveniments presencials a format virtual, 

per tal de complir amb les mesures de seguretat necessàries. Veure detall de les activitats 

en el punt 1.5. de la memòria.   

- Revisió del pressupost de l’exercici 2020, adaptant-lo a les circumstàncies de la COVID-19. 

- Sol·licitud d’ajornament i moratòria del pagament d’impostos i de quotes a la Seguretat 

Social. 

- Adaptació de les oficines per tal de maximitzar la seguretat dels treballadors així com per a 

donar compliment a la normativa. 

- Seguiment exhaustiu i motivació del personal de la Fundació per part de la Direcció General 

i dels Directors/es d’Àrea, realitzant trucades i videoconferències diàries i setmanals. 

- Priorització del teletreball. 

- Facilitació d’eines de teletreball, tractant d’adaptar-lo a les circumstàncies personals de cada 

empleat, tenint en compte les necessitats de l’Organització. 

- Accés obert a tot el personal per a la realització voluntària de proves mèdiques per la 

detecció de la Covid-19. 
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22. INFORME D’INVERSIONS TEMPORALS. 
 
La direcció de l’entitat és coneixedora del nou Acord de 20 de febrer de 2019 del Consell de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors pel qual s’aprova el codi de conducta relatiu a les inversions 
de les entitats sense ànim de lucre, publicat al B.O.E. de 5 de març de 2019 i manifesta que la política 
d’inversions de la Fundació s’adapta a allò que disposa aquest nou Acord. 
 
A efectes d’aquest codi de conducta, es consideren com a inversions temporals qualssevol 
inversions en instruments financers subjectes a l’àmbit de supervisió de la CNMV. Són considerats 
instruments financers els que recull l’annex de la Llei del Mercat de valors, al que remet l’article 2.  
 
La Fundació, a l’hora de seleccionar la realització d’inversions temporals, quan en fa, valora en tots 
els casos la seguretat, la liquiditat i la rendibilitat que ofereixen les diverses alternatives d’inversió, 
tenint cura que hi hagi equilibri entre aquests tres principis, segons les condicions de mercat 
existents en el moment de la contractació. 
 
Durant aquest exercici, l’entitat no ha fet cap inversió en instruments financers subjectes a l’àmbit 
de la supervisió de la CNMV. L’any anterior tampoc no n’hi va haver. 
 

23. INFORMACIÓ SEGMENTADA. 
 
L'activitat desenvolupada per la Fundació s'ha realitzat principalment a Catalunya, i especialment 
aquest any, degut a la crisi sanitària i la impossibilitat de realitzar viatges i esdeveniments 
internacionals presencials. 
 
Tanmateix, s’han seguit duent a terme activitats internacionals adaptant-les a format digital, 
potenciant les col·laboracions en projectes europeus i les activitats d'internacionalització en països 
de referència en el sector de l'activitat de la Fundació, especialment dins el marc de l’EIT HEALTH 
(KIC en Salut de l’European Institute of Innovation and Technology), que va ser constituït al desembre 
de 2015, i del qual Biocat n’és membre “core”. Una de les activitats dins el marc d’EIT HEALTH dutes 
a terme en el 2020 ha estat el programa d’acceleració CRAASH Barcelona, que aquest any ha 
comptat amb Yesdelft (Holanda) com a partner així com amb el CIMIT de Boston (partner des de la 
primera edició del programa). Una altra activitat sota el paraigües de EIT health ha estat 
l’organització d’un dels “Short courses for professionals”, en col·laboració amb l’ecosistema de París 
liderat per Medicen i amb el suport científic de l’IBEC (Barcelona). 
 
En col·laboració amb l’oficina d’ACCIO de Silicon valley, s’ha organitzat un Virtual Disrouptour a 
Califòrnia, una immersió virtual a l’ecosistema de salut i emprenedoria de Silicon Valley i que ha 
permès a les empreses i projectes participants conèixer i interactuar amb inversors, empreses i 
agents acadèmics pioners del sector de la salut a Estats Units. La missió inclou sessions de pitch 
davant d’inversors, taules rodones amb start-ups, presentacions d’agents acadèmics i de corporates.  
 
Com és habitual, la Fundació ha participat en fires internacionals de partnering de reconegut prestigi 
internacional com són: Bio International Convention, BioEurope, RESI conference Bioequity... entre 
d’altres, totes elles en format digital. L’objectiu principal de l’assistència a aquestes fires és el de 
potenciar la projecció i posicionament de Catalunya com un dels principals hubs de ciències de la 
salut de referència a Europa i fer presentació dels bons projectes de recerca de la BioRegió a 
possibles inversors, corporate ventures i empreses llicenciatàries participants a la fira.   
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ANNEX 1 
 
 

PRESSUPOST I LA SEVA LIQUIDACIÓ. EXERCICI 2020 
 
 

http://www.biocat.cat/
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ANNEX 2 
 
 

PRESSUPOST I LA SEVA LIQUIDACIÓ. EXERCICI 2019 
 
 
 
  

http://www.biocat.cat/
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ESTAT EXECUCIÓ 2019 Pressupost 2019                                            Tancament 2019         

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 2.733.931,32 2.282.283,13 

INGRESSOS DE LA FUND. PER LES ACTIVITATS 2.732.311,48 2.281.923,18 

Subvencions nominatives /aportacions 1.283.856,52  1.183.856,52  

Ingressos per inversions 114.938,13  121.332,34  

Ingressos per l'activitat 1.250.006,84  976.734,32  

Ingressos requerits per l'execució 83.510,44  0,00  

ALTRES INGRESSOS 1.619,84 359,95 

TOTAL DESPESES 2.593.822,24 2.146.357,23 

DESPESES ÀREES I PROJECTES 2.070.454,49 1.638.239,74 

Innovació 1.497.751,44  1.126.967,33  

Personal 494.904,18 576.894,53 

Projectes 1.002.847,27 550.072,80 

Comunicació, Màrqueting i Relacions Estratègiques 572.703,04  511.272,41  

Personal 329.124,33 322.035,21 

Projectes 243.578,71 189.237,20 

DESPESES DE FUNCIONAMENT 523.367,75 508.117,49 

Despeses de Personal 325.639,55  324.695,00  

Altres despeses d'explotació 197.728,20  183.422,49  

RESULTAT ABANS INT/IMP/DEPREC/AMORTITZ (EBITDA) 140.109,08 135.925,90

Imputació a l'exercici ingrés cessió ús espais PCB -107.142,84 -107.142,86

Amortitzacions i Dotacions -23.301,79 -20.088,56

Resultats Excepcionals 0,00 0,00

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (BAIT) 9.664,45 8.694,48

Resultats financers -9.664,45 -8.318,49

RESULTAT NET TOTAL (BAT) 0,00 375,99

Impostos

RESULTAT DESPRES D'IMPOSTOS (BDT) 0,00 375,99

Nota: Partides assignades amb criteri de comptabilitat analítica


