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Informe del Director General 

“Al 2014 l’IRTA ha acordat la incorporació del CReSA, per tal d’integrar les seves 
capacitats com a centre consolidat i àmpliament reconegut” 
 
“L’activitat de l’IRTA a nivell internacional ha anat creixent al llarg dels darrers 
anys i actualment ja suposa el 32% del volum econòmic d’ingressos totals” 
 
El capital d’una institució com la nostra es nodreix del talent de les persones que hi pertanyen o 
que han format part d’aquesta al llarg de la seva història. Per aquesta raó, quan en el decurs 
del temps en perdem algunes d’elles, la pèrdua és sentida. Però encara ho és més quan qui 
ens deixa és la persona a qui devem l’origen de l’IRTA i n’ha estat director general des dels 
seus inicis l’any 1985 i al llarg de 23 anys, fins el 2008. És per això que vull començar aquesta 
memòria amb el record del Dr. Josep Tarragó i Colomines a qui l’IRTA deu la seva concepció i 
essència, entre moltes altres coses. 

Al 2014, l’IRTA ha estat acordant amb la UAB, en el marc del programa SUMA, l’extinció de la 
fundació CReSA Centre de Recerca en Sanitat Animal i la seva incorporació a l’IRTA, per tal 
d’integrar el gener del 2015 les seves capacitats com a centre consolidat i àmpliament 
reconegut com a referent en el sector de la Sanitat Animal nacional i internacional. El CReSA 
és un centre amb 15 anys d’història que va ser creat el 1999 com a centre consorciat entre 
l’IRTA i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i que aquest any ha estat reconegut pel 
MINECO com a Infraestructura Científico-Tècnica Singular (ICTS) dins l’àrea de les Ciències de 
la Salut i Biotecnologia a l’apartat de la Xarxa de Laboratoris d’Alta Seguretat Biològica. 

La Fundació Mas Badia ha celebrat els seus 30 anys d’existència. Nascuda l’any 1984 per 
iniciativa del sector fructícola gironí, aquest centre consorciat ha acompanyat a tota una 
generació d’agricultors en la seva tasca professional suggerint-los la incorporació d’innovacions 
i implementant o millorant productes o processos amb l’objectiu de fer més competitives les 
seves explotacions, no tan sols en el camp de la fructicultura, si no també dels cultius 
extensius, la postcollita i la protecció vegetal sostenible. 

Seguim encara sota els efectes de la crisi, i tot i que sembla que s’apuntin lleugers trets de 
recuperació, el cert és que les xifres dels pressupostos espanyols per a l’R+D+I segueixen, 
malauradament, a nivells del 2008 i sense una tendència clara d’increment a mig o a llarg 
termini a jutjar pels pressupostos de l’Estat pel 2015. 

Una de les conseqüències d’aquesta situació ha estat dirigir els nostres esforços a la captació 
de recursos més enllà de les nostres fronteres. Així, la nostra activitat internacional ens ha 
permès establir col·laboracions amb la Universitat de Califòrnia, als Estats Units, en temes 
d’aigua, amb la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, de la República Dominicana o 
iniciar una Joint Research Unit amb l’Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), 
d’Uruguai, la segona després de l’establerta amb Plant & Food Research de Nova Zelanda i 
que permet la concurrència conjunta en projectes de recerca en convocatòries europees. 

L’activitat de l’IRTA a nivell internacional ha anat creixent al llarg dels darrers anys i actualment 
ja suposa el 32% del volum econòmic d’ingressos totals, amb 219 activitats internacionals 
vigents al 2014 en 33 països de tot el món. Dels 268 projectes de recerca on ha participat 
l’IRTA al llarg del 2014, 72 d’ells han estat projectes europeus. 

L’IRTA segueix coliderant la proposta  espanyola de consorci per a la presentació d’una 
proposta a la propera convocatòria del Knowledge Innovation Community (KIC) d’alimentació 
que l’Institu Europeu de Tecnologia (EIT) té previst obrir l’any 2016. Enguany hem aconseguit 
que Barcelona sigui la seu del consorci espanyol, on el suport de l’Ajuntament de Barcelona ha 
estat cabdal. 

L’activitat de l’IRTA a nivell intern també ha estat important i reeixida. Així, durant aquest any 
s’han iniciat els treballs per a impulsar un dels instruments que el Govern ha posat en marxa 
per implementar l’Estratègia Regional d’Especialització Intel·ligent en Recerca i Innovació 
(RIS3CAT). L’IRTA ha treballat intensament en la constitució i coordinació d’una Comunitat 
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RIS3CAT en Alimentació que actualment ja compta amb més de 150 actors entre universitats, i 
centres de recerca agroalimentaris però, sobretot, empreses grans, mitjanes i petites que han 
vist en aquest instrument la oportunitat d’intensificar llurs processos d’innovació. Aquesta 
Comunitat, construïda amb un enfocament “bottom up”, està jugant també un paper significatiu 
en la identificació de les accions  que constitueixen el Pla d’Impuls de la Indústria 
Agroalimentària (PIIA), promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació, del qual l’IRTA forma 
part del Consell Rector, i s’emmarca plenament en el Pla Estratègic de Recerca i Innovació 
Agroalimentari que aprova el Govern a proposta del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

També al 2014 hem participat en la constitució del Consell Català de la Innovació 
Agroalimentària, liderat pel Departament d’Agricultura i amb la participació dels Departaments 
d’Economia i Coneixement, Empresa i Ocupació, i Ensenyament, i que té com a funció impulsar 
i fer el seguiment dels plans i programes de formació, transferència tecnològica i formació en 
l’àmbit agroalimentari i del medi natural. 

Finalment, l’INCAVI i l’IRTA han consolidat una estratègia comuna sota el nom d’i2Vi, per 
treballar conjuntament en la recerca, la innovació i els serveis avançats en el sector vitivinícola 
sota un enfocament pluridisciplinar. 

En resum, un any ple d’activitats que queden recollides en aquesta memòria anual de l’IRTA on 
en trobareu moltes més de les descrites en aquesta introducció, tant pel que fa a la informació 
corporativa, com dels centres i dels principals projectes dels nostres programes científics i que 
indiquen la força i vitalitat del nostre Institut. 

 

Josep M. Monfort Bolívar 
Director General 

6



Informe de la Directora científica 

“L’índex 2014 és actualment de 57 cites/investigador” 
“S’ha creat la figura del Coordinador dels Laboratoris d’Anàlisi Químic per 
millorar l’eficiència de l’estructura de recerca” 
 

Entre els esdeveniments de l’any 2014 relacionats amb l’estructura científica de l’IRTA cal 
destacar en primer lloc la incorporació a l’IRTA del Centre de Recerca en Sanitat Animal 
(CReSA), amb més de 100 persones, de les quals 39 són investigadors, el que representa un 
important bagatge científic i unes instal·lacions de recerca d’alt nivell. La integració d’aquestes 
persones i de les seves línies de treball dins la resta de la institució d’una manera satisfactòria i 
en harmonia amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en el campus de la qual es 
troba el CReSA i a la que aporta un conjunt de professors altament qualificats, és una de les 
prioritats pels propers anys. 

En segon lloc, s’ha modificat l’estructura científica de l’IRTA en diversos aspectes: la 
reestructuració de l’Àrea Indústries Agroalimentàries, que ha suposat l’agrupació dels quatre 
Programes existents en tres, i la creació d’un Coordinador dels Laboratoris d’Anàlisi Química 
amb la missió de millorar l’eficiència d’una potent infraestructura que es troba disseminada en 
varis centres de recerca de l’IRTA. 

La voluntat de l’IRTA de potenciar els enfocaments holístics i l’activitat multidisciplinària en el si 
de l’organització com a eina per a donar resposta als complexos reptes que es plantegen en el 
món agroalimentari, ha portat a començar un debat intern sobre la creació de Metaprogrames. 
Els Metaprogrames són iniciatives de recerca orientades a una missió i que, mitjançant 
enfocaments multidisciplinars, pretenen assolir objectius visionaris i ambiciosos per donar 
resposta a grans reptes tecnològics i científics de manera coordinada entre diversos 
programes. 

Entre els àmbits de recerca estratègics que es van proposar per aquest tipus d’enfocament es 
va posar en marxa el Metaprogama de Vitivinicultura, anomenant-ne un coordinador i establint-
ne els objectius. Aquesta iniciativa, que té un abast molt ampli, continuarà els propers anys 
amb la creació d’altres Metaprogrames. 

Un dels objectius més rellevants de la Direcció Científica és posar els elements necessaris per 
a fomentar la captació de talent, que és un dels elements cabdals de l’activitat científica actual i 
futura de la nostra organització. Per aquest motiu, l’IRTA va optar a 17 places del Programa 
Ramón y Cajal de 2014, tres de les quals varen ser aprovades. També va aconseguir les 
quatre places del Programa de Doctores INIA a les que optava, que en conjunt ha suposat la 
incorporació de set  joves investigadors amb vàlua contrastada als programes de l’IRTA. 

Per tal de fer el nostre institut més atractiu pels investigadors destacats, locals o foranis, des de 
la Direcció de Recursos Humans, i amb el suport de la Direcció Científica, es proposà la 
candidatura de l’IRTA a rebre l’acreditació d’Excellence in Research i la utilització del logo 
corresponent, que li fou concedida a principis de 2015. Aquesta  acreditació suposa la garantia 
d’un medi de treball agradable i estimulant i el compromís de la institució amb unes normes de 
contractació transparents i justes que ens han de portar, juntament amb la qualitat de la nostra 
recerca, a assolir l’excel·lència. 

L’activitat de l’IRTA pel que fa al impacte de les publicacions científiques produïdes pels seus 
investigadors durant 2014 ha seguit ascendint i es situà al desembre de 2014 en una mitjana 
de 57,0 cites/investigador quan aquesta mateix dada fou de 50,5 el 2013 i 45,8 el 2012, el que 
situa la dada de creixement d’aquest any (6,5 cites/investigador) per sobre de la mitjana de 
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creixement anual des de 2008 (4,4 cites/investigador). De les publicacions realitzades per 
l’IRTA el 2014, un 48% ho van ser en consorcis integrats per investigadors d’organitzacions no 
espanyoles. Aquest índex (i), indicatiu del grau d’internacionalització de l’activitat científica del 
nostre institut, superà el 2014 la mitjana històrica (ih=39%) i la dada obtinguda els dos darrers 
anys (39% i 42%), suggerint una tendència creixent a la interacció dels investigadors de l’IRTA 
en col·laboracions internacionals. 

També durant el 2014 es van posar en marxa els seminaris científics de l’IRTA, una iniciativa 
que té per objectiu afavorir la formació científica interna i l’establiment de contactes 
internacionals. Aquesta iniciativa consisteix en finançar cada any la invitació de, al menys, un 
investigador de vàlua reconeguda per Programa a impartir un seminari obert als científics 
propis i del nostre entorn en un dels centres de l’IRTA. El  primer seminari es va realitzar el mes 
de maig i fins a finals d’any se’n van dur a terme un total de 12. Aquesta activitat tindrà 
continuïtat en els propers anys i juntament amb altres relacionades amb la projecció exterior de 
l’Institut, com cursos i jornades sectorials, s’ha fet pública a través de la nostra web com a part 
de l’agenda de l’IRTA.  

La reunió anual del Comitè Científic Assessor (Scientific Advisory Board; SAB) de l’IRTA es 
dugué a terme el mes d’Octubre als nostres Serveis Corporatius de Torre Marimon. Aquesta 
reunió va ser especialment destacada perquè  s’hi va acordar una important remodelació del 
SAB per tal de dotar-lo d’una composició més internacional, donar-li una major autonomia i 
posar al dia les seves funcions. El resultat serà un Comitè més homogeni amb el d’altres 
organitzacions properes, notablement altres centres del CERCA i organitzacions internacionals 
amb objectius semblants als de l’IRTA, que servirà l’Institut amb més eficàcia i des d’una 
posició de major independència i alt nivell científic, mantenint al mateix temps la proximitat 
necessària amb la nostra cultura institucional. 

 

Conxita Royo 
Directora Científica 
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OBJECTIUS I FUNCIONS  
 
L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) es va crear  mitjançant la 
Llei 23/1985, de 28 de novembre del Parlament de Catalunya, llei que ha estat 
modificada per aprovació unànime el dia 15 d’abril de 2009 (Llei de l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). 
 
La Llei atorga a l'IRTA la configuració d’empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
L'IRTA neix com un instrument eficient en la política d’impuls de la innovació 
tecnològica basada en l’avenç científic, i facilitar-ne l’aplicació per part dels agents 
econòmics, com a forma ineludible de contribuir a la modernització i al desenvolu-
pament econòmic del sector agroalimentari i del país. 
 
La missió de l’IRTA, és a dir,  la raó de ser del nostre Institut i la finalitat última de la 
nostra activitat és: contribuir a la modernització, a la millora i l’impuls de la 
competitivitat; al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, 
agroforestal, aqüícola i pesquer, i també dels directament o indirectament relacionats 
amb el proveïment d’aliments sans i de qualitat als consumidors finals; a la seguretat 
alimentària i a la transformació dels aliments, i, en general a la millora del benestar 
de la població. 
 
La manera com pensem assolir la nostra missió l’expressem en la nostra VISIÓ: 
convertint-nos en referent científic, motor d’innovació i de transferència tecnològica i 
soci estratègic del sector agroalimentari. 
  
 
OBJECTIUS 
 
D’acord amb el plantejament i els continguts de la Llei de creació, els objectius de 
l'IRTA són els següents: 
 
a) Impulsar i portar a terme la recerca i el desenvolupament tecnològic en els 

àmbits agroalimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, i actuar segons les 
necessitats dels sectors, recollint-ne les demandes i amb respecte envers 
l’entorn natural i el benestar animal. 

b) Transferir tecnologia i avenços científics als sectors agroalimentaris i a llurs 
agents; valorar els avenços tecnològics propis com a via per a contribuir a la 
modernització, a la millora i l’impuls de la competitivitat i a la sostenibilitat  del 
sector primari i dels sectors relacionats amb la cadena agroalimentària i 
comercial. 

c) Impulsar la recerca en els àmbits, estratègics i fonamentals pel fet d’ésser 
recursos limitats i necessaris per al sector, de l’aigua i l’energia aplicats als 
diferents sectors, i cercar-hi sempre la sostenibilitat, la rendibilitat i l’eficiència. 

d) Cooperar i col·laborar amb el sector privat, sens perjudici de la col·laboració amb 
el sector públic, per a complementar la coordinació i la vertebració de l’esforç en 
recerca, desenvolupament i tecnologia. 

e) Impulsar l’estudi i la implantació de noves metodologies alternatives de 
producció agrària, ramadera, forestal i pesquera que comportin una reducció 
dels costos de producció i l’augment de la competitivitat i la productivitat. 

f) Cooperar amb les estructures cooperatives i altres formes empresarials, tant de 
producció com de transformació agropecuàries i agroalimentàries, per a millorar-
ne els procediments i els resultats finals. 
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FUNCIONS 
 
Per assolir els objectius esmentats, l'IRTA porta a terme les següents funcions: 
 
a) Desenvolupar programes d’investigació en els sectors agroalimentari, 

agroforestal, aqüícola i pesquer, i d’adaptació de tecnologia aliena a les 
circumstàncies i les condicions catalanes, i alhora, cercar la creació de 
tecnologia pròpia més eficient, tant dels del punt de vista econòmic com des del 
mediambiental i de la salut, i la reducció de la dependència tecnològica. 

b) Transferir coneixements i tecnologia al sector agroalimentari, per mitjà d’accions 
pròpies, que poden incloure l’assessorament especialitzat, les activitats 
experimentals d’adaptació o les de demostració i transferència, o per mitjà 
d’acords de cessió o llicència de propietat industrial i intel·lectual o altres de 
naturalesa anàloga. 

c) Impulsar la creació d’iniciatives i/o empreses de base tecnològica fruit de 
l’activitat de recerca del mateix Institut, i constituir, a aquests efectes, tota mena 
de societats o participar-hi mitjançant la subscripció d’accions o de participacions 
representatives del capital social. 

d) Prestar serveis en l’àmbit de la recerca, per mitjà de d’investigació concertada. 
e) Posar a disposició de les entitats, les agències i les empreses de la Generalitat i 

del sector públic en general la seva capacitat científica per a contribuir, en la 
mesura que sigui possible, a assolir els objectius de l’Institut. 

f) Assessorar les empreses i els centres de formació i recerca dels sectors  
agroalimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, els serveis tècnics de la 
Generalitat i altres entitats i organismes, i donar-los suport tècnic. 

g) Organitzar i prestar altres serveis de suport tecnològic als sectors agroalimentari, 
agroforestal, aqüícola i pesquer. 

h) Organitzar programes de formació científica i tècnica en els àmbits d’actuació de 
l’Institut, per ell mateix o en col·laboració amb altres entitats i organismes, en 
particular amb les universitats de Catalunya, les organitzacions professionals 
agràries i les agrupacions o associacions sectorials, les escoles de capacitació 
agrària i els centres d’educació secundària que ofereixen cicles formatius de 
grau superior relacionats amb els sectors agrari, ramader i agroalimentari. 

i) Fomentar les relacions i col·laboració amb altres institucions del conjunt de la 
comunitat científica, i també promoure l’organització de reunions científiques i 
congressos relacionats amb la tecnologia del sector agroalimentari. 

j) Complir qualsevol altres que li siguin atribuïdes o encomanades per llei amb 
relació al sector agroalimentari. 

 
 
EL SISTEMA COOPERATIU D’R+D 
 
El conjunt de centres amb finalitats de recerca, desenvolupament i transferència en 
què participa l’Institut constitueix el sistema cooperatiu de recerca i desenvolupament 
agroalimentaris. Els dits centres es consideren centres concertats amb l’Institut, amb 
el qual tenen els vincles orgànics, operatius i financers que els respectius òrgans de 
govern puguin establir. Com a centres concertats, reben suport de l’Institut i poden 
ésser inclosos en les previsions i els acords del contracte programa amb el Govern. 
La participació de l’Institut en els diferents òrgans de govern d’aquests centres 
concertats es porta a terme d’acord amb les decisions del Consell d’Administració de 
l’Institut. 
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ORGANITZACIÓ 
 
L’estructura organitzativa de l'IRTA pot dividir-se en dos grans apartats. En primer 
lloc, aquells òrgans de govern i assessorament que emanen explícitament de la Llei 
de creació i els desenvolupaments posteriors. En segon lloc, aquells òrgans d’abast 
territorial i funcional base de l'operativa de l'Institut, que anomenem Programes, que 
són reflex tanmateix de l’estructura científica de l’IRTA, tal com es descriu més 
endavant. 
 
 
1.- ÒRGANS DE GOVERN I ASSESSORAMENT 
 
D’acord amb l’article 6 de la Llei de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries, els seus òrgans de govern són:  el Consell d'Administració, el 
president o presidenta i el director o directora general.  
 
 
A) El Consell d'Administració: està integrat pels membres següents: a)  El 

president o presidenta, càrrec que correspon al president o presidenta de 
l’Institut; b) El vicepresident o vicepresidenta, càrrec que correspon al conseller o 
consellera del departament competent de matèria de recerca i universitats; c) El 
director o directora general de l’Institut; d) Els vocals següents: dos 
representants del departament competent en matèria d’agricultura i alimentació; 
una persona en representació de cadascun dels departaments competents en 
matèria de recerca i universitats, d’economia i finances, de salut, de medi 
ambient i d’indústria; una persona elegida pels òrgans de representació del 
personal de l’Institut; una persona en representació de cadascuna de les 
diputacions que participen en el finançament de l’Institut; fins a quatre persones 
més proposades pel conseller o consellera del departament competent en 
matèria d’agricultura i alimentació d’entre persones de reconegut prestigi i 
trajectòria en els àmbits científic i tècnic, universitari, empresarial, sectorial o 
professional, una de les quals ho és a proposta de les organitzacions 
professionals agràries més representatives de Catalunya. 

 
 
 
B) El president o presidenta: la presidència de l’IRTA correspon al conseller o 

consellera del departament competent en matèria d’agricultura i alimentació, i 
que actualment és l’Honorable Conseller del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Senyor Josep Maria Pelegrí i 
Aixut. 

 
 
C) El Director General:  des del dia 16 de setembre de 2008 és el Dr. Josep Maria 

Monfort Bolívar.  
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D) El Comitè Científic Assessor 
 
President: 
 

 
 
 
Vocals: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Francesc Puchal i Mas és llicenciat en Veterinària (Zaragoza 1956), doctor 
en nutrició animal (Ph.D. Iowa State Univ., 1961) i Dr. en Veterinària 
(Madrid, 1967). Fou investigador (Research Assistant) en el Dept. d’I+D de 
la empresa Monsanto Chemical Co. a Saint Louis Mo. i posteriorment 
Director Tècnic (Technical/Product Manager) de la mateixa companyia a 
Europa, amb seu a Brussel·les i posteriorment Director Tècnic de Monsanto 
Agrícola de España amb seu a Barcelona. Posteriorment acceptà la plaça 
de Director Tècnic de l’empresa Piensos Hens de Barcelona, filial de la 
nord-americana Cargill Inc. Obté per oposició la càtedra de Zootècnia i 
Producció Animal a la Universitat de Oviedo (F. Veterinària de León) i més 
tard, també per oposició, la càtedra de la mateixa denominació a la Univ. 
Complutense de Madrid (F. Veterinària). Retorna a Barcelona com a 
Director del Dept. de Post-grau de Biologia i Bioquímica de la UPC i accepta 
poc després la plaça de Director i prof. de producció i nutrició animal a 
l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. Fou impulsor i gestor de la 
creació de la Facultat de Veterinària de Barcelona (UAB), creada per Reial 
Decret l’any 1982 i de la que en fou el primer Degà i catedràtic de Nutrició 
Animal fins la seva jubilació l’any 1998. En el aspecte comercial, a més de 
les seves activitats dins de les empreses Monsanto i Cargill, fou creador de 
la empresa catalana Industrial Tècnica Pecuària S.A. (ITPSA), amb seu a 
Barcelona, dedicada a la assessoria nutricional, producció i venda d’additius 
alimentaris per alimentació animal, actualment amb una ampla xarxa 
internacional, amb filials a l’extrem Orient (Xina, Japó i Vietnam) i al 
continent americà (Guatemala, Uruguai i Brasil).  
 

Lowell Lewis és bioquímic i científic en el camp de l’horticultura amb un 
doctorat de la Universitat Estatal de Michigan el 1960. Després d'un 
període com a professor i director de la Universitat de Califòrnia, es va 
retirar el 1991 per continuar la seva carrera com a assessor i consultor a 
Egipte i Catalunya. Continua prestant assistència en l'assessorament a la 
investigació agrícola i els sistemes de producció a Egipte i ha elaborat un 
llibre titulat, "el futur d'Egipte depèn de l'agricultura i la saviesa“. Sempre 
ha estat assessor de l'IRTA i ha mantingut la seva vinculació amb la 
Universitat de Califòrnia. Amb motiu de la celebració del vintè aniversari de 
l’IRTA va ser reconegut per les seves contribucions a l'organització.  

Josep Ma. Monfort Bolívar, és Doctor en Ciències per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Nomenat Director General de l’IRTA al setembre 
de 2008. Investigador A+ de l’IRTA. Director del IRTA- Tecnologia dels 
Aliments (35 Drs i 20 Titulats superiors). Director de la Xarxa de 
Referència en Tecnologia dels Aliments de la Generalitat de Catalunya. 
Director-coordinador de la Xarxa estatal “Centro de Competencia en 
Productos Transformados de la Carne”.Vicepresident primer del Patronat 
de la Fundació Centa- Centre Tecnològic (Centre de Noves Tecnologies i 
Processos Alimentaris). Representant del IRTA en la Junta Directiva del 
SAFE Consortium. Membre del Consell Rector de la Plataforma espanyola 
Food for Life. Coordinador científic del projecte Cenit FUTURAL (projecte 
industrial amb 30 empreses, 6 OPI’s i Centres Tecnològics). Vice 
Investigador Principal del projecte Consolider CARNISENUSA (projecte 
coordinat de 16 grups de I+D espanyols). Ha estat professor a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat de Barcelona, i 
actualment Professor de la Universitat de Girona, i ha col·laborat en 
cursos de màster amb 11 Universitats espanyoles. Autor de mes de 100 
articles i ponències científiques.
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Josep Peñuelas és Professor d'Investigació del Consell Superior 
d'Investigacions Científiques d'Espanya (CSIC). Director de la Unitat 
d'Ecologia Global CREAF-CSIC (Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals-Consell Superior d'Investigació Científiques) a 
Bellaterra (Barcelona). És un ecologista treballant en ecofisiologia vegetal, 
les interaccions atmosfera-biosfera, ecologia global i la teledetecció. És un 
científic molt citat en ecologia / medi ambient, en les ciències vegetals i 
animals i en altres camps de la ciència. El Prof Peñuelas ha estat 
professor visitant en moltes universitats de tots els continents i és membre 
del consell editorial de diverses revistes científiques. Ha rebut diversos 
premis tant nacionals com internacionals. Va ser president de la Institució 
Catalana d'Història Natural i conseller de CADS (Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible), Generalitat de Catalunya. Veure les últimes 
publicacions en el lloc Web: http://www.creaf.uab.cat/global-ecology 

Eduard Fitó és enginyer agrònom (Universitat de Lleida, 1994) i GMP 
(ESADE, Barcelona, 1996) i General de Gestió de Programes-GMP-
(IESE, Barcelona, 2006). Les seves àrees d'especialització són la 
producció de llavors, cultiu de plantes (tomàquet i blat de moro), recursos 
humans i gerència general. Va posar en marxa el projecte "Huerto de 
Claudio", 2005 en la comercialització de verdures amb una marca única 
vinculada a una varietat determinada. En l'actualitat, és President de 
Ninsar, una empresa de biotecnologia per tal de desenvolupar els trets de 
les plantes i el Director del subministrament de llavors i el 
desenvolupament de Semillas Fitó.  
 

En la vessant científica ha treballat sobre la digestibilitat dels aminoàcids i 
proteïnes en monogàstrics i en els aspectes funcionals i metabòlics de 
diversos additius alimentaris, principalment antioxidants, antifúngics i 
pigmentants.   
 

Nabil Khayyat, biòleg té 3 Màsters: Màster en Gestió, Màster en 
Tecnologia Cervesera i Màster en Auditoria Ambiental. PhD. pel Col·legi 
d'Enginyers Agrònoms de la Universitat Politècnica de Madrid. Durant 6 
anys ha treballat en la investigació i la seva àrea d'especialització va ser 
Industrial Microbiologia Aplicada al Sector de l'Alimentació. Ha treballat 
en la indústria alimentària des de fa 8 anys en llocs diferents: Director 
d’R+D, Director Tècnic i Director General. Ha treballat com a Assessor de 
Recursos Naturals de la FAO a Amèrica Llatina. És professor associat de 
la U. Autònoma de Madrid i professor de 4 màsters: Gestió; 
Biotecnologia, Tecnologia Cervesera i les tecnologies de productes de la 
pesca. Actualment és Cap de la Divisió Tecnològica de Ciències de la 
Vida i Materials en CDTI que avalua projectes R+D de les empreses que 
operen en l’àmbit de l'Agronomia, Aliments, Farmacèutica, Biotecnologia, 
Salut, Medi Ambient i Nous Materials. Ha impartit diverses conferències 
sobre temes d'innovació i creativitat a tot el món. 
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Josep Lagares i Gamero (1963, Besalú - Girona). Enginyer Químic per 
l'Institut Químic de Sarrià (IQS), Màster en Gestió I Organització 
d'Empreses per la UPC i PADE per l'IESE.  
Director General de METALQUIMIA, companyia líder en la fabricació de 
maquinària i tecnologia per al processament de productes carnis que ha 
vist reconeguda la seva labor envers l'economia i la societat en 
nombroses ocasions. Destaquen el "Premio Príncipe Felipe a la 
Excelencia Empresarial" (2006/2007) en la seva modalitat de 
Competitivitat Empresarial (PYME) o els "Premis a la Tecnologia" (1992 i 
2001), concedits per la Generalitat de Catalunya pel seu avantguardista 
sistema de Gestió de la Creativació. Josep Lagares ha format part de 
diferents Juntes i Consells, com són els Consells Directius d'AMEC 
(Associació Multisectorial d'Empreses) i AEFEMAC (Associació 
Espanyola de Fabricants de Maquinària per a la Indústria Càrnia) on 
mercès a aquesta activitat, l'any 1999 se li va concedir la "Medalla de 
Plata d' AMEC" a l'impuls exportador. Ha estat també membre dels 
Consells Directius de Tribuna de Girona i del Fòrum Carlemany (2002-
2009). Actualment és membre del Consell Rector d'APD Zona 
Mediterrània, Patró de la Fundació FemCat (Fundació Privada 
d'Empresaris) i Patró de la Fundació CENTA (Centre de Noves 
Tecnologies Alimentàries) d'entre altres entitats i associacions. Des del 
setembre de 2009, és membre del CCRI Consell Català de Recerca i 
d'Innovació, òrgan assessor del Govern de Catalunya al voltant del 
Sistema de Recerca i d'Innovació i de les seves Polítiques. Josep 
Lagares és també Vicepresident de la FUNDACIÓ PRÍNCEP DE 
GIRONA, que té com a objectiu fundacional aportar valor a la societat 
mitjançant l'impuls, el suport i la promoció de la joventut; i President del 
Comitè Organitzador del FÒRUM IMPULSA de l’esmentada Fundació.   

Harmen Hofstra és el secretari general de l'Associació Europea per a la 
Seguretat Alimentària, Consorci SAFE. Té la responsabilitat general de 
l'execució de les activitats del consorci coordinat des de l'oficina SAFE a 
Brussel·les. Després del seu doctorat en microbiologia mèdica, va 
treballar durant més de 25 anys en microbiologia dels aliments, el 
desenvolupament del diagnòstic molecular i la metodologia de detecció 
ràpida de diferents components en aliments al TNO, als Països Baixos. 
Va ser cap del Departament de Microbiologia i Gestió de la Qualitat i 
membre de l'Equip de Direcció d'aquest Institut. Ha estat responsable de 
diversos projectes internacionals, tant dins del TNO com del Consorci 
SAFE. Ha estat actiu dins de l’ERANet de seguretat alimentària 
SAFEFOODERA (2005 - 2009) i com a coordinador dins la Plataforma 
Food for Life. 

Jean-Pierre Bidanel: Científic i Sènior de l’INRA, cap de la unitat 
d’investigacio de Genètica Animal i Biologia Integrativa (GABI), unitat 
mixta d’investigació entre l’INRA i AgroParisTech que inclou 180 
científics i estudiants de recerca en desenvolupament en diversos 
aspectes de la genètica i la genòmica animal incloent les espècies 
aquàtiques, amb un enfocament en l'ús de tecnologies d'alt rendiment 
per desxifrar la base genètica de caràcters d'interès i desenvolupar 
noves estratègies de selecció als sistemes sostenibles de producció 
animal. La seva àrea d'investigació és la millora genètica del porcí. Ha 
desenvolupat investigacions sobre el control genètic de la reproducció 
de truges, el mapatge de caràcters quantitatius d’interès productiu al 
genoma del porc. També ha jugat un paper actiu en la implementació de 
sistemes d'avaluació genètica i l'ús de la informació molecular en 
programes de millora genètica del porcí. És coautor d'uns 300 articles, 
incloent 80 articles en revistes SCI i 5 capítols de llibres, ha dirigit amb 
èxit  6 estudiants per obtenir el títol de doctorat i 14 estudiants per a un 
grau de mestratge. 
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Pere Arús és enginyer agrònom (Universitat de València, 1974) i 
doctor en Genètica (Universitat de Califòrnia, Davis, 1984). Les seves 
àrees d'especialització són la genètica de poblacions, l'evolució dels 
cultius, i la millora genètica de plantes, i s'ha especialitzat en l'ús de 
marcadors moleculars i altres eines de la genòmica en genètica i 
millora vegetal. Actualment treballa en tres cultius: préssec, maduixa i 
meló, especialment en la genètica de caràcters relacionats amb la 
qualitat del fruit i resistència a malalties. Ha realitzat diverses activitats 
relacionades amb la gestió de l'IRTA: cap del Departament de 
Genètica de Plantes (1988-2009), director del Centre de Cabrils 
(2007-2009) i Director Científic (2009 fins al present). És un dels 
iniciadors del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) sent en 
l'actualitat el seu director adjunt (2003 fins al present). El CRAG 
aglutina la majoria dels investigadors en genòmica de plantes i 
animals de les principals universitats de Barcelona (UAB i UB) i el 
CSIC, que recentment (març de 2011) es va traslladar a un nou edifici 
al campus de la UAB. 
 

Conxita Royo és doctora Enginyer Agrònom per la Universitat 
Politècnica de Catalunya (1987). Es obtentora de 16 varietats de 
cereals d’hivern (blat dur, triticale i blat fariner) i ha participat i dirigit 
nombrosos projectes d’investigació competitius en l’àmbit de, 
l’adaptació del cereals a l’ambient mediterrani, la utilització de criteris 
de selecció en programes de millora, i l’estudi de germoplasma 
autòcton. Ha estat editora de varis llibres i autora de 86 articles en 
revistes SCI. Ha dirigit 11 tesis doctorals i 6 tesi de mestratge. Ha 
participat en un bon nombre de comitès d’avaluació i representacions 
institucionals, tant nacionals com internacionals i és membre de 
diverses comissions i grups d’experts Ha exercit diversos càrrecs de 
gestió a l’IRTA: Directora de Millora de Cereals (1998-2008), Cap del 
Programa de Cultius Extensius (2008-2014), Directora del Centre IRTA 
de Lleida (2009-2013), Directora Adjunta a la Direcció Científica (2013-
2014) i Directora Científica des de gener de 2015. Ha estat guardonada 
amb la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic i amb el 
premi FUNDE per la seva trajectòria científica. 
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2.- ESTRUCTURA CIENTÍFICA: PROGRAMES 
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3.- ELS CENTRES  DE L’IRTA 
 
El desenvolupament de les activitats de l’IRTA ha estat associat a un procés de 
desplegament i implantació territorial. 
 
L’IRTA està present a 13 centres i 20 ubicacions: 5 a Barcelona, 6 a Tarragona, 7 a 
Lleida i 2 a Girona. Un conjunt de 10 Centres i Estacions Experimentals propis i 3 
consorciats constitueixen el Sistema Corporatiu de l’IRTA, repartits en 20 ubicacions 
a tot el territori. 
 
Aquesta implantació territorial ens ha permès apropar-nos a la realitat del país, fer-
nos visibles i aconseguir ser un referent en el camp de la investigació 
agroalimentària. 
 

 
 
 
 

Els Centres de Treball de l'IRTA:  L'IRTA desenvolupa la seva activitat en dos tipus 
de centres: 
 

 Centre d'R+D:  Realitza una activitat d'R+D d’àmbit general no restringit a un 
marc territorial específic, amb un enfocament més disciplinar que les 
Estacions Experimentals. 

 
 Estació Experimental:  Es dirigeix a un àmbit territorial o sectorial concret. La 

seva activitat és d’investigació aplicada i de demostració-divulgació, amb un 
enfocament de producte.  

 
Cada una d’aquestes categories pot, a la vegada, recaure en els àmbits dels Centres 
Propis o Centres Consorciats. 
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4.- ESTRUCTURA OPERATIVA: (DIRECCIONS FUNCIONALS) 
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Instal·lacions: 
Superfície total finques: 62.035m2  
Superfície total edificada:4.503m2  
(Hivernacles i Parcel·les aire lliure, Laboratoris, 
Despatxos, Sales Reunions/Actes, Biblioteca, 
etc.)  
 

CENTRES d’R+D  
 
A. CENTRES DE TREBALL PROPIS 
 
TORRE MARIMON 
Ubicació: Caldes de Montbui (Barcelona)   

   
Programes: 
Fructicultura 
Genòmica i Biotecnologia 
Horticultura Ambiental 
Gestió Integral de Residus Orgànics 
Genètica i Millora Animal 
Producció de Remugants 
 
Personal: 
Investigadors: 31 
Suport: 95 
 
Director: Joaquim Adillon Jaen 
 
Acull els Serveis Corporatius de l’IRTA des d’octubre de 2013 
 
CABRILS   
Ubicació: Cabrils (Barcelona). 

 
Programes: 
Protecció Vegetal Sostenible 
Genòmica i Biotecnologia 
Horticultura Ambiental 
Gestió Integral de Residus Orgànics 
 
Personal: 
Investigador: 25 
Suport: 30 
 
Directora: Josefina Nin Cervellera 

Instal·lacions: 
Superfície total: 116 Ha  
Distribució: 52 Ha. conreu agrícola; 45 Ha. bosc i 
viver; 6 ha. riera de Caldes; 13 Ha: edificis  
Edificacions: 18.765 m2  
Distribució: 11.506m2 Edificis històrics; 7.259 m2 
altres edificacions.  
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CReSA - Centre de Recerca en Sanitat Animal 
El CReSA s’ha incorporat a l’IRTA mitjançant Acord de Govern de data 16 de desembre de 
2014. A efectes del còmput d’activitat s’ha considerat com centre consorciat  fins a 31 de 
desembre de 2014..  
Ubicació: Bellaterra, Campus de la UAB (Barcelona). Consorciat amb la UAB 

 
 
Programes: 
Sanitat Animal 
 
Personal: 
Investigadors: 39 
Suport: 46 
 
Director: Dr. Joaquim Segalés Coma 
 
MONELLS 
 
Ubicació: Monells (Girona)  
 

  
 
Programes: 
Qualitat de Producte 
Seguretat Alimentària 
Tecnologia Alimentària 
Funcionalitat i Nutrició 
Genètica i Millora Animal 
Nutrició, Salut i Benestar Animal 
 
Personal 
Investigador: 41 
Suport: 54 
 
Director: Dr. Joan Tibau Font 
 

Instal·lacions: 
Laboratoris de bioseguretat de nivell 2 (717m2)  

Unitat de Biocontenció: bioseguretat de nivell 3, 
disposa de diferents laboratoris i un estabulari per 
a allotjar-hi principalment animals d’abastament 
(porcs, aus, vedells, ovelles, cabres i conills), així 
com animals salvatges i de laboratori.  

Instal·lacions: 
Noves Tecnologies i Processos Alimentaris - 
Edifici A:  de 4.050,82 m2 construïts i 3.746 m2 
útils i repartits en: Planta pilot: 2.542,01 m2. 
Oficines: 1.026,19 m2. Laboratori: 25 m2. 
Passadís visites: 250,01 m2. Sala màquines i 
auxiliars: 130,21 m2. Locals auxiliars: 77,40 m2. 
 
Tecnologia dels Aliments - Edifici B de 2695,3 
m2, repartits en: Planta pilot: 800 m2. Auditori: 192 
m2(inclou zones auxiliars: banys, vestidors, etc.). 
Menjador personal + banys: 88 m2. Sala anàlisis 
sensorial:   23 m2. Sala màquines: 65 m2. 
Oficines: 665.2 m2. Laboratoris: 569.0 m2. 
Magatzems i pati interior: 293.1 m2 . 
 
Control i Avaluació Porcí – Edifici C: Oficines i 
vestuaris: 500 m2  4 Naus de Control Animals: 
2.000 m2 : Precontrol i control animal amb 
sistemes automàtics i individualitzats del consum, 
monitorització climàtica i del comportament dels 
animals.  
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LLEIDA 
Ubicació: Lleida 

 
Programes: 
Cultius Extensius 
Genètica i Millora Animal 
Ús eficient de l’Aigua 
Fructicultura 
Postcollita 
Genòmica i Biotecnologia 
Genètica i Millora Animal 
 
Personal:  
Investigadors: 45 
Suport: 42 
 
Director:  Dr. Simó Alegre Castellví 
 
MAS DE BOVER 
Ubicació: Constantí (Tarragona) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programes: 
Fructicultura 
Genètica i Millora Animal 
Nutrició, Salut i Benestar Animal 
 
Personal: 
Investigador: 16 
Suport : 40 

Director: Dr. Joaquim Brufau de Barberà  
 
  

Instal·lacions: 
Finca de 30 ha. amb plantacions de fruita seca, i 
oliveres. Granges experimentals de nutrició de 
monogàstrics i genètica avícola, especialitzades en 
aus i porcs amb cicle tancat. Nova fàbrica de pinsos 
amb tres línees de producció per a remugants, 
monogàstrics i aqüicultura. Laboratori de Nutrició 
animal. Planta pilot d’olis i laboratori de qualitat 
d’olis. Laboratori per a la determinació de la qualitat 
de la fruita seca.  
Granja Experimental a Valls per a proves de 
Nutrició Animal  

Instal·lacions al Campus Agrònoms: 
Edifici 1 de 1.357,54 m2 amb oficines i laboratoris. 
Edifici 2  de 1.791,27 m2 amb oficines i laboratoris.  
Edifici modular de 167.64 m2 amb despatxos. 
 
Instal·lacions al Fruitcentre: 
Superf. del Solar: 4200 m2 (4.201,63 m2) 
Superfície útil: 8500 m2 (8.574,01 m2) 
Superfície construïda: 9600 m2 (9.603,93 m2) 

Edifici A: Planta baixa + 3 pisos + pàrking soterrani per 
30 places (oficines i laboratoris) 

Edifici B: Oficines i Plantes pilot: 
‐ Planta Pilot de noves tecnologies de classificació i 

envasat 
‐ Planta Pilot de producció i formulació de 

microorganismes 
‐ Planta Pilot de Noves Tecnologies de la Conservació 

(32 cambres) 
‐ Planta Pilot d’Enginyeria del Fred 
‐ Planta Pilot de IV Gamma 
‐ Planta Pilot de V Gamma 
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SANT CARLES DE LA RÀPITA   
 
Ubicació: Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)  
 

   
 
Programes: 
Aqüicultura 
Ecosistemes Aquàtics 
 
Personal:  
Investigadors: 31 
Suport: 31 
 
Directora: Dra. Dolors Furones Nozal 
 
 
 
B.  CENTRES CONSORCIATS 
 
CREAF - Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 
Ubicació: Bellaterra (Barcelona), Campus UAB. Consorciat amb la UAB  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programes: 
Horticultura Ambiental 
 
Personal: 
Investigadors: 96 
Suport: 76 
 
Director: Dr. Javier Retana Alumbreros 
 
 

 

Instal·lacions: 
Vivàrium, per al cultiu d’organismes aquàtics 
(Reproductors, larvari, cultius de plàncton): 1.200 m2   

      
Zona de cultius exterior, per al cultiu d’organismes 
aquàtics i assajos de nutrició: 2.500 m2  
 
Laboratoris: (713 m2), Oficines: (1.065 m2), 
Magatzems: (740 m2), 2 Vivendes  (165 m2) 
Embarcacions, estructures de cultiu externes i sondes 
de captació de dades.  

És un centre de recerca creat l'any 1987 entre la 
Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), 
amb la finalitat d'impulsar la investigació bàsica i 
aplicada en ecologia terrestre. Posteriorment, es va 
incorporar la Universitat de Barcelona (UB), gaudeix de 
personalitat jurídica pròpia per portar a terme les seves 
activitats  i actua en tots els àmbits geogràfics, des del 
local fins a l’internacional. 
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CRAG - Centre de Recerca en Agrigenòmica 
Ubicació: Barcelona, Cabrils, Bellaterra. Consorciat amb CSIC i UAB 

  
 
Programes: 
Genòmica i Biotecnologia 
 
Personal: 
Investigadors: 132 
Suport: 59 
 
 
Director: Dr. José Luis Riechmann 
 
 
 
CREDA - Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari 
Ubicació: Castelldefels (Barcelona). Consorciat amb la UPC  

  
 
Programes: 
Economia Agroalimentària 
 
Personal: 
Investigadors: 8 
Suport: 1 
 
 
Director: José Ma. Gil Roig 
 
 
 
 

Instal·lacions: 
Centre al campus de la UAB a Bellaterra.  

Hivernacles al nou centre i a Torre Marimon.  

Plataformes de Genotipatge,  Seqüenciació d'ADN, 
Microscòpia Confocal, Anàlisi d'Imatges i 
bioinformàtica.  

 

Impulsat por dues institucions: la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), 
sorgeix de la necessitat d’afavorir la vertebració 
d’un sistema públic català de recerca i 
desenvolupament en el sector agroalimentari. 
 
Neix amb voluntat de cooperar i col·laborar tant 
amb el sector públic com amb el privat, amb la 
finalitat de contribuir al desenvolupament i la millora 
de la competitivitat de l’agricultura i ramaderia, a la 
modernització de llurs estructures, a una utilització 
més sostenible dels recursos naturals, a la 
potenciació del medi rural i a comprendre millor les 
relacions existents entre societat i territori.  
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C. ESTACIONS I GRANGES EXPERIMENTALS 
 
ESTACIÓ EXPERIMENTAL MAS BADIA 
Ubicació:  La Tallada d’Empordà (Girona) 

 
 Programes: 
Cultius Extensius 
Fructicultura 
Postcollita 
Protecció Vegetal Sostenible 
 
Personal: 
Investigador: 17 
Suport: 7 
 
Director: Josep M. Pagés Grau 
 
ESTACIÓ EXPERIMENTAL DE LLEIDA 

Ubicació:  Lleida, Mollerussa, Gimenells i Borges Blanques  

 

 
 Programes: 
Fructicultura 
Protecció Vegetal Sostenible 
Ús eficient de l’aigua 
 
Personal: 
Investigador: 7 
Suport: 16 
 
Director: Dr. Simó Alegre Castellví 
 

Instal·lacions: 
Edifici 1. Principal amb recepció, oficines, laboratori 
de cultius extensius, arxiu, magatzem, cambres cria 
insectes, cambra frigorífica de sols, menjador i 
vivenda. Edifici Sala Polivalent amb classificadora 
de fruita, cambres frigorífiques de fruita i postcollita i 
magatzem.  

Edifici 2. Aulari i laboratori amb sala d’actes, 
despatxos i laboratori de fructicultura, postcollita i 
protecció vegetal.  

Edifici 3. Magatzem de maquinària. Gàbia 
d’insectes de camp  

Parcel·les (40 ha) de recerca de camp de fruiters, 
de cultius extensius i de bioenergia   

Instal·lacions: 
 
Mollerussa: 15 ha. Disposa de tres càmeres frigorífiques, 
classificadora de fruita i dos lisímetres de pesada. Reg 
automatitzat.  
Gimenells: 45 ha, 1500 m2 de magatzems, taller, dos 
hivernacles insect-proof amb 1200 m2 coberts i un hivernacle 
amb coberta plàstica de 200 m2. Reg automatitzat. Seu del 
Taller de Cuina Experimental “La Vaqueria” amb servei de 
restauració obert al públic.  
Borges Blanques: 9 ha. Reg automatitzat. Espai compartit amb 
l’ECA de les Borges Blanques, amb residència, sales de 
reunions i conferències, menjador, etc.  
Finques demostratives i col·laboradores, destacant les 
d’Ascó i Llesp, d’activitat demostrativa mitjançant convenis amb 
altres institucions.  
Oficines i equipament per al seu personal a l’IRTA Edifici 
Fruitcentre.  
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GRANJA EXPERIMENTAL D’ALCARRÀS 
Ubicació:  Alcarràs (Lleida)  

 

  
 Programes: 
Nutrició, Salut i Benestar Animal 
Genètica i Millora Animal 
Producció de Remugants 
Sanitat Animal 
 
Personal: 
Investigador: 4 
Suport: 4 
 
Director: Dr. Carles Rosell Rufat 
 
 

ESTACIÓ EXPERIMENTAL DE L’EBRE 

Ubicació:  Amposta i Gandesa (Tarragona)  

 
Programes: 
Cultius Extensius 
Fructicultura 
Protecció Vegetal Sostenible 

 
Personal: 
Investigador: 5 
Suport: 8 
Director: Sr. Tomàs Fosch Margalef 
 
 
  

Instal·lacions: 
Amposta: disposa d’oficines (350 m2), laboratoris 
(100 m2), magatzem (200 m2), insectaris (30 m2) i 
d’una finca experimental, 8 ha a Amposta dedicada 
a l’arròs i un altre de 4 ha a Bítem dedicada a cítrics 
i garrofers, a més d’altres finques amb contractes 
temporals d’arrendament.  

Gandesa: disposa d’un magatzem (150 m2) i d’una 
finca experimental de 11 ha dedicada a vinya, 
olivera i ametller (en regadiu).  

Instal·lacions: 
Consta de 6 naus de:  
 
1 avicultura (1.150 ponedores i 1.900 broilers)  
1 remugants (52 vedells i 38 mamons)  
3 porcí: transició (500 garrins), dos d’engreix (250 
porcs)  
1 avicultures alternatives (800 perdius i guatlles)  
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PROJECTES R+D DE L'IRTA 
QUADRE NÚM. 1 

PROJECTES R+D EN CURS / PER PROGRAMES 
Nombre de projectes en curs dels últims cinc anys 

 
QUADRE NÚM. 2 

NOMBRE DE PROJECTES R+D EN CURS D’EXECUCIÓ (2014) 
 Per programes i fonts de co-finançament 

            
  INIA  MINECO  UE  ALTRES  TOTAL  
 Genètica i millora animal 3  2  0  2  7  
 Nutrició, salut i benestar animal 5  1  12  5  23  
 Aqüicultura 3  5  5  11  24  
 Sanitat animal 4  0  0  0  4  
 Producció de remugants 1  1  1  2  5  
 Economia agroalimentària 2  0  1  0  3  
 Tecnologia alimentària 7  1  12  6  26  
 Qualitat del producte 3  0  3  4  10  
 Seguretat alimentària 2  0  2  2  6  
 Funcionalitat i nutrició 1  0  2  0  3  
 Gestió Integral Residus Orgànics 2  1  9  1  13  
 Ecosistemes aquàtics 2  0  4  5  11  
 Horticultura ambiental 3  2  4  10  19  
 Ús eficient de l’aigua 4  2  6  3  15  
 Postcollita 2  1  3  12  18  
 Fructicultura 7  2  5  6  20  
 Cultius extensius 3  1  0  9  13  
 Protecció vegetal sostenible 7  5  0  7  19  
 Genòmica i biotecnologia 3  0  2  1  6  
 Altres 1  3  1  18  23  

  65  27  72  104  
 

268  
            

            
  2010  2011  2012  2013  2014  
 Genètica i millora animal 6  7  7  16  7 
 Nutrició, salut i benestar animal 18  15  17  21  23  
 Aqüicultura 29  34  37  25  24  
 Sanitat animal 5  3  5  4  4  
 Producció de remugants -  7  8  4  5  
 Economia agroalimentària 1  1  2  4  3  
 Tecnologia alimentària 14  17  16  17  26  
 Qualitat del producte 4  5  5  14  10  
 Seguretat alimentària 5  4  4  11  6  
 Funcionalitat i nutrició 2  4  4  9  3  
 Gestió Integral Residus Orgànics 1  -  4  10  13  
 Ecosistemes aquàtics 6  5  5  5  11  
 Horticultura ambiental 21  14  15  15  19  
 Ús eficient de l’aigua 9  11  12  9  15  
 Postcollita 9  9  9  9  18  
 Fructicultura 16  17  17  23  20  
 Cultius extensius 16  12  12  8  13  
 Protecció vegetal sostenible 29  21  22  20  19  
 Genòmica i biotecnologia 6  5  5  6  6  
 Altres 4  4  5  59  23  

  201  195  211  289  268  
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QUADRE NÚM. 3 
 

GRAU D’ÈXIT EN CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES COMPETITIVES 
Nombre de projectes R+D i altres ajuts 

 
 

 INIA MINECO UE 
    

2010 24 P 23  P 33 P 
 19 A 20 A 3 A 
    

2011 31 P 25 P 66 P 
 19 A 16 A 10 A 
    
    

2012 46 P 
33 A 

12 P 
5 A 

49 P 
12 A 

 
    

2013 22 P 20 P 78 P 
 13 A 8 A 21 A 
    

2014 20 P 25 P 64 P 
  2 A 

18 PE* 
 4 A 

12 PE* 
10 A 

 32 PE* 
    
    

% d’èxit del 
darrer any 

10,00% 16,00% 15,63% 
 

    
    

 
% d'exit 

dels 5 anys    
 

2010-2014 
 

60,14% 
 

50,48% 
 

19,31% 
 

2009-2013 
 

60,67% 
 

50,46% 
 

21,96% 

P:  Presentats 
A:  Aprovats 
PE: Pendents de resolució 
%d'èxit calculat descomptat, de l'últim any, els projectes pendents d'avaluació  
* Actualment estan en avaluació els projectes del Plan Nacional: 18 projectes INIA, 12 projectes MINECO i també 32 projectes UE. 
 
RECERCA CONTRACTUAL I CONVENIS DE L'IRTA 
 
Al quadre núm. 4 es detallen les empreses (201) que han signat contractes amb l’IRTA durant l’any 2014  
També es detallen en el quadre núm. 5 els convenis més rellevants signats amb institucions, durant 
l’exercici 2014. 
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QUADRE NÚM. 4 
 

EMPRESES AMB LES QUALS L'IRTA HA SIGNAT CONTRACTES  
DURANT EL 2014 

 

• AB VISTA FEED INGREDIENTS  
• ACTEL S.C.C.L.  
• ACTION PIN  
• ADISSEO FRANCE S.A.S. 
• AENOR – ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN 

• AFFINITY PETCARE S.A. 
• AGENCIA CATALANA DE L' AIGUA 
• AGRARIA DEL VALLES S.C.C.L. 
• AGRAUXINE S.A. 
• AGRICOLA I CAIXA AGRARIA I 

SECCIO CREDIT 
• AGRIPHAR IBERIA S.L.U. 
• AGROCONTROL 2007 S.L. 
• AGROILLA S.A.T. 
• AGROTECNOLOGIAS NATURALES 

S.L. 
• AGROVEGETAL S.A. 
• AJUNTAMENT D'ALGUAIRE 
• AMBITO INTERNACIONAL 

INMOBILIARIO S.A. 
• ANSES – AGENCE NATIONALE DE 

SECURITE SANITAIRE DE 
L’ALIMENTATION, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU 
TRAVAIL 

• APC EUROPE S.A. 
• ARAGONESAS AGRO S.A. 
• ARBORETO S.A.T.  
• AREA METROPOLITANA DE 

BARCELONA 
• ARENTO GRUPO COOPERATIVO 

AGROALIMENTARIO DE ARAGÓN 
• ARROCERIAS PONS S.A. 
• ARVAM  – AGENCE POUR LA 

RECHERCHE ET LA 
VALORISATION MARINES 

• ASICI – ASOCIACION 
INTERPROFESIONAL DEL CERDO 
IBERICO  

• ASOCIACION COLOMBIANA DE 
PORCICULTORES  

• ANPS - ASSOCIACIO NACIONAL 
DE CRIADORS DE BESTIAR 
PORCI SELECTE  

• INNOVACC - ASSOCIACIO 
CATALANA D’INNOVACIO DEL 
SECTOR CARNI PORCI 

• AqüiCAT - ASSOCIACIO CLUSTER 
AQÜICOLA DE CATALUNYA  

• ANCRI – ASSOCIACIO NACIONAL 
DE CRIADORS D'OVI DE RAÇA 
RIPOLLESA  

• ASSOCIACIO AEI INNOVI  
• AXEB BIOTECH S.L.  
• AZUFRERA Y FERTILIZANTES 

PALLARES S.A.  
• BASF ESPANOLA S.L.  
• BASF S.E.  
• BAYER CROPSCIENCE S.L.  
• BIOIBERICA S.A.  
• BIOVERT S.A.  
• BURCHELL NURSERY INC.  
• CENTRE DE LA PROPIETAT 

FORESTAL  
• CENTRE GENETIC RESOURCES  
• CEVA SANTE ANIMALE S.A. 
• COMERCIAL QUIMICA MASSO S.A.  
• COMPO EXPERT SPAIN S.L.  
• CONFIALIMENTS TER S.L. 
• CONFRARIA DE PESCADORS DE 

PALAMOS  
• CONSELL COMARCAL DEL 

PALLARS JUSSA  
• CONSELL INSULAR D'EIVISSA  
• CORPORACION ALIMENTARIA 

GUISSONA S.A. 
• COOPERATIVA OLIVARERA DEL 

BAIX EBRE S.C.C.L.  
• CRISOL DE FRUITS SECS S.A.T.  
• CULTIUS ROIG SAT  
• CUNISOT CENTRE DE SELECCIO I 

MULTIPLICACIO S.L. 
• DANISCO (UK) LTD  
• DAU ALCO CAS 2012 S.L.  
• DE HEUS B.V.  
• DESARROLLO AGRICOLA Y 

MINERO S.A.  
• DESARROLLOS SANITARIOS 

HORTOFRUTICOLAS 2121S.L.  
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• DIPUTACIO DE BARCELONA  
• DOW AGROSCIENCES IBERICA 

S.A.  
• DSM NUTRITIONAL PRODUCTS 

A/S  
• DSM NUTRITIONAL PRODUCTS 

LTD  
• DU PONT IBERICA S.L.  
• DU PONT DE NEMOURS FRANCE 

SAS  
• ECOPARC DE BARCELONA S.A.  
• EDIBLE CASINGS S.L.  
• ELI LILLY BENELUX S.A.  
• EMA, DEPURACIO I ENGINYERIA 

DE L'AIGUA  
• EMBUTITS SALGOT S.A.  
• ESTEBAN ESPUÑA S.A.  
• ETABLISSEMENTS J.SOUFFLET 

S.A.  
• EVERRIS INTERNATIONAL B.V.  
• EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y 

FORESTALES BRUGARO S.A.  
• EXPLOTACIONES AGRICOLAS 

SIGENA S.A. 
• FELIPE BORRAS S.A.  
• FINE AGROCHEMICALS LTD.  
• FORMATGERIES MONTBRÚ S.A.  
• FRECARN S.L.  
• FRUITS PONENT S.C.C.L.  
• FUNDACION CESEFOR  
• GEA CALZA, TOMAS  
• GENERALITAT DE CATALUNYA  
• GENERALITAT VALENCIANA 
• GESLIVE S.L.  
• GESTION AMBIENTAL DE 

NAVARRA S.A. 
• GOBIERNO PRINCIPADO 

ASTURIAS  
• GOWAN ESPAÑOLA 

FITOSANITARIOS S.L.  
• GREEN HAS IBERIA S.L.  
• GREMI DE CARNISSERS 

XARCUTERS COMARQUES 
GIRONINES 

• GROUP  OF COMPANIES PTI LLC  
• GRUPO EMPRESARIAL PALACIOS 

ALIMENTACION S.A.  
• GRUPO OMEGA DE NUTRICION 

ANIMAL S.L.  
• GRUPO PREMIER PIGS S.L. 
• HIPERBARIC S.A.  

• HIPRA SCIENTIFIC S.L.U.  
• HUVEPHARMA NV  
• IBERFRES GUIJUELO S.L.  
• III-O APS  
• IMI FABI S.P.A.  
• INDUSTRIAS DE ALIMENTOS 

ZENU SAS  
• INGA FOOD S.A.  
• INGENIERIA Y SOLUCIONES DE 

MOVILIDAD S.L . 
• INMOBILIARIA GALLARDO S.L.  
• INOXPA S.A.  
• IFAPA - INSTITUTO ANDALUZ DE 

INVESTIGACION Y FORMACION 
AGRARIA, PESQUERA, 
ALIMENTARIA Y DE LA 
PRODUCCION ECOLOGICA  

• IEO - INSTITUTO ESPAÑOL DE 
OCEANOGRAFIA  

• INTERPORC  
• INTERQUIM S.A.  
• INTERVET INTERNATIONAL B.V.  
• JAUME ARTIGAS CASELLAS S.A.  
• JEFO EUROPE S.A.  
• GRUPO JORGE S.L.  
• JOUFFRAY DRILLAUD S.AS.  
• KELLOGG EUROPE TRADING 

LIMITED  
• KENOGARD S.A. 
• KERRY FOOD INGREDIENTES LTD  
• KWS SEMILLAS IBERICA S.L.U.  
• LABORATORIO JAER S.A.  
• LABORATORIOS BIOLOGICOS 

FARMACEUTICOS  
• LABORATORIOS HIPRA S.A.  
• LABORATORIOS ORDESA S.L.  
• LABORATORIOS SYVA S.A.  
• LAINCO S.A.  
• LALLEMAND BIO S.L.  
• LALLEMAND SAS  
• LE PORC GOURMET S.A.U 
• LIGNOTECH IBERICA S.A. 
• LIPIDOS TOLEDO S.A.  
• MANCOMUNITAT DE LA TAULA 

DEL SENIA 
• MANICA COBRE S.L. 
• MAPFRE EMPRESAS  
• MARTINEZ LORIENTE S.A. 
• MATADERO FRIGORIFICO AVINYO 

S.A.  
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• MATADERO INDUSTRIAL DE 
LLEIDA  

• MATAS TEIXIDOR, JOAQUIM  
• MECANIQUES SEGALES S.L.  
• MERCK SHARP & DOHME ANIMAL 

HEALTH  
• MICOFORA S.L.  
• MICOLOGIA FORESTAL I 

APLICADA S.L. 
• MICRON BIO-SYSTEMS LTD  
• MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

ALIMENTACION Y MEDIO 
AMBIENTE 

• MUNS AGROINDUSTRIAL S.L. 
• NEIKER – INSTITUTO VASCO DE 

INVESTIGACION Y DESARROLLO 
AGRARIO 

• NETAFIM LTD  
• NITRONOR FERTILIZANTES S.L.  
• NOEL ALIMENTARIA S.A.U.  
• NOVA AGRICOLA SANT ISIDRE 

D'ASCO SCCL 
• NOVUS  SPAIN S.A.  
• NOVUS INTERNATIONAL INC.  
• NUFARM ESPAÑA S.A.  
• OCEAN ALMOND S.L.  
• OLIGO BASICS USA LLC  
• OPENNATUR S.L.  
• ORGANISMO INTERNACIONAL 

REGIONAL DE SANIDAD 
AGROPECUARIA  

• PESA MEDIOAMBIENTE SAU 
• PHIBRO ANIMAL HEALTH 

(BELGIUM) S.A. 
• PHILEO LESAFFRE ANIMAL CARE 
• PI BIOSCIENCE LIMITED 
• PLANTAS DE NAVARRA S.A. 
• PORCAVES 2011 COOP.V. 
• PRODUCTES AGRICOLAS  

MACASA S.L. 
• PRODUCTOS FERNANDEZ S.A. 
• PROTEIN S.A. 
• PROVITAL S.A. 
• PURATOS N.V. 
• QUALITY CORN S.A. 
• RAGT IBERICA S.L.U. 

• REAGRO S.A. 
• S.E.DE CARBUROS METALICOS 

S.A. 
• S.E.DE DESARROLLOS QUIMICOS 

S.L. 
• COOPERATIVA SANT ISIDRE DE 

LES BORGES BLANQUES SCCL 
• SALA DESFER I MAGATZEM 

FRIGORIFIC J.VIÑAS S.A. 
• SALAONS SOLES S.A. 
• SCANFISK SEAFOOD S.L. 
• SECADEROS DE ALMAGUER S.A. 
• SEMILLAS BATLLE S.A. 
• SEMILLAS FITO S.A.  
• SEROS FRUITS S.C.C.L.  
• SERVICIS AMBIENTAUS VAL 

D'ARAN, S.L.  
• SILLIKER IBERICA, S.A.U. 
• SKRETTING ARC  
• SPECIALITES PET FOOD SAS  
• SPECIFIC PIG S.L.  
• SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS 

S.A.  
• SYNGENTA ESPAÑA S.A.  
• THE PINK PIG S.A.  
• TRADE CORPORATION 

INTERNATIONAL S.A.U.  
• ULMA PACKAGING S.COOP. 
• UNIDO - NATIONAL PROJECT 

COORDINATOR 
• UNIO CORPORACIO ALIMENTARIA 

SCCL 
• UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 

MILANO 
• UNIVERSITAT AUTONOMA DE 

BARCELONA  
• UNIVERSITAT DE LLEIDA  
• VALL DE SET SPC  
• VARIETAL BASE S.L.  
• VERDCAMP FRUITS SAT  
• VETAGRO S.P.A.  
• W.NEUDORFF GMBH KG  
• WORLD'S COCONUT TRADING 

S.L.  
• XEDA INTERNACIONAL S.A. 
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QUADRE NÚM. 5 

 
CONVENIS MES RELLEVANTS SIGNATS DURANT EL 2014 

 
 
• IBEC - IRTA: Conveni marc per 

l'establiment d'una aliança de 
col·laboració que permeti la millora de l' 
impacte científic, tecnològic i assistencial 
de les activitats de cada part, així com la 
regulació general d'estudis i projectes de 
recerca que es desenvoluparan 
conjuntament. 

 
• IFAPA - IRTA: Compromís de 

col·laboració per participar en un projecte 
de R+D a presentar a la Convocatòria 
"Food Security, sustainable agriculture 
and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the 
bioeconomy. 

 
• DIPUTACIÓ DE GIRONA - IRTA: Acord 

de col·laboració per la gestió conjunta de 
l'explotació ramadera experimental de 
Monells. 

 
• ACIE - IRTA: Conveni de col·laboració 

per establir el marc general en el que les 
parts podran col·laborar per dur a terme 
activitats relacionades amb la 
investigació científica i el 
desenvolupament tecnològic. 

 
• CONAFE – IRTA: Conveni de 

col·laboració entre CONAFE i l’IRTA. 
 

• UPV - IRTA: Conveni de col·laboració 
entre la Universitat Politècnica de 
València i l' IRTA en el marc del Banc de 
Dades de referència del porcí espanyol 
(BDporc) 

 
• Govern Rep. Dominicana - 

Administració de la Generalitat de 
Catalunya: Acord d'intencions entre el 
Ministeri de Medi Ambient i Recursos 
Naturals del Governo de la República 
Dominicana i l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya (Espanya), 
mitjançant l' IRTA, per futura cooperació 
bilateral en el sector mediambiental. 

• INIA URUGUAI - IRTA: Conveni per la 
creació d’una Unitat Mixta d’ Investigació 
entre l’ INSTITUT NACIONAL D’ 
INVESTIGACIÓ AGROPECUARIA (INIA) 
i l’ IRTA. 

 
• UC Davis - CA&ES - IRTA: 

Memoràndum d'enteniment entre 
CA&ES, UC DAVIS i l' IRTA. 

 
• IFIP-IRTA: Acord de col·laboració per 

dur a terme activitats de cooperació de 
R+D conjunta en àrees d'interès comú. 

 
• IICA-IRTA: Acord general de cooperació 

tècnica, establir les bases per la 
realització d'accions d'intercanvi de 
coneixements i experiències que 
fortifiquin el desenvolupament tecnològic 
i de la innovació en les agricultures 
d'Amèrica Llatina i el Carib. 

 
• MOU Zhenghou Fruit Reseach Ins – 

IRTA: Memoràndum d'enteniment per 
l'establiment del "Xina - Espanya 
Laboratori Conjunt en Ciència i 
Tecnologia de la Fruita". 

 
• KAFR EL-SHEIKH UNIVERSITY – 

IRTA: Acord de col·laboració per establir 
bases de cooperació en el marc de: a) 
Genètica i genòmica del conill i aus de 
corral, b) Intercanvi de materials de 
recursos genètics en espècies d'interès 
comú i c) Intercanvi d'investigadors entre 
ambdues institucions. 

 
• OUA RURAL ENVIRONMENT AND 

ENERGY – IRTA: Acord de col·laboració 
en matèria de planificació, estratègia i 
desenvolupament de programes de 
desenvolupament rural integral a nivell 
internacional. 

 
• SEPOR - IRTA: Conveni de col·laboració 

en el marc del Banc de Dades de 
referència del porcí espanyol (BDporc) 
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QUADRE NÚM. 6 
 

PROJECTES I CONTRACTES IRTA I 
CENTRES CONSORCIATS 

 
 

  

 Projectes Convocatòries Competitives
 

Contractes1 

  
Núm. Ingressos2 Núm. 

 
Ingressos 

IRTA3 268 4.700,51  972 11.393,61 

CRAG 58 3.090,74   8 192,37 

CREAF 56 1.620,47  16 245,13 

CREDA 5 66,33  8 75,10 

CReSA 18 750,82  119 3.245,00 

FUNDACIÓ MAS BADIA 18 363,85  58 404,17 

 423 10.592,72  1.181 15.555,38 

      
      

 
 
 
 

  

                                                 
1 Els ingressos de contractes inclouen la partida de serveis. 
2 En milers d'euros 
3 No inclou els projectes R+D finançats en la seva totalitat per l'IRTA (es refereix solament a convocatòries 
competitives). 
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PUBLICACIONS IRTA I CENTRES CONSORCIATS 

 
La producció científica de l’IRTA i els centres consorciats  expressada en forma de 
publicacions de diferent índole, es reflecteix al quadre núm. 7. 
 

 
QUADRE NÚM. 7 

 
PRODUCCIÓ CIENTÍFICA I TÈCNICA  2014: PUBLICACIONS 

 
  

Publicacions 
científiques 

 
Contribucions 
a congressos 

i reunions 
científiques 

 

 
Publicacions de 
Transferència de 

Tecnologia 

 

 
Articles 

científics 
SCI 

Llibres i 
capítols de 

llibres 

Articles 
Tècnics 

 i de 
Divulgació 

Tesis  
doctorals 

 IRTA 244 22 205 87 26 
 

 CRAG 64 7 57 0 11 

 CREAF 143 7 79 2 7 

 CREDA 10 4 20 3 4 

 CReSA 70 2 71 17 6 

 FUNDACIÓ  MAS BADIA 6 1 10 24 0 

 TOTAL 537 43 442 133 54 
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RECURSOS I APLICACIONS 
ECONÒMICO-FINANCERES
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RECURSOS I  APLICACIONS ECONÒMICO-
FINANCERES 
A.-  RECURSOS  
L'evolució dels recursos en els darrers cinc anys ha estat la següent, en milers d'euros: 

    
  2010 2011 2012  2013  2014 

 SUBVENCIONS GENERALS A L'ACTIVITAT    
 Generalitat D.A.A.M. 13.759,28 13.665,36 12.435,48  9.622,55  10.050,93
 Generalitat E.C.O. 2.883,46 2.808,37 2.808,37  2.330,95  2.331,00

 16.642,74 16.473,73 15.243,85  11.953,49  12.381,93
    
 ENDEUTAMENT / BESTRETES A 

LL.T./DEUTES TRANSF.SUBV. 
11.286,40 0,00 580,44  0,00  0,00

 DEVOLUCIONS BESTRETES DE CENTRES 
CONCERTATS 

0,00 110,00 1.274,77  56,00  56,00  

 11.286,40 110,00 1.855,22  56,00  56,00
 INGRESSOS PROPIS    
    
 Subvencions especifiques Generalitat:    
 Encàrrec de serveis D.A.A.M 3.151,80 3.048,56 2.521,05  2.237,03  1.919,15
 Encàrrec de serveis E.C.O. 2.229,35 2.166,97 2.109,31  1.771,25  1.772,00
  5.381,15 5.215,53 4.630,36  4.008,28  3.691,15

     
 Subvencions Diputacions 1.270,03 1.622,83 1.455,58  1.417,67  1.339,06

     
 Subv.Convocat. Pub. Competitives:    
 I.N.I.A. 1.389,47 1.321,46 1.502,92  1.257,33  1.266,09
 MINECO-Plan Nacional I+D 2.881,07 2.450,66 2.171,94  1.256,10  836,21

 Altres Ministeris Administració Central 1.111,77 819,08 586,74  314,60  37,12
 U.E. 1.632,65 1.882,16 1.284,85  1.675,97  2.468,58

 C.I.R.I../ F.B.G/Xarxes de  referència 331,74 299,76 139,86  66,95  92,51
 7.346,70 6.773,12 5.686,31  4.570,96  4.700,51

 Altres subvencions:    
 I.N.I.A.- Infraestructura -45,77 0,00 0,00  0,00  21,58
 MINECO- Infraestructura 0,00 0,00 56,85  216,54  295,06
 UE.-Infraestructura 844,09 3.389,57 4.093,83  1.498,15  461,80

 Diputació de Girona 0,00 0,00 0,00  0,00  24,31
 Altres subvencions-Infraestructura: 798,32 3.389,57 4.150,68  1.714,69  802,76
     
 Doctores I.N.I.A.  534,05 462,46 428,75  400,49  415,44
 AGAUR-Contratació de personal 176,26 200,87 89,41  120,52  100,25
 MINECO- Contratación de personal 350,59 433,76 432,09  380,67  214,25
 Varis 348,50 440,40 121,91  128,98  76,80
 Altres subvencions-Explotació: 1.409,40 1.537,49 1.072,17  1.030,66  806,75
  2.207,72 4.927,06 5.222,85  2.745,34  1.609,51

 Contractes i serveis:    
 Contractes 6.453,96 6.447,26 5.759,50  8.481,55  9.606,28

 Serveis 1430,63 1.853,71 2.091,05  1.416,78  1.695,29
 Productes R+D  0,00 0,00 0,00  183,15  92,05

 Altres serveis 476,49 188,65 174,74  0,00  0,00
 8.361,08 8.489,62 8.025,29  10.081,48  11.393,61
 Vendes i altres ingressos:     

 Vendes  766,04 810,96 746,67  774,21  733,08
 Varis 20,27 0,28 0,00  1.591,60  50,01
 Interessos bancaris 906,49 1.220,08 736,52  603,24  326,48
 Recuperació de despeses     403,64 399,46    820,09  338,68  155,38
 2.096,44 2.430,78 2.303,28  3.307,74  1.264,95
 TOTAL INGRESSOS PROPIS 26.663,12 29.458,94 27.323,66  26.131,47  23.998,79
     
 T O T A L   I N G R E S S O S 54.592,26 46.042,67 44.422,73  38.140,96  36.436,72
 ENDEUTAMENT -11.286,40 0,00 -580,44  0,00  0,00
 DEVOL. BESTRETES C.CONSORCIATS 0,00 -110,00 -1.274,77  -56,00  -56,00
 TOTAL INGRESSOS SENSE ENDEUTAMENT 43.305,86 45.932,67 42.567,51  38.084,96  36.380,72
     
 Evolució base 2010 (Ingressos nets) 100,0 106 98,3  87,9  84,0
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Després de concloure el segon Contracte Programa ara fa set anys, l’IRTA ha desenvolupat la 
seva activitat durant l’exercici 2014 amb un pressupost anual pactat independentment amb 
cadascun dels Departaments, DAAM i ECO, de la Generalitat de Catalunya. 

Respecte els recursos provinents de la Generalitat en concepte de subvencions generals a 
l’activitat, s’han mantingut enguany pràcticament els mateixos valors que en l’any anterior, per 
primera vegada en els darrers cinc anys l’IRTA no ha vist minorada aquesta partida. Els 
ingressos principals de l’activitat es detallen en les partides “Subvencions de Convocatòries 
Públiques Competitives” i “Contractes i Serveis”.  

Els ingressos en concepte de Convocatòries Públiques Competitives, han repuntat una mica tot 
i estar lluny dels valors de 2010, per contra, els ingressos per contractes i serveis han 
experimentat un fort augment. 

Tot i la situació de greu crisi econòmica actual, és important destacar aquest augment 
d’ingressos en contractes, ja que demostra que el grau de concertació amb el sector 
agroalimentari és elevat, i tot i les adversitats, la nostra oferta al mercat segueix sent d’interès 
per  les empreses. Si comparem els recursos nets obtinguts l’any 2014, respecte l’any 2013, 
observem que aquests han disminuït globalment. La principal davallada prové de les 
subvencions de capital per infraestructures FEDER, donat que el pla d’inversions vinculat està 
finalitzat, i per la banda dels ingresso diversos, donat que al 2013 es va registrar una quantitat 
importat en concepte d’ingressos extraordinaris per la recuperació via bonificació de quotes de 
la seguretat social. S’espera recuperar el nivell d’ingressos propis d’anys anteriors, fent grans 
esforços per continuar sent competitius en el sector,  i donat que les  aportacions de la 
Generalitat de Catalunya per l’any 2015 no experimentaran noves retallades.  

Des de l’any 2009 i fins el 2015, l’IRTA rebrà cofinançament del fons FEDER per les inversions 
Torre Marimon, Fruitcentre, Estació Experimental d’Alcarràs i el centre IRTA-Sant Carles.. Les 
dues primeres inversions també van rebre finançament de bestretes, provinent del Ministeri de 
Ciència i Innovació, durant els anys 2007 a  2011. Aquestes bestretes es van començar a 
amortitzar l’any 2011 i tenen  venciment a l’any 2025. Aquest fet s’haurà de tenir molt en 
compte de cara a la gestió dels pròxims pressupostos, ja que comprometen part dels recursos 
de l’Institut a fer front a aquests compromisos. 

Cal destacar, com s’ha vingut fent en els anys precedents, que els ingressos propis de l’IRTA 
representen el 66% del total d’ingressos (sense computar l’endeutament, ni la devolució de 
bestretes per part dels centres consorciats). Aquest percentatge continua representant un valor 
molt significatiu pel nostre Institut, donat que l’aportació de la Generalitat (34% del total) no 
cobreix bona part de l’estructura de costos fixa de l’IRTA. 

 
EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL  DELS INGRESSOS PER ANYS  

(no inclouen endeutament, ni devolució de bestretes) 
 

 

      
  2010 2011 2012 2013  2014  

     
 SUBVENCIONS GENERALS A L'ACTIVITAT    

Generalitat 38,4% 35,9% 35,8% 31,4%  34,0%  
      

 INGRESSOS PROPIS    
 Encàrrec de serveis D.A.A.M. 7,3% 6,6% 5,9% 5,9%  5,3%  
 Encàrrec de serveis E.C.O. 5,1% 4,7% 5,0% 4,7%  4,9%  
 Subvencions Diputacions 2,9% 3,5% 3,4% 3,7%  3,7%  
 Subv.Convocat. Pub. Competitives 17,0% 14,7% 13,4% 12,0%  12,9%  
 Altres subvencions  5,1% 10,7% 12,3% 7,2%  4,4%  
 Contractes i serveis 19,3% 18,5% 18,9% 26,5%  31,3%  
 Vendes i altres ingressos 4,8% 5,3% 5,4% 8,7%  3,5%  
 61,6% 64,1% 64,2% 68,6%  66,0%  

 TOTALS 100% 100% 100% 100%  100%  
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INGRESSOS PROPIS VERSUS INGRESSOS SGA 
(no inclouen endeutament, ni devolució de bestretes) 

 
    

  2010  2011  2012  2013  2014 

 % Ingressos Propis 61,6%  64,1%  64,2%  68,6%  66,0%
 % Ingressos SGA 38,4%  35,9%  35,8%  31,4%  34,0%

 % Ingressos Propis + Ingressos SGA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0%
          

 
EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DELS INGRESSOS PER TRIENNIS 

(no inclouen endeutament, ni devolució de bestretes) 
 

     
 Trienni Trienni  
 2009-2011  2012-2014  

 
SUBVENCIONS GENERALS A 
L'ACTIVITAT  

 Generalitat  37,3% 33,8% 
   
 INGRESSOS PROPIS  
 Encàrrec de serveis D.A.A.M. 6,9% 5,7% 
 Encàrrec de serveis E.C.O. 5,0% 4,8% 
 Subvencions Diputacions 3,0% 3,6% 

 Subv.Convocat. Pub. Competitives 15,4% 12,8%  
 Altres subvencions  8,1% 8,2%  
 Contractes i serveis 19,2% 25,2% 

 Vendes i altres ingressos 5,0% 5,9%  

  62,7% 
 

66,2% 

 100,0% 100.0% 

    
 

ORIGEN DELS RECURSOS EN % 
Trienni 2012 - 13 – 14 

(no inclouen endeutament, ni devolució de bestretes) 
 

Subvencions 
Generals a 
l'Activitat; 
33,8%

Encàrrecs de 
Servei; 10,5%Altres 

Subvencions ; 
24,6%

Contractes i 
serveis; 25,2%

Vendes i altres 
ingressos; 5,9%

 
 
        
 

La gràfica mostra el pes que ha tingut cada tipologia d’ingrés en l’últim trieni. La suma és el 100%
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Evolució dels recursos propis 2010-2014 (en milers €) 
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Evolució dels ingressos sense endeutament anys 2010-2014 (en milers €)  
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B.-  APLICACIONS 
Agrupant les aplicacions en els principals grups de despeses i inversions s'obté el següent 
resum, pel que fa als últims cinc anys: 
 
   

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

     

 Nòmines i Seguretat Social 26.869,49 25.596,73 23.542,43 23.034,57 23.438,35

 Despeses del personal 2.010,62 1.822,64 1.224,12 1.037,33 1.087,03

 Funcionament 8.423,94 7.708,34 7.307,28 7.002,89 7.242,63

 Aportacions concedides a centres 
concertats 3.279,26 3.491,84 2.879,01 2.492,38 2.567,96

 Despeses financeres 8,65 14,54 64,54 32,75 5,35

 Despeses extraordinaries 81,99 93,36 119,74 114,06 99,65

 Inversions 4.532,75 9.686,83 5.492,70 3.218,51 2.447,27

 Bestretes concedides a centres 
concertats 0,00 732,77 0,00 0,00 300,00

 Amortització préstecs i variació de 
passius financers 1.495,66 6.052,28 2.365,69 2.804,85 3.647,16

 Recuperació prorrata IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 46.702,36 55.199,33 42.995,51
 

39.737,35 
 

40.835,39

  

 
En aquest detall no s’inclouen: les variacions d’existències, les amortitzacions comptables de 
l'immobilitzat, la depreciació de la cartera de valors,  les pèrdues per venda de l'immobilitzat, ni 
les dotacions per provisions i les despeses financeres implícites. 
 
El cost de les nòmines i Seguretat Social inclou tant el personal fix, com els contractes 
temporals càrrec de projectes, habitualment finançats per organismes públics aliens a l'IRTA.  
 
En les despeses de personal s’hi comptabilitzen les de viatges i desplaçaments, assistència a 
congressos, vestuari, formació, estades a l’estranger i altres. 
 
A funcionament s’inclouen la resta de despeses que comprenen els següents conceptes: 
compres de mercaderies, subministraments, reparació i conservació, comunicacions, treballs 
exteriors, altres serveis, impostos i altres diversos.  
 
Les aportacions concedides a centres concertats, en primer lloc, corresponen a les aportacions 
que fa l'IRTA amb recursos propis, a la Fundació Mas Badia, al Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicació Forestal (CREAF), a la Fundació Centre de Recerca de Sanitat Animal (CReSA) i al 
Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA). D’altra banda, 
també figuren les aportacions que fa la Generalitat als centres concertats CRAG, CREDA i 
CReSA a través de l’IRTA, on el nostre institut  ha esdevingut un vehicle de relació entre el 
govern i centres amb entitat jurídica, que tampoc disposen de Contracte Programa propi. 
 
L'import de les inversions correspon a la suma de les inversions materials i immaterials. Durant 
l’exercici 2014 s’ha seguit avançant en l’execució dels projectes TORRE MARIMON i el 
FRUITCENTRE, que estan ja pràcticament finalitzats. Aquestes inversions, a més de rebre 
finançament mitjançant bestreta reemborsable del Ministeri, també reben finançament FEDER 
per valor del 50% del seu cost elegible.  
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EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL  
DE LES APLICACIONS PER ANYS 

 
       

  2010  2011 2012  2013  2014  
      

 Nòmines i Seguretat Social 57,5% 46,4% 54,8% 58,0%  57,4% 

 Despeses del personal 4,3% 3,3% 2,8% 2,6%  2,7% 

 Funcionament 18,0% 14,0% 17,0% 17,6%  17,7% 

 Aportacions concedides a centres concertats 7,0% 6,3% 6,7% 6,3%  6,3% 

 Despeses financeres 0,0% 0,0% 0,2% 0,1%  0,0% 

 Despeses extraordinaries 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%  0,2% 

 Inversions 9,7% 17,5% 12,8% 8,1%  6,0% 

 Bestretes a llarg termini concedides a 
centres concertats 0,0% 1,3% 0,0% 0,0%  0,7% 

 Amortització préstecs i variació de passius 
financers 3,2% 11,0% 5,5% 7,1%  8,9% 

 Recuperació prorrata IVA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 

 100,0% 100,0% 100,0%
 

100%  100% 
     

 
EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL  

 LES APLICACIONS PER TRIENNIS 
 

     
  Trienni Trienni  
  2009-2011  2012-2014  

      

 Nòmines i Seguretat Social 50,2% 56,7% 

 Despeses del personal 3,7% 2,7% 

 Funcionament 15,9% 17,4% 

 Aportacions concedides a centres concertats 6,6% 6,4% 

 Despeses financeres 0,0% 0,1% 

 Despeses extraordinaries 0,2% 0,3% 

 Inversions 15,6% 9,0% 

 Bestretes concedides a centres concertats 0,5% 0,2% 

 
Amortització préstecs i variació de passius 
financers 7,4% 7,1% 

 Recuperació prorrata IVA 0,0% 0,0% 

  100,0%  100,0%  
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RECURSOS HUMANS1 
 
Nota: La dotació de Recursos Humans es financia parcialment amb el suport dels 
Fons Socials Europeus (FSE). 
 
El col·lectiu humà del sistema consorciat de l'IRTA està format pel personal propi de 
l’Institut (i a càrrec de projectes) i pel consorciat (professors de les Universitats, personal 
de la Fundació Mas Badia, del CREAF, del CReSA, del CRAG,i del CREDA) que en total 
ascendeix a 853 persones. 
 
A 31 de desembre de 2014, el personal de l’IRTA el conformen 549 persones classificades 
com a personal propi de l’IRTA (504 distribuïdes en dues àrees: RDT i Suport) i 45 
Doctorands. 
 
- Àrea d'R+D+T  orientada cap a la recerca, desenvolupament, transferència 

tecnològica i divulgació, on es troben enquadrades les següents categories 
d'investigadors/especialistes, dels quals el  85 % gaudeix de contracte fix. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Les dades es refereixen a 31 de desembre de cada any i al personal propi de l’IRTA 

 Dones Homes Total 

 Investigador "A"  2 6 8 

 Investigador "B"  / Especialista “B” 8 15 23 

 Investigador "C" / Especialista “C”  24 22 46 

 Adjunt d'Investigació "D" / Especialista "D"  27 18 45 

 Col·laborador d'Investigació "E" / Especialista "E"

  
10 15 25 

 Col·laborador d'Investigació "F" / Especialista "F"

  
7 13 20 

 Altres d'R+D+T (directius)    0 2 2 

     Postdoctorand estada estranger 0 0 0 

TOTAL 78 91 169 
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Àrea de suport, distribuïda en vuit nivells dels àmbits administratiu, laboratori, camp i 
serveis en general. En total formen un col·lectiu de 335 persones de les quals 246 (73%) 
gaudeixen de contracte fix. 
 

 
Així doncs, i tal i com figura al gràfic, l'evolució del personal propi de l'IRTA és la següent: 
 
      
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
        
Personal d'R+D+T        
 Fixos  156 157 154 151 147 144 
 Temporals   70 57 50 40 29 25 

        
  226 214 204 191 176 169 

      
Personal de Suport        
 Fixos    209 219 228 224 236 246 
 Temporals   188 187 139 120 102 89 

        
  397 406 367 344 338 335 
       

 
La distribució de la taula anterior per gènere a l’any 2014 és la següent: 

 
     
 2014  
 Dones  Homes  
     
Personal d'R+D+T     
 Fixos 66  78  
 Temporals  12  13  
 78  91  
     

  
Personal de Suport     
 Fixos   128  118  
 Temporals   54   35  
 182  153  
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PERSONAL PROPI IRTA I CENTRES CONSORCIATS 
 
 

 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL PROPI DE L’IRTA SEGONS EL SEU 
TIPUS DE CONTRACTE DE TREBALL 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IRTA UdL CRAG CREAF CREDA CReSA MAS 

BADIA 

TOTAL  

        

Doctors   151 13 76 35 5 34 0 314  

 
Titulat. superiors     106 1 1 40 2 3 8 161  

 
Titulats grau mig    67 0 3 0 0 0 8 78  

Altre personal 180 0 41 11 0 59 9 300  

 504 14 121 86 7 96 25 853 
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Seguidament mostrem la distribució del personal de l’àrea d’R+D+T per titulacions, a 31 de 
desembre de 2014 
 
 
 

  Dones Homes          Total 

 Doctors 66 71  137 (81%) 

 Titulats superiors 6 12   18 (11%) 

 Titulats grau mitjà 6 7  13 (8%) 

 Total personal R+D+T 78 91            169 

     

 
 
En el següent histograma es representa la distribució de les titulacions del personal 
R+D+T per gènere, a data 31 de desembre de 2014: 
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En el següent gràfic es pot comprovar l'evolució del personal investigador pel que fa a les 
titulacions/graus. Així, hem passat de 27 Doctors a l'any 90 a 151 l'any 2014. Aquest salt 
qualitatiu es deu a la incorporació al si de l'Institut de nous Doctors i també al  gran nombre 
de tesis doctorals llegides en el transcurs dels darrers anys per part del personal: 
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BALANÇ DE SITUACIÓ

N.I.F.    Q-5855049-B
DENOMINACIÓ SOCIAL
INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES

A C T I U Notes de la memòria 31/12/2014 31/12/2013

A) ACTIU NO CORRENT 52.619.956,88 51.129.318,06
I Immobilitzat intangible 7 181.900,66 268.704,24

1 Desenvolupament 0,00 0,00
2 Concessions 0,00 0,00
3 Patents, llicències, marques i similars 15.179,98 20.239,99
4 Fons de comerç 0,00 0,00
5 Aplicacions informàtiques 166.720,68 248.464,25
6 Altre immobilitzat intangible 0,00 0,00

II Immobilitzat material 5 46.630.655,38 48.292.593,68
1 Terrenys i construccions 33.750.187,99 34.567.169,00
2 Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material 10.876.325,36 12.077.040,17
3 Immobilitzat en curs i avançaments 2.004.142,03 1.648.384,51

III Inversions immobiliàries 305.466,86 308.138,70
1 Terrenys 294.495,93 294.495,93
2 Construccions 10.970,93 13.642,77

IV Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 580.000,00 475.159,02
1 Instruments de patrimoni 9.b) 0,00 139.159,02
2 Crèdtis a empreses 9.a) 580.000,00 336.000,00
3 Valors representatius de deute 0,00 0,00
4 Derivats 0,00 0,00
5 Altres actius financers 0,00 0,00

V Inversions financeres a llarg termini 9.a) 2.150.288,58 157.074,36
1 Instruments de patrimoni 80.666,57 59.071,63
2 Crèdits a tercers 0,00 0,00
3 Valors representatius de deute 0,00 0,00
4 Derivats 0,00 0,00
5 Altres actius financers 2.069.622,01 98.002,73

VI Actius per impost diferit 0,00 0,00

VII Deutors per operacions de tràfic a llarg temini 2.771.645,40 1.627.648,06
1 Deutors per Subvencions a ll/t 2.771.645,40 1.627.648,06

B) ACTIU CORRENT 29.739.176,27 38.779.282,70
I Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00

II Existències 10) 396.738,86 411.912,19
1 Comercial 0,00 0,00
2 Matèries primeres i altres aprovisionaments 206.599,38 229.437,08
3 Productes en curs 0,00 0,00
4 Productes acabats 52.880,31 66.405,85
5 Subproductes, residus i materials recuperats 137.259,17 116.069,26
6 Avançaments a proveïdors 0,00 0,00

III Deutors comercials i altres comptes a cobrar 15.924.649,03 22.099.615,81
1 Clients per vendes i prestacions de serveis 5.142.218,51 4.765.654,28
2 Clients, empreses del grup i associades 35.653,50 225.578,54
3 Deutors diversos 10.558.326,07 17.017.998,84
4 Personal 5.049,54 5.030,08
5 Actius per impost corregit 0,00 3.616,42
6 Altres crèdits amb l'Administracions Públiques 183.401,41 81.737,65
7 Accionistes (socis) per desemborsament exigits 0,00 0,00

IV Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 56.000,00 56.000,00
1 Instruments de patrimoni 0,00 0,00
2 Crèdits a empreses 56.000,00 56.000,00
3 Valors representatius de deute 0,00 0,00
4 Derivats 0,00 0,00
5 Altres actius financers 0,00 0,00

V Inversions financeres a curt termini 9.a) 10.197.354,37 14.480.240,53
1 Instruments de patrimoni 0,00 0,00
2 Crèdits a empreses 0,00 0,00
3 Valors representatius de deute 35.265,76 123.582,92
4 Derivats 0,00 0,00
5 Altres actius financers 10.162.088,61 14.356.657,61

VI Periodificacions a curt termini 242.083,90 89.421,15

VII Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.922.350,11 1.642.093,02
1 Tresoreria 735.898,75 579.838,80
2 Altres actius líquids equivalents 2.186.451,36 1.062.254,22

TOTAL ACTIU (A+B) 82.359.133,15 89.908.600,76
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BALANÇ DE SITUACIÓ

N.I.F.    Q-5855049-B
DENOMINACIÓ SOCIAL
INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES

PATRIMONI NET I PASSIU Notes de la memòria 31/12/2014 31/12/2013

A) PATRIMONI NET 38.035.856,43 46.215.686,03

A- Fons propis 23.362.359,45 24.545.096,27
I Capital 37.121.309,80 31.925.949,92

1 Fons patrimonial 37.121.309,80 31.925.949,92
2 (Capacitat no exigit) 0,00 0,00

II Prima d'emissió 0,00 0,00
5 Cartera de Valors a C.Termini 0,00 0,00

III Reserves 128.899,92 -452.760,21
1 Legal i estatutàries 0,00 0,00
2 Altres Reserves 128.899,92 -452.760,21

IV (Accions i participacions en patrimoni pròpies) 0,00 0,00

V Resultats d'exercicis anteriors -11.326.766,71 -5.998.440,07
1 Romanent 14.092.997,71 18.491.670,98
2 (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -25.419.764,42 -24.490.111,05

VI Altres aportacions de socis 0,00 0,00

VII Resultat de l'exercici -2.561.083,56 -929.653,37

VIII (Dividend a compte) 0,00 0,00

IX Altres instruments de patrimoni 0,00 0,00

A.2Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00

I Actius financers disponibles per a la venda 0,00 0,00

II Operacions de cobertura 0,00 0,00

III Altres 0,00 0,00

A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.4.a), 2.7), 4.c) 14.673.496,98 21.670.589,76

B) PASSIU NO CORRENT 23.914.044,13 21.048.582,88

I Provisions a llarg termini 14) 20.433,33 48.614,05
1 Obligacions per préstecs a llarg termini al personal 0,00 0,00
2 Actuacions medioambientals 0,00 0,00
3 Provisions per reestructuració 0,00 0,00
4 Altres provisions 20.433,33 48.614,05

II Deutes a llarg termini 9.c) 23.893.610,80 20.999.968,83
1 Obligacions i altres valors negociables 0,00 0,00
2 Deutes amb entitats de crèdit 187.500,00 206.250,00
3 Creditors per arrendament financer 0,00 0,00
4 Creditors deutes llarg termini 614.643,74 1.210.494,29
5 Derivats 0,00 0,00
6 Altres passius financers 2.4.a), 2.7), 4.c) 23.091.467,06 19.583.224,54

III Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00

IV Passius per impost difertis 0,00 0,00

V Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00

C) PASSIU CORRENT 20.409.232,59 22.644.331,85

I Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per la venda 0,00 0,00

II Provisions a curt termini 600.688,63 518.752,79

III Deutes a curt termini 9.c) 10.042.974,29 10.768.021,28
1 Obligacions i altres valors negociables 0,00 0,00
2 Deutes amb entitats de crèdit 18.779,41 18.803,39
3 Creditors per arrendament financer 0,00 0,00
4 Derivats 0,00 0,00
5 Altres passius financers 2.4.a), 2.7), 4.c) 10.024.194,88 10.749.217,89

IV Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00

V Creditors comercials i altres comptes a pagar 6.211.859,28 7.193.965,82
1 Proveïdors 24) 1.833.190,91 2.209.894,14
2 Proveïdors, empreses del grup i associades 184.290,18 170.678,15
3 Creditors diversos 3.127.382,72 3.787.566,44
4 Personal (remuneracions pendents de pagament) 22.765,83 79.602,77
5 Passius per impost corrent 0,00 0,00
6 Altres deutes amb les Administracions Públiques 1.044.229,64 946.224,32
7 Avançaments de clients 0,00 0,00

VI Periodificacions a curt termini 3.553.710,39 4.163.591,96
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 82.359.133,15 89.908.600,7668
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

N.I.F.    Q-5855049-B
DENOMINACIÓ SOCIAL
INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES (Deure) Haver (Deure) Haver

Notes 31/12/2014 31/12/2013
A) OPERACIONS CONTINUADES

1 Import net de la xifra de negocis 12.126.691,60 10.855.690,63
a) Vendes 825.128,23 957.362,82
b) Prestacions de serveis 11.301.563,37 9.898.327,81

2 Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 7.664,37 32.609,52

3 Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00

4 Aprovisionaments -3.776.881,29 -3.538.589,84
a) Consum de mercaderies 0,00 0,00
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles 13.a.1) -2.095.348,33 -2.049.347,90
c) Treballs realitzats per altres empreses -1.681.532,96 -1.489.241,94
d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments 0,00 0,00

5 Altres ingressos d'explotació 21.667.591,46 20.317.450,22
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 155.379,29 338.683,39
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 18.a) 21.512.212,17 19.978.766,83

6 Despeses de personal -23.780.569,13 -23.398.306,43
a) Sous, salaris i assimilats -18.453.636,93 -17.984.136,12
b) Càrregues socials 13.a.2) -5.326.932,20 -5.414.170,31
c) Provisions 0,00 0,00

7 Altres despeses d'explotació -6.629.078,22 -5.651.659,54
a) Serveis exteriors -4.187.348,19 -4.082.601,65
b) Tributs -45.972,21 -75.892,50
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials -145.999,63 653.213,22
d) Altres despeses de gestió corrent -2.249.758,19 -2.146.378,61

8 Amortització de l'immobilitzat 5 i 7 -4.233.391,08 -3.804.768,84

9 Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 9.d) 2.024.031,92 2.917.905,33

10 Excessos de provisions 0,00 0,00

11 Deteriorament i resultat per alineacions de l'immobilitzat -95.482,16 -1.192,49
a) Deterioraments i pèrdues 0,00 0,00
b) Resultats per alineacions i altres -95.482,16 -1.192,49

11b Altres resultats exercici 13.c) -99.652,31 1.477.232,20

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -2.789.074,84 -793.629,24

12 Ingressos financers 326.457,82 615.721,37
a) De participacions en instruments de patrimoni 0,00 0,00

a1) En empreses del grup i associades 0,00 0,00
a2) En tercers 0,00 0,00

b) De valors negociables i altres instruments financers 326.457,82 615.721,37
b1) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00
b2) De tercers 326.457,82 615.721,37

13 Despeses financeres -5.347,57 -755.752,53
a) Per deutes amb empreses del grup i associades 0,00 0,00
b) Per deutes amb tercers 9.d) -5.347,57 -755.752,53
c) Per actualització de provisions 0,00 0,00

14 Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00
a) Cartera de negociació i altres 0,00 0,00
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda 0,00 0,00

15 Diferències de canvi 0,00 -35,09

16 Deteriorament i resultat per venda d'instruments financers -93.118,97 4.042,12
a) Deterioracions i pèrdues 9.b) 108.840,98 4.042,12
b) Resultats per alienacions i altres -201.959,95 0,00

A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 227.991,28 -136.024,13

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+ A.2) -2.561.083,56 -929.653,37

17 Impostos sobre beneficis 0,00 0,00

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS 
CONTINUADES (A.3+17) -2.561.083,56 -929.653,37

B) OPERACIONS INTERROMPUDES

18 Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18) -2.561.083,56 -929.653,37
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

N.I.F.    Q-5855049-B
DENOMINACIÓ SOCIAL
INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA
AGROALIMENTÀRIES

Notes a la
Memòria 2014 2013

A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS -2.561.083,56 -929.653,37

INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL 
PATRIMONI NET 5 -59.168,01 -59.168,08

I. Subvencions, donacions i llegats rebuts 18 923.758,71 1.835.444,76
1. Subvencions de Capital 18.b) 923.758,71 1.835.444,76

3. Bens Adscrits 0,00 0,00
4, Superàvit d'Explotació 0,00 0,00
II Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos 0,00 -7.703,06
1. Subvenció implícita per actualització Financera de Préstecs 9,b) -7.703,06

B) Total ingressos i despeses imputats directament en el 
patrimoni net (I + II ) 923.758,71 1.827.741,70

TRANSFERÈNCIES AL COMPTE PÈRDUES I GUANYS

III Subvencions, donacions i llegats rebuts 9,18 -2.024.031,92 -2.207.350,52
1. Subv. De Capital transferits al resultat de l'Exercici 18.b) -1.964.863,91 -2.148.182,44

3. Bens Adscrits transferits al resultat de l'Exercici 5 -59.168,01 -59.168,08

IV Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos 9 -5.896.819,57 -710.554,81
1.  Subvenció implícita per actualització Financera de Préstecs 
transferides al resultat de l'Exercici 9.d) -5.896.819,57 -710.554,81

C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys (III+IV) -7.920.851,49 -2.917.905,33
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A + B + C) -9.558.176,34 -2.019.817,00

ECPN - A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES 
RECONEGUTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2014
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

N.I.F.    Q-5855049-B
DENOMINACIÓ SOCIAL
INSTITUT DE RECERCA I TECNO-
LOGIA AGROALIMENTÀRIES

A) Saldo  a 31 de desembre de 2012 31.925.949,92 -452.760,21 -5.998.440,07 -929.653,37 21.670.589,76 27.716.311,99

II, Ajustos per errors

I. Total ingressos i despeses reconeguts 0,00 0,00 0,00 -2.561.083,56 -6.997.092,78 -9.558.176,34
II. Moviments de l’any directament imputats a 
Fons Propis 5.195.359,88 581.660,13 -5.328.326,64 929.653,37 0,00 1.378.346,74
1. Aportacions a Fons Patrimonial 4.163.863,22 0,00 0,00 0,00 0,00 4.163.863,22
2. Transferències a Centres Concertats (*) -318.205,41 0,00 0,00 0,00 0,00 -318.205,41
3. Aplicat a Despeses R+D Explotació -2.877.668,85 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.877.668,85
4. Aplicació del Superàvit d’explotació  a Fons 
Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Traspàs pèrdua exercici anterior a  RNEA 0,00 0,00 -929.653,37 929.653,37 0,00 0,00
6. Traspàs de Romanent de l’any Anterior a Fons 
Patrimonial 18.491.670,98 0,00 -18.491.670,98 0,00 0,00 0,00

7. Traspàs de Fons Patrimonial a Romanent de l’any -14.092.997,71 0,00 14.092.997,71 0,00 0,00 0,00

8. Reserves per aplicació a Fons Patrimonial -171.302,35 581.660,13 0,00 0,00 0,00 410.357,78

(*) El detall de les transferències a Centres Concertats durant l’any es els següents:

Transferit a Fund.M.Badia 154.357,75
Transferit al CREAF 27.800,10

Transferit a Fund.CRESA 63.939,18
Transferit a GIRO 0,00

Transferit a CREDA 72.108,38
318.205,41

I. Ajustos  per canvi de criteri 0,00 0,000,00 0,000,000,00

38.035.856,43C) SALDO FINAL DE L'EXERCICI 37.121.309,80 128.899,92 -11.326.766,71 -2.561.083,56 14.673.496,98

B) SALDO AJUSTAT INICI DEL PERÍODE 21.670.589,76 46.215.686,03-929.653,3731.925.949,92 -452.760,21 -5.998.440,07

ECPN - B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI 
2014

SUBVENCIONS 
DONACIONS I 

LLEGATS
FONS PATRIMONIAL RESERVES RESULTATS EXERCICIS 

ANTERIORS RESULTAT  DE 
L'EXERCICI

TOTAL
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ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU

N.I.F.    Q-5855049-B
DENOMINACIÓ SOCIAL
INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA
AGROALIMENTÀRIES

2014 2013
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ
1. Resultat de l'exercici abans dels impostos -2.561.083,56 -929.653,37
2. Ajustos del resultat 1.892.384,47 2.347.458,85
a) Amortització de l'immobilitzat (+) 3.996.044,85 3.760.372,50
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/–) -21.989,94 244.108,46
c) Variació de provisions (+/–) 167.989,57 409.104,76
d) Imputació de subvencions (–) -2.024.031,92 -2.207.350,52
e) Resultats per baixes i alineacions de l'immobilitzat (+/–) 95.482,16 1.192,49
f) Resultats per baixes i alineacions d'instruments financers (+/–) 0,00 0,00
g) Ingressos financiers (–) -326.457,82 -615.721,37
h) Despeses financeres (+) 5.347,57 755.752,53
i) Diferències de canvi (+/–) 0,00 0,00
j) Variació de valor raonable en instruments financers (+/–) 0,00 0,00
k) Altres ingressos i despeses (–/+) 0,00 0,00
3. Canvis en el capital corrent 5.575.632,92 1.846.569,61
a) Existències (+/–) -7.664,37 -32.609,52
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/–) 5.135.810,42 -254.129,79
c) Altres actius corrents (+/–)
d) Acreedors i altres comptes per a pagar (+/–) -2.393.003,95 141.758,80
e) Altres passius corrents (+/–) 2.840.490,82 1.991.550,12
f) Altres actius i passius no corrents (+/–)
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 321.110,25 -140.031,16
a) Pagaments d'interessos (–) -5.347,57 -755.752,53
b) Cobrament de dividends (+) 
c) Cobrament d'interessos (+) 326.457,82 615.721,37
d) Cobrament (pagaments) per impost sobre beneficis (+/–)
e) Altres pagaments (cobraments) (–/+)
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació   (1 + 2 + 3 + 4) 5.228.044,08 3.124.343,93

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
6. Pagaments per inversions (–) -2.137.540,13 -2.824.987,71
a) Empreses del grup i associades 0,00 -124.240,00
b) Immobilitzat intangible -69.015,43 -75.838,68
c) Immobilitzat material -2.068.524,70 -2.624.909,03
d) Inversions immobiliàries
e) Altres actius financers 
f) Actius no corrents mantinguts per a venda
g) Unitat de negoci
h) Altres actius
7. Cobraments per desinversions (+) 104.840,98 56.000,00
a) Empreses del grup i associades 104.840,98 56.000,00
b) Immobilitzat intangible
c) Immobilitzat material
d) Inversions immobiliàries
e) Altres actius financers
f) Actius no corrents mantinguts per a venda 
g) Unitat de negoci
h) Altres actius
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7) -2.032.699,15 -2.768.987,71

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 1.891.747,67 4.043.830,41
a) Aportacions Generalitat a Fons Patrimonial (+) 4.163.863,22 4.163.863,22
b) Transferències a Centres Concertats (–) -318.205,41 -346.005,50
c) Fons Patrimonial Aplicat a despeses R+D  (–) -2.877.668,85 -1.609.472,07
d) Fons Patrimonial Aplicat a Romanent  (+) 0,00 0,00
f) Reserves  (–) 0,00 0,00
g) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+) 923.758,71 1.835.444,76
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer -3.806.835,51 -4.342.011,69
a) Emissió -298.592,99 -379.027,92
  1. Obligacions i altres valors negociables (+)
  2. Deutes amb entitats de crèdit (+)
  3. Deutes amb empreses del grup i associades (+)
  4. Deutes amb característiques especials (+) 0,00 0,00
  5. Altres deutes (+) -298.592,99 -379.027,92
b) Devolució i amortització de -3.508.242,52 -3.962.983,77
  1. Obligacions i altres valors negociables (–)
  2. Deutes amb entitats de crèdit (–) -18.750,00 -18.750,00
  3. Deutes amb empreses del grup i associades (–)
  4. Deutes amb característiques especials (–)
  5. Altres deutes (–) -3.489.492,52 -3.944.233,77

11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni 0,00 0,00
a) Dividends (–) 
b) Remuneració d'altres instruments de patrimoni (–)
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9 + 10 + 11) -1.915.087,84 -298.181,28

D) EFECTE DE LES VARIACIONS DEL TIPUS DE CANVI 0,00 0,00
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D) 1.280.257,09 57.174,94
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici 1.642.093,02 1.584.898,53
Efectiu o equivalents al final de l'exercici 2.922.350,11 1.642.073,47
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE CAPITAL 2014

Pressupost Ajustaments Pressupost Drets %

RECURSOS Inicial Pressupostaris Definitiu Liquidats Desviacions Desv

CAPÍTOL 7   SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES 1.664.233,04 0,00 1.664.233,04 923.758,71 740.474,33 44,5%

Art.70  Del sector públic de l'Estat 0,00 0,00 0,00 316.641,04 (316.641,04) --
Art.71  De l'Administració de la Generalitat 121.000,00 0,00 121.000,00 121.000,00 0,00 0,0%
Art.74  D'empreses i altres ens públics de la Generalitat  464.870,00 0,00 464.870,00 24.314,75 440.555,25 94,8%
Art.79  De l'exterior  1.078.363,04 0,00 1.078.363,04 461.802,92 616.560,12 57,2%

CAPÍTOL 8   VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 4.219.863,22 1.110.211,76 5.330.074,98 1.390.199,43 3.939.875,55 73,9%

Art.81  Reintegrament de préstecs i bestretes del sector públic 56.000,00 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00 0,0%

Art.83  Aportacions al fons patrimonial (DAAM) 4.163.863,22 (2.877.668,85) 1.286.194,37 1.286.194,37 0,00 0,0%
                         Aportacions corrents 4.163.863,22 0,00 4.163.863,22 4.163.863,22 0,00 0,0%
                         Traspás a Explotació 0,00 (2.877.668,85) (2.877.668,85) (2.877.668,85) 0,00 0,0%
Art.85  Alineació de valors mobiliaris 0,00 0,00 0,00 48.005,06 (48.005,06) 0,0%
Art.87  Romanents d'exercici anterior 0,00 3.987.880,61 3.987.880,61 0,00 3.987.880,61 100,0%

TOTAL 5.884.096,26 1.110.211,76 6.994.308,02 2.313.958,14 4.680.349,88 66,9%

Pressupost Ajustaments Pressupost Obligacions %

DOTACIONS Inicial Pressupostaris Definitiu Contretes Desviacions Desv

CAPÍTOL 6   INVERSIONS REALS 2.148.949,65 61.420,25 2.210.369,90 2.422.372,48 (212.002,58) -9,6%

Art.61  Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,00 130.655,72 (130.655,72) --
Art.62  Inversions en maquinària, instal.lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 961.690,51 (961.690,51) --
Art.63  Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 48.083,65 (48.083,65) --
Art.64  Inversions en mobiliari i estris 0,00 0,00 0,00 50.940,12 (50.940,12) --
Art.65  Inversions en equip de proces de dades i telecom. 0,00 0,00 0,00 113.005,39 (113.005,39) --
Art.67  Inversions altre immobilitzat material 2.148.949,65 61.420,25 2.210.369,90 1.045.153,14 1.165.216,76 52,7%
Art.68  Inversions altre immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 72.843,95 (72.843,95) --

CAPÍTOL 7   SUBVENC. DE CAPITAL CONCEDIDES 346.004,50 0,00 346.004,50 318.205,41 27.799,09 8,0%

Art.74  A emp. Púb.i altres ens públics de la Generalitat i a univ.púb. 119.539,37 0,00 119.539,37 91.739,28 27.800,09 23,3%
     Al Centre de Recerca Ecològ. i Aplicac. Forest. 55.600,19 0,00 55.600,19 27.800,10 27.800,09 50,0%
     Al Centre de Recerca en Sanitat Animal 63.939,18 0,00 63.939,18 63.939,18 0,00 0,0%
Art.78  A families, inst. sense fi. De lucre i alt. ens corp. 226.465,13 0,00 226.465,13 226.466,13 -1,00 0,0%
     A la Fundació Mas Badia 154.357,75 0,00 154.357,75 154.357,75 0,00 0,0%
     Al Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari 72.107,38 0,00 72.107,38 72.108,38 -1,00 0,0%

CAPÍTOL 8   VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 25.000,00 300.000,00 325.000,00 324.896,89 103,11 0,0%
Art. 83  Concessió de préstecs i bestretes fora del sector púb. 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,0%
Art. 87  Aportacions de capital i altres fons propis a altres entitats participades 25.000,00 0,00 25.000,00 24.896,89 103,11 0,4%

CAPÍTOL 9   VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 3.364.142,11 295.056,64 3.659.198,75 3.647.156,63 12.042,12 0,3%

Art.91   Amortització de préstecs 3.168.737,98 0,00 3.168.737,98 3.264.099,99 (95.362,01) -3,0%
                 Amortització préstecs fora del sector públic 3.168.737,98 0,00 3.168.737,98 3.264.099,99 (95.362,01) -3,0%
Art.95  Altres variacions de passius financers 195.404,13 295.056,64 490.460,77 383.056,64 107.404,13 21,9%

TOTAL 5.884.096,26 656.476,89 6.540.573,15 6.712.631,41 (172.058,26) -2,6%

                    Saldo pressupostari  Resultat de Capital de l'exercici 2014 0,00 453.734,87 453.734,87 (4.398.673,27)

                      Romanent de l'exercici 2013 18.491.670,98

                      Romanent comptable de l'exercici 2014  (1) 14.092.997,71

                           -  Recuperació bestretes reemborsables 16.936.356,80

                           -  Romanent afectat a infraestructures MICINN FEDER 2010 68.845,42

                           -  Provisió s/ la liquidació per dissolució del GIRO 145.000,00

                           -  Provisió bonificacions SS 167.989,57

                           -  Provisió interessos de demora de bestretes reemborsables 287.699,06

                           -  Provisió insolvències clients 207.245,63

                           -  Provisió assegurança col·lectiva de jubilació 20.433,33

                           -  Efecte integració CENTA -256.603,64

                      Romanent afectat específic  (2) 17.576.966,17

                      Romanent resultant de lliure disposició (1) - (2) = (3) (3.483.968,46)
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 2014

Pressupost Ajustaments Pressupost Drets %

INGRESSOS Inicial Pressupostaris Definitiu Liquidats Desviacions Desv

CAPÍTOL 3   INGRESSOS PROPIS 8.868.279,42 0,00 8.868.279,42 12.282.142,22 (3.413.862,80) -38%

Art.30  Vendes de bens 730.000,00 0,00 730.000,00 825.128,23 (95.128,23) -13%
Art.31  Prestacions de serveis 7.653.279,42 0,00 7.653.279,42 11.301.563,37 (3.648.283,95) -48%
Art.39  Altres ingressos 485.000,00 0,00 485.000,00 155.450,62 329.549,38 68%

CAPÍTOL 4   SUBVENCIONS CORRENTS REBUDES 19.770.748,44 2.877.668,85 22.648.417,29 21.512.212,17 1.136.205,12 5%

Art.40  De l'Administració de l' Estat 5.000.000,00 5.000.000,00 2.769.120,73 2.230.879,27 45%
Art.41  De la Generalitat de Catalunya 11.780.164,34 2.877.668,85 14.657.833,19 14.771.733,10 (113.899,91) -1%
                Subvenció general a l'activitat DAAM 5.709.520,36 5.709.520,36 8.764.739,87 (3.055.219,51) -54%
                Subvenció general a l'activitat ECO 2.331.000,00 2.331.000,00 2.331.000,00 0,00 0%
                Encàrrecs de serveis DAAM 2.088.643,98 2.088.643,98 1.919.148,92 169.495,06 8%
                Encàrrecs de serveis ECO 1.651.000,00 1.651.000,00 1.651.000,00 0,00 0%
                Altres subvencions 0,00 0,00 105.844,31 (105.844,31) --
                Traspás del Fons Patrimonial 0,00 2.877.668,85 2.877.668,85 0,00 2.877.668,85 100%
Art.44  D'altres ens públics de la Generalitat 190.000,00 190.000,00 126.492,84 63.507,16 33%
Art.46  D'ens i corporacions locals 1.085.984,10 1.085.984,10 1.345.674,59 (259.690,49) -24%
Art.47  D'empreses privades 13.000,00 13.000,00 3.245,00 9.755,00 75%
Art.48  D'altres institucions sense fi de lucre 23.000,00 23.000,00 3.005,00 19.995,00 87%
Art.49  De l'exterior 1.678.600,00 1.678.600,00 2.492.940,91 (814.340,91) -49%

CAPÍTOL 5   INGRESSOS PATRIMONIALS 652.500,00 0,00 652.500,00 327.794,76 324.705,24 50%

Art.52  Interessos de dipòsits 650.000,00 650.000,00 323.907,37 326.092,63 50%
Art.53  Altres ingressos financers 2.500,00 2.500,00 3.887,39 (1.387,39) -55%
Art.54  Ingressos patrimonials 0,00 0,00 0,00 0,00 --

CAPÍTOL 6   ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 613,37 (613,37) --

Art.67  Alienació d'altre inmobilitzat material 0,00 0,00 613,37 (613,37) --

TOTAL 29.291.527,86 2.877.668,85 32.169.196,71 34.122.762,52 (1.953.565,81) -6%

Pressupost Ajustaments Pressupost Obligacions %

DESPESES Inicial Pressupostaris Definitiu Contretes Desviacions Desv

CAPÍTOL 1   REMUNERACIONS DE PERSONAL 20.168.506,66 2.432.853,01 22.601.359,67 23.438.348,12 (836.988,45) -3,7%

Art.12  Retribucions personal funcionari 1.168.036,00 0,00 1.168.036,00 1.111.805,19 56.230,81 4,8%
Art.13  Sous i salaris personal laboral 14.435.928,31 2.146.254,59 16.582.182,90 17.370.177,87 (787.994,97) -4,8%
Art.16  Assegurances i prestacions socials 4.564.542,35 286.598,42 4.851.140,77 4.956.365,06 (105.224,29) -2,2%

CAPÍTOL 2   DESPESES  BÉNS CORRENTS I SERV. 6.861.000,00 898.550,71 7.759.550,71 8.429.308,64 (669.757,93) -8,6%

Art.20  Altres lloguers 89.000,00 0,00 89.000,00 45.185,77 43.814,23 49,2%
Art.21  Conservació i reparació 500.000,00 0,00 500.000,00 841.436,99 (341.436,99) -68,3%
Art.22  Material, subministraments i altres 6.152.000,00 898.550,71 7.050.550,71 7.380.452,59 (329.901,88) -4,7%
Art.23  Indemnitzacions per raó del servei 105.000,00 0,00 105.000,00 137.709,90 (32.709,90) -31,2%
Art.24  Despeses de publicacions 15.000,00 0,00 15.000,00 24.523,39 (9.523,39) -63,5%

CAPÍTOL 3   DESPESES FINANCERES 43.000,00 0,00 43.000,00 5.347,57 37.652,43 87,6%

Art.31  Préstecs en euros 3.000,00 0,00 3.000,00 967,27 2.032,73 67,8%
Art.34  Altres despeses financeres 40.000,00 0,00 40.000,00 4.380,30 35.619,70 89,0%

CAPÍTOL 4   TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.219.021,20 0,00 2.219.021,20 2.249.758,19 (30.736,99) -1,4%

Art.44  A altres entitats sector púb., a univ.púb. i a altres ent. participades 2.059.290,00 0,00 2.059.290,00 2.101.476,99 (42.186,99) -2,0%
Art.47  A empreses privades 8.000,00 0,00 8.000,00 4.900,00 3.100,00 38,8%
Art.48  A famílies, institucions senses fi de lucre i a altres ens corporatius 151.731,20 0,00 151.731,20 143.381,20 8.350,00 5,5%

TOTAL 29.291.527,86 3.331.403,72 32.622.931,58 34.122.762,52 (1.499.830,94) -4,6%

                 Saldo pressupostari  Resultat  Explotació  de l'exercici 2014 0,00 (453.734,87) (453.734,87) 0,00

             Saldo pressupostari de l'exercici 2014 Explot 0,00 -453.734,87 -453.734,87 # 0,00 -453.734,87
             Saldo pressupostari de l'exercici 2014 Capital 0,00 453.734,87 453.734,87 # -4.398.673,27 4.852.408,14
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RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014

CONCEPTE
DRETS 

RECONEGUTS 
NETS

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES
RESULTAT

1.(+) Operacions No financeres (Cap. 1 a 7) 35.046.521,23 36.863.340,41 -1.816.819,18
CAPÍTOL 1   REMUNERACIONS DE PERSONAL 23.438.348,12

CAPÍTOL 2   DESPESES  BÉNS CORRENTS I SERV. 8.429.308,64

CAPÍTOL 3   DESPESES FINANCERES 5.347,57

CAPÍTOL 4   TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.249.758,19

CAPÍTOL 6   INVERSIONS REALS 2.422.372,48

CAPÍTOL 7   SUBVENC. DE CAPITAL CONCEDIDES 318.205,41

CAPÍTOL 3   INGRESSOS PROPIS 12.282.142,22

CAPÍTOL 4   SUBVENCIONS CORRENTS REBUDES 21.512.212,17

CAPÍTOL 5   INGRESSOS PATRIMONIALS 327.794,76

CAPÍTOL 6   ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 613,37

CAPÍTOL 7   SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES 923.758,71

2. (+) Operacions amb Actius Financers (Cap 8) 1.390.199,43 324.896,89 1.065.302,54
CAPÍTOL 8   VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 324.896,89

CAPÍTOL 8   VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 1.390.199,43

3. (+) Operacions Comercials -                  -                    -                

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 36.436.720,66 37.188.237,30 -751.516,64

 II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS (Cap. 9) 0,00 3.647.156,63 -3.647.156,63
CAPÍTOL 9   VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 3.647.156,63

CAPÍTOL 9   VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS -                     

III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+II) 36.436.720,66 40.835.393,93 -4.398.673,27

        4. (+)   Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 3.987.880,61
Amortització Bestretes Reemborsables 3.245.349,99

Prestec CRESA 300.000,00

Inversions 61.420,25

Amortització Deute transformable en subvenció 295.056,64

Provisió aplicada pagament  part paga extra desembre 2012  RD (20/2012) 86.053,73
        5. ( - )  Desviacions finançament positives per recursos de l'exercici 

amb despeses amb finançament afectat 56.000,00

Retorn Bestretes CC afectades a amortització bestretes reemborsables 56.000,00
 IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI (III+4-5) -466.792,66
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Resultat Pèrdues i Guanys -2.561.083,56

Despeses PiG, No Liqui. Pressupost 4.746.228,18
Variació Existències         15.173,33
Dotació Amortització 4.233.391,08
Dotacions Diverses 198.271,35
Deteriorament immobilitzat 299.392,42

Despeses NO PiG, SI  Liqui. Pressupost -6.712.631,41
Altes Immobilitzat -2.422.372,48
Subv. de capital concedides -318.205,41
Amortització de préstecs -3.264.099,99
Altres variacions de passius financers -383.056,64
Aportacions de capital entitats participades -24.896,89
Bestretes a Centres Concertats -300.000,00

Ingressos NO PiG, SI Liqui. Pressupost 2.313.958,14
Subv. De Capital   923.758,71
Reintegrament de préstecs i bestretes 56.000,00
Aportacions al fons patrimonial 1.286.194,37
Alineació de valors mobiliaris 48.005,06

Ingressos PiG, No Liqui. Pressupost -2.185.144,62
Variació Existències         
Excessos i aplicacions de provisions -161.112,70
Traspàs altres  subv.  a Explotació -2.024.031,92
Traspàs subv. De capital a Explotació     

Resultat Pressupostari -4.398.673,27

CONCIL.LIACIÓ RESULTAT 
ECONÒMICFINANCER / PRESSUPOSTARI 2014
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ROMANENT DE TRESORERIA 2014

2014 2013

 Actiu 29.100.353,51 38.277.949,36 
+ Actiu Circulant 29.739.176,27 38.779.282,70 
- Existències -396.738,86 -411.912,19 
- Periodificacions -242.083,90 -89.421,15 

 Passiu -10.039.696,98 -10.898.916,46 
- Passiu circulant -20.409.232,59 -22.644.331,85 
+  Deutes tranf. en  Subvencions 6.815.825,22 7.581.823,43 
+  Periodificacions 3.553.710,39 4.163.591,96 

I. Romanent de tresoreria 19.060.656,53 27.379.032,90 

II. Excés de finançament afectat -18.853.410,90 -27.177.978,05 
Ingressos per subvencions pendent execució -10.369.535,61 -11.745.415,39 
Creditors a LL/T -614.643,74 -1.210.494,29 
Afectacions vinculada a retorn crèdits -7.869.231,55 -14.222.068,37 

III. Saldos de dubtós cobrament -207.245,63 -201.054,85 
Deteriorament de valor de crèdits comercials -207.245,63 -201.054,85 

IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I-II-III) 0,00 0,00 
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0.- INTRODUCCIÓ 
 
Després de concloure el segon Contracte Programa ara fa vuit anys, l’IRTA continua 
desenvolupant la seva activitat, amb un pressupost anual pactat independentment amb cadascun 
dels Departaments, DAAM i ECO, de la Generalitat de Catalunya. Aquest pressupost, per 
primera vegada en els darrers cinc anys, és continuista i no recull minoracions sobre el 
pressupost de l’any anterior en l’aportació basal no finalista, que tot centre de recerca com el 
nostre necessita per fer front a les seves despeses estructurals i equilibrar el seu pressupost. 
Aquest fet, marca un punt d’inflexió respecte als darrers anys i tot i que els pressupostos de 2014 
i la seva execució,  donen continuïtat als criteris de racionalització impulsats ja al 2010, no ha 
estat necessari adoptar noves mesures de caràcter extraordinari, orientades a garantir la 
sostenibilitat financera del nostre institut. 
 
Tot i que fins l’any 2009, s’havia treballat en l’elaboració del III Contracte Programa per tal de 
donar estabilitat a la recerca del nostre institut en els anys que es preveien de major incertesa, 
no es va tancar cap acord. Tan aviat com sigui possible i la situació econòmica ho permeti, es 
tornaran a reprendre les negociacions per tal d’assolir el III Contracte Programa que figura en 
l’articulat de la Llei de l’IRTA. 
 
Amb data 1 de febrer de 2014,  tal com estava previst, s’ha fet efectiva la integració de la 
Fundació CENTA a l’IRTA, mitjançant cessió global d’actius i passius i la subrogació del personal 
de la Fundació. 
 
Amb data 10 de març de 2014, la Diputació de Girona i l’IRTA van subscriure un Acord de 
col·laboració, per a la gestió conjunta de l’explotació ramadera experimental de Monells, en virtut 
del que es va establir una inversió en una nova granja experimental de vaquí lleter, la cessió d’us 
del conjunt de l’explotació agroramadera de la Diputació a Monells i el traspàs de la gestió de 
l’explotació ramadera de la granja que gestionava SEMEGA. El traspàs efectiu de la gestió de 
l’explotació s’ha fet amb data 1 de gener de 2015. 
 
D’igual forma, destacar que mitjançant Acord de Govern 179/2014, de 16 de desembre, es va 
autoritzar la cessió global d'actius i passius, i posterior dissolució, de la Fundació Centre de 
Recerca en Sanitat Animal (CReSA) a favor de l'Institut de l’IRTA. 
La Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) va ser creada l’any 1999 per l’IRTA i 
la Universitat Autònoma de Barcelona.  El 4 de juliol de 2014 el patronat de CReSA va considerar 
que la Fundació no podia acomplir les finalitats fundacionals, per motius d’inviabilitat econòmica 
a mig termini,  i va acordar la dissolució de la fundació. La dissolució de la Fundació i la seva 
integració a l’IRTA serà efectiva amb data 1 de gener de 2015. Per una altra banda, es formarà 
la Unitat Mixta CReSA IRTA-UAB, a la que adscriurà la seva activitat tot el personal investigador 
i de suport directe que actualment forma part del CReSA, per garantir que es continua produint la 
col·laboració a nivell institucional entre l’IRTA i la UAB. 
 
Tal i com s’expressa en la pròpia llei de creació de l’IRTA i en el darrer Contracte Programa, és 
voluntat de la Generalitat la potenciació del sector agroalimentari, en benefici de tota la societat 
catalana. L’IRTA ha executat aquesta voluntat de govern integrant les capacitats del CReSA i 
CENTA en l’estructura científica de IRTA, incrementar la valorització del seu potencial de 
desenvolupament en favor del compliment de la missió de l’IRTA, consolidant el sistema  
agroalimentari a Catalunya i donant  un nou impuls, que garanteixi l’assoliment dels objectius.  
 
 
 
1.- ACTIVITAT DE L'EMPRESA 
 
El 28 de novembre de 1985, segons Llei 23/1985 publicada en el Diari Oficial de la Generalitat, 
núm. 623 de 4 de desembre de 1985, es creà l’ Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA). Aquesta llei va ser derogada l’1 d’abril de 2009 amb l’entrada en vigor de la llei 4/2009 de 
nova regulació de l’IRTA, aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris. 
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Els canvis que va introduir la nova llei de l’IRTA van ser de naturalesa diversa i responen als 
grans reptes que es planteja el futur del sector. Com a novetats importants, destaquen el fet de 
donar al Contracte Programa rang de llei i instrument de suficiència financera del nostre Institut, 
d’incorporar el procés de selecció del Director/a General, d’ampliar la composició del Consell 
d’Administració, aixoplugar els centres concertats tot reconeixent el sistema cooperatiu de 
recerca agroalimentària de Catalunya, i d’atorgar-nos l’atribut de mitjà propi de l’Administració 
per a gestionar encàrrecs rebuts directament dels Departaments de la Generalitat. 
Es relacionen els centres consorciats que formen part del sistema cooperatiu de l’IRTA a l’apartat 
23 de la memòria “Operacions amb parts vinculades”. 
 
L’IRTA és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia: empresa pública de la 
Generalitat de Catalunya que ajusta la seva activitat a l'ordenament jurídic privat.  Es regeix per 
la seva llei de creació, la llei de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana i per les altres lleis i 
disposicions que li siguin aplicables.  
 
Té per objectius impulsar la recerca i la innovació tecnològiques dins de l’àmbit agroalimentari i 
facilitar la transferència dels avenços tecnològics propis. També constitueixen objectius de l’ 
Institut la coordinació i col·laboració amb el sector públic i privat en aquestes matèries, incloent-hi 
la mobilització i estimulació de la inversió pública i de la privada en aquest camp i el foment de la 
millora tecnològica. 

 
 
2.-BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 
1)  Imatge fidel 

 
 Els comptes anuals de l’exercici 2014 s'han preparat a partir dels registres comptables de 

l’Entitat i es presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes 
en el Pla General de Comptabilitat, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i dels resultats de l'empresa. Així mateix, l'Estat de Fluxos d'Efectiu s'ha preparat 
d'acord amb les normes i criteris establerts en el Pla General de Comptabilitat i reflecteixen 
l'evolució i situació dels recursos líquids de l’Institut.  

 L’IRTA disposa d’uns béns immobles (terrenys i edificis) que li varen ser adscrits, en el 
moment de la seva creació, per la Generalitat de Catalunya.  També té drets d'ús sobre 
terrenys, edificis i construccions propietat de les Diputacions.  L’any 1993 es van valorar i 
activar els terrenys i edificis adscrits fins aquella data. A l’exercici 2000, per indicació de les 
auditories realitzades, es va procedir a activar com a immobilitzat intangible la resta dels béns 
adscrits històrics. Aquests van ser valorats pel seu cost d’adquisició amb el seu corresponent 
fons d’amortització a raó del període transcorregut. Així mateix també es van incorporar els 
béns adscrits provinents, de l’adscripció a l’IRTA a l’any 1999, del Centre d’Aqüicultura. 

 
  Les edificacions i instal·lacions realitzades per l’IRTA, a partir de l'1 de gener de 1986 sobre 

els béns adscrits o en els que hi té dret d'ús, consten com inversions pròpies comptabilitzades 
a l'Immobilitzat Material. 

 
2)  Principis Comptables 

 
 Per a l’elaboració dels Comptes Anuals adjunts s’han seguit els principis comptables 

generalment acceptats.  No existeix cap principi comptable d’aplicació obligatòria que, tenint 
un efecte significatiu en els comptes anuals, s’hagi deixat d’aplicar. 

 
 Les transferències corrents rebudes de la Generalitat tenen la naturalesa de subvenció 

d’explotació, en la mesura necessària per a equilibrar el Compte de Pèrdues i Guanys. Les 
transferències de la Generalitat aplicables a inversions en actius materials, intangibles i 
amortització de crèdits, tenen la naturalesa d'Aportacions al Fons Patrimonial i, per tant, 
formen part dels Fons Propis mostrats en el Balanç de Situació. 

 En el cas que no sigui necessari en un exercici, equilibrar el compte d’explotació per que els 
ingressos siguin suficients per absorbir les despeses, aquest superàvit es col·locarà 
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transitòriament en la rúbrica comptable de Subvencions, donacions i llegats i al tancament de 
l’exercici es traslladarà al Fons Patrimonial. 

 
 Per a determinar les despeses que s’han de tenir en compte en la liquidació del pressupost 

s’inclou l’ import de les obligacions reconegudes (meritades) per a operacions corrents.  No 
formen part de la liquidació del pressupost les diferències d’existències inicials i finals, les 
amortitzacions, les pèrdues comptables de l’actiu material i immaterial i dels béns adscrits, les 
dotacions a provisions per a insolvències, inversions financeres i per riscos i despeses, els 
traspassos de les subvencions en capital a l’explotació, ni les pèrdues que es puguin produir 
per la depreciació de la cartera de valors, ni els ingressos i despeses implícites corresponents 
a les actualitzacions financeres dels instruments financers. 

 
3)  Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa  

 
No existeixen aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. L’Entitat ha elaborat 
els estats financers sota el principi d’empresa en funcionament, sense que existeixi cap tipus 
de risc important que pugui representar canvis significatius en el valor dels actius o passius en 
l’exercici següent. 

 
4)  Comparació de la informació 

 
D’acord amb la legislació mercantil presenten, a efectes comparatius, amb cadascuna de les 
partides del Balanç, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l’Estat de Fluxos d’Efectiu i de 
l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net, a més de les xifres de l’exercici 2014, les corresponents 
a l’exercici 2013. 
 
Destacar que durant el 2014, s’ha fet efectiva l’ integració de la Fundació CENTA i s’ha 
incorporat el balanç de liquidació corresponent a la cessió global d’actius i passius a l’IRTA. 
Aquest. Aquesta operació s’explica al punt 23.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
 

5)   Agrupació de partides 
 

Els comptes anyals no tenen cap partida que hagi estat objecte d’agrupació al Balanç, al 
Compte de Pèrdues i Guanys, a l’Estat de Fluxos d’Efectiu o a l’Estat de Canvis en el 
Patrimoni Net. 
 

6)   Elements recollits en varies partides 
 

No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del Balanç de 
Situació. 
 

7)  Canvis de criteris comptables 
 

No s'han realitzat altres canvis en criteris comptables dels que ja es van produir l’any 2008 
per l'adaptació de la comptabilitat al Nou Pla General Comptable i l’any 2010, sobre 
tractament de les subvencions concedides per a finançar despeses específiques d’execució 
plurianual. Així, en les subvencions de caràcter plurianual, per la part de despesa no 
executada, es consideren passiu corrent (deutes a curt termini) o passiu no corrent (deutes a 
llarg termini), segons s’hagi estimat que l’execució de la despesa es produirà dins dels 
pròxims dotze mesos, o als anys següents. 

 
8)  Correcció d’errors 

 
No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguin a re formular els 
comptes. 
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3.- APLICACIÓ DE RESULTATS 
 

Atenent a la missió explicitada en la pròpia Llei, l’activitat realitzada per l’IRTA porta implícita un 
alt component d’interès social, fet que condiciona que l’ Institut presenti en cadascun dels 
exercicis pèrdues d'explotació. Conseqüentment no hi ha distribució de resultats. 
 
 
4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 
a) Immobilitzat intangible 

 
Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i, posteriorment, es 
valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada 
i/o pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. Aquests actius s'amortitzen en funció 
de la seva vida útil. 

 
L’Institut reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat d'aquests 
actius amb origen en el seu deteriorament. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues 
per deteriorament d'aquests actius i, si escau, de les recuperacions de les pèrdues per 
deteriorament registrades en exercicis anteriors, són similars als aplicats per als actius 
materials.  

 
• Patents i Marques: Inclou el cost de registre de les patents, marques i varietats vegetals. 

Aquest compte es saneja a raó d’un 10% anual.  
 

• Despeses R+D: Essent l'IRTA un Institut d’R+D totes aquestes despeses es 
comptabilitzen en el Compte de Pèrdues i Guanys.  En cap cas s’activen els costos dels 
programes de recerca i/o desenvolupament.  

 
• Aplicacions Informàtiques: Correspon a les quantitats pagades a tercers per les llicències 

d’utilització d’aplicacions informàtiques.  Es sanegen a raó d’un 33% anual, sobre el cost 
d’adquisició, a partir del mes següent de la seva comptabilització. Les aplicacions 
informàtiques d’anys anteriors, que encara  resten per amortitzar, es sanegen a raó d’un 
25%. 
 

 
b) Immobilitzat material 

 
Valoració: Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren, com a norma general , 
al seu valor de cost a excepció de:  
 
• Béns Adscrits: Les finques i construccions de la Generalitat adscrites a l’IRTA, varen ser 

valorades i incorporades a l’actiu del Balanç de Situació el 31.12.1993.  En la valoració, 
realitzada per un enginyer agrònom, es varen aplicar les pràctiques habitualment 
acceptades i la legislació vigent sobre normes de valoració.  (Tot plegat va quedar 
reflectit en un dictamen).  Les construccions s’amortitzen a raó del 3%.  

 
L’any 2000, es van valorar la resta de mobles adscrits, mobiliari i equipament que es 
van incorporar a l’Institut en el moment de la seva constitució sense import, de diferents 
naturaleses (béns mobles adscrits, mobiliari i equipament). Posteriorment, es van 
incorporar actius de diversa índole provinents del nous centres a l’IRTA (Estació 
Experimental de Lleida i Centre d’Aqüicultura). Aquests actius adscrits s’han valorat 
segons la informació de la Direcció General del Patrimoni del Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya o a preu d’adquisició A data d’aquestes 
comptes anyals, només tenen valor net comptable els terrenys i les construccions, 
essent la resta de béns totalment amortitzats. 
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• Drets d'ús:  Les Diputacions de Girona, Tarragona i Barcelona tenen cedit, a favor de 
l'IRTA, el dret d'ús dels edificis de Monells, Mas de Bover i Caldes de Montbui.  Aquests 
drets , al no estar valorats, no es reflecteixen en els estats financers. Aquest drets d’ús 
estan registrats a la base de dades d’actius fixes. 
 

No obstant, fins l’any 2005 l’IRTA estava sotmès a la regla de la prorrata, per tant, les 
adquisicions és valoraven al seu valor de cost més l'IVA no deduïble corresponent. 

 
A partir de l’any 2006,  l’IRTA pot deduir-se tot l’IVA que suporta en virtut de la Resolució 
2/2005, publicada al B.O.E. de 22 de novembre de 2005, sobre la incidència en el dret a 
la deducció a l’IVA de la percepció de subvencions no vinculades al preu de les 
operacions, resolució a nivell estatal que acata la sentència del Tribunal de Justícia de 
les Comunitats Europees de 6 d’octubre de 2005. Entre d’altres, aquesta sentència 
confirma que el fet de rebre subvencions no pot  suposar mai una limitació respecte el 
nostre dret a deducció. 
 
D’acord amb la Llei de l’IVA i atenent al que especifica el Pla General Comptable, es van 
regularitzar en anys anteriors les diferències entre les prorrates provisionals i les 
definitives al compte d’explotació. 
 
Aquest fet comporta una mínima sobrevaloració dels actius pels punts percentuals de 
diferència de prorrata entre la provisional i la definitiva. Això no obstant, aquesta 
diferència serà absorbida dins del normal procés d'amortització. 

 
Amortitzacions: La dotació al fons d'amortització s’efectua a partir del mes següent de 
l'inici d'utilització del bé, aplicant-se els percentatges màxims que permet la legislació 
vigent,  entenent-se que els terrenys sobre els quals s'assenten els edificis i altres 
construccions tenen una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte d'amortització. 

 
Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen amb 
contrapartida en el compte de resultats i, equivalen als percentatges d'amortització 
determinats en funció dels anys de vida útil estimada. Veure el quadre de percentatges 
al punt 5 de la memòria. 

 
Deteriorament del valor dels actius materials i intangibles: Al tancament de cada 
exercici, l’Entitat revisa els imports en llibres dels seus actius materials i intangibles per 
a determinar si existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una pèrdua per 
deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, l'import recuperable de l'actiu es 
calcula amb l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si 
l'hagués). 

 
c) Inversions immobiliàries 

 
Es registren pel seu cost d'adquisició i posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons 
procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament que 
hagin experimentat. Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil.  

 
L’ IRTA inclou en aquest epígraf del balanç, els actius no corrents que són immobles i que es 
posseeixen per obtenir rendes, plusvàlues o ambdues.  i no: 

 
• Per usar-los en la producció o subministraments de béns i serveis, o per finalitat 

administrativa. 
• Per a vendre’ls en el curs ordinari de les operacions 

 
d) Instruments financers 

 
Actius financers 
Les diferents categories d’actius financers que hi ha a l’IRTA són les següents: 
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Actius Financers, llevat d’inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i 
associades 

L'IRTA té participacions minoritàries en diverses entitats valorades pel valor subscrit, ja que 
l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu. 

Els valors en renda fixa, corresponen a inversions financeres en    entitats de crèdit  per 
donar rendibilitat als excedents de tresoreria. I tenen el seu venciment durant els anys 2015 
i 2016, i els interessos a curt termini d’inversions financeres corresponen al interessos 
explícits  meritats i no vençuts, dels bons i valors en renda fixa. Aquests bons figuren a 
l’actiu pel seu valor nominal al tenir un venciment inferior als 12 mesos. Els interessos 
figuren al valor raonable que en aquest cas, és el preu de transacció. 

Les bestretes reemborsables a centres consorciats, donat que tenen un tipus d’interès del 
0%, s’entén que comporten una subvenció de capital implícita. Fins a l’any 2013 inclòs, s’ha 
calculat aquesta subvenció implícita, fent l’actualització financera dels imports efectivament 
pagats, calculada en funció del període d’amortització d’aquestes bestretes i aplicant una 
taxa d’actualització del 4%. La subvenció implícita es calculava per diferència entre els 
imports efectivament pagats i el Valor Actual Net (VAN) resultant de l’actualització financera. 
Aquests avenços es registraven per l’import concedit menys la subvenció implícita que 
comporten i que figura en una partida específica. 

Donat que els tipus d’interès han baixat significativament en els darrers anys, al 2014 es 
revisa l’import  aquesta subvenció implícita i donat que un cop actualitzada aquesta no era 
significativa, per principi d’importància relativa, es decideix no computar en balanç aquesta 
subvenció.  Aquest criteri es mantindrà sempre que els tipus d’interès de referència estiguin 
per sota de l’1%. 

Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als compromisos 
contractuals.  

Les partides a cobrar s’han valorat pel seu valor raonable, que correspon al preu de la 
transacció. 

Donat el caràcter plurianual de les activitats de l’IRTA,  es separen els deutors a curt termini 
(a l’actiu circulant) i deutors a llarg termini (dins de l’epígraf d’Immobilitzat) per fer més 
fidedigne l’anàlisi del fons de maniobra. 

Com a mètode simplificatiu de càlcul, i alhora rigorós, per aquest compte de deutors a llarg 
termini, s’entén que el seu import serà el mateix que les subvencions futures a llarg termini, 
que com s’ha explicat al punt 2.7 anterior, figuren al passiu no corrent (Deutes a llarg 
termini).  

Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades. 

Fins a l’any 2013, figurava a l’actiu del Balanç la participació que l’IRTA tenia a IRTApplus, 
S.L, donat que era una  associada. A principis de l’any 2014 l’IRTA va vendre aquesta 
participació. 

Correccions valoratives per deteriorament 

 
Atès que les participacions de l’IRTA en societats anònimes tenen el caràcter de “joint-
venture” l’eventual disminució del valor comptable de les accions, en el cas de minusvàlues, 
no es provisiona fins superats els quatre anys de la seva constitució, entenent que aquest 
és un període mínim durant el que habitualment no es supera el punt mort.  

Passats aquests primers quatre anys, al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions 
valoratives necessàries si aquestes són significatives i hi ha existència d'evidència objectiva 
que el valor en llibres d'una inversió financera no és recuperable.   

L'import d'aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu financer i 
l'import recuperable. Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva 
reversió es registren com una despesa o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues 
i guanys. La reversió té el límit del valor en llibres de l'actiu financer. 
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Passius financers 
 
Les diferents categories de passius financers que hi ha a l’IRTA són les següents: 

 
Deutes amb entitats de Crèdit  

 
Corresponen a un préstec que té un tipus d’interès variable amb  referència a l’Euribor i un 
període de reemborsament de 20 anys, sense carència i amb una quota d’amortització 
anual. Aquest préstec s’ha registrat inicialment pel seu valor raonable que és el preu de la 
transacció. Posteriorment, s'ha valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han 
comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d'interès efectiu.  

 
Altres passius financers 

 
Corresponen a ajuts rebuts, per part del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el marc de 
diferents convocatòries d’infraestructures, que es concreten en avenços reemborsables, a 
un tipus d’interès 0%, un període de reemborsament de 15 anys, amb un període de 
carència. 

 
Els avenços reemborsables, donat que tenen un tipus d’interès del 0%, s’entén que 
comporten una subvenció de capital implícita. Fins a l’any 2013 inclòs, s’ha calculat aquesta 
subvenció implícita, fent l’actualització financera dels imports efectivament pagats, calculada 
en funció del període d’amortització d’aquestes bestretes i aplicant una taxa d’actualització 
del 4%. La subvenció implícita es calculava per diferència entre els imports efectivament 
pagats i el Valor Actual Net (VAN) resultant de la actualització financera. Aquests avenços 
es registraven per l’import concedit menys la subvenció implícita que comporten i que figura 
en una partida específica. 

Donat que els tipus d’interès han baixat significativament en els darrers anys, al 2014 es 
revisa l’import  aquesta subvenció implícita i donat que un cop actualitzada aquesta no era 
significativa, per principi d’importància relativa, es decideix no computar en balanç aquesta 
subvenció.  Aquest criteri es mantindrà sempre que els tipus d’interès de referència estiguin 
per sota de l’1%. 
 

 
També formen part de l’epígraf “Altres passius financers” les subvencions que al tancament 
de l’exercici no tenen la consideració de no reintegrables, i per tant no es poden incloure al 
Patrimoni Net de l’entitat. 
Segons determina l’Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, per la que s’aproven aspectes 
comptables d’empreses públiques que operen en determinades circumstàncies, només es 
podran reconèixer en el patrimoni net de l’entitat, les subvencions no reintegrables. En el 
cas de “subvencions concedides per a finançar despeses específiques d’execució 
plurianual”, les subvencions s’entendran com a no reintegrables en proporció a la despesa 
executada.  

 
Així, per la part de despesa no executada, s’han considerat passiu corrent (deutes a curt 
termini) o passiu no corrent (deutes a llarg termini), segons s’hagi estimat que l’execució de 
la despesa es produirà dins dels pròxims dotze mesos, o als anys següents. 

 
Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor 
nominal.  
 

e) Existències 
 

Corresponen a l'inventari físic realitzat a fi de l’exercici. Els aprovisionaments estan  valorats 
segons preus de compra, sense IVA (o a la mateixa valoració que l'any anterior, si 
corresponen a adquisicions d’una certa antiguitat). Les llavors, els  animals i el vi  estan 
valorats a preu raonable de realització en el mercat. Els llibres de producció pròpia (IRTA) 
estan valorats a preu de venda. L’efecte que originaria el fet de que aquests articles 
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estiguessin comptabilitzats a preu d’adquisició no repercutiria de una manera significativa en 
els Comptes Anuals de l’exercici. 
 
L’IRTA realitza una avaluació del valor net realitzable de les existències al final de l’exercici, 
dotant l'oportuna pèrdua quan les mateixes es troben sobrevalorades.  
Quan el valor net realitzable sigui inferior al seu preu d’adquisició o al seu cost de producció, 
s'efectuaran les corresponents correccions valoratives reconeixent-les com despesa en el 
compte de pèrdues i guanys 
 
El preu d’adquisició inclou l'import de la factura, després de deduir qualsevol descompte i 
afegit totes les despeses produïdes fins que els béns estan a la venda, tals com transports, 
aranzels de duana, assegurances i uns altres directament atribuïbles a l’adquisició de les 
existències.  

 
f) Transaccions en moneda estrangera 

 
Les transaccions en moneda estrangera es registren en el moment del seu reconeixement 
inicial, utilitzant la moneda funcional, aplicant el tipus de canvi vigent en la data de la 
transacció entre la moneda funcional i l’estrangera.  
 

g) Impost sobre beneficis 
 
Com es comenta en el punt 3 de la memòria, l’Institut presenta en cadascun dels exercicis 
pèrdues d’explotació.  
 

h) Ingressos i despeses 
 
Els ingressos i despeses es comptabilitzen segons els principis comptables del Pla General 
de Comptabilitat, fent especial èmfasi, atesa la singularitat de l'activitat de l'Institut, en el 
"principi de correlació d'ingressos i despeses" en els ingressos obtinguts per subvencions 
finalistes.   

 
Els ingressos per facturació de contractes i serveis es comptabilitzen en la mesura que 
s’executa la despesa, comptabilitzant-se a fi d’exercici el corresponent ajust per 
periodificació quan no es correspon la facturació amb l’ingrés acreditat a partir de la 
execució real de l’activitat.  

 
Per requeriments de la comptabilitat analítica de l’IRTA i amb la finalitat de no distorsionar la 
informació sobre ingressos, quan procedim a anul·lar un ingrés que correspon a anys 
anteriors es carrega contra la pròpia naturalesa en la que es va comptabilitzar l’ingrés, 
sempre que sigui possible i no distorsioni la imatge fidel de l’Entitat . 

 

i) Provisions i contingències 
 
Els comptes anuals de l’Institut recullen totes les provisions significatives en les quals és 
major la probabilitat que s’hagi d’atendre l’obligació. 

Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que 
generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació 
disponible sobre les conseqüències del succés que les motiven i són quantificades en ocasió 
de cada tancament comptable. S’utilitzen per a afrontar les obligacions específiques per a les 
quals van anar originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial, 
quan aquestes obligacions deixen d’existir o disminueixen. 
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j) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental  
L'activitat mediambiental és aquella l'objectiu de la qual és prevenir, reduir o reparar el dany 
que es produeixi sobre el medi ambient. 

L'activitat de l’Institut, per la seva naturalesa, no té un impacte mediambiental significatiu. Les 
despeses relacionades amb el medi ambient es consideren despeses de l'exercici. 

Pel que fa a les possibles contingències que en matèria mediambiental poguessin produir-se, 
els Administradors consideren que aquestes es troben suficientment cobertes amb les 
pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil que tenen subscrites.  

 

k) Despeses de personal 
Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social obligatòries 
o voluntàries reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, 
vacances o havers variables i les seves despeses associades.  

L’IRTA disposa d’una assegurança col·lectiva per incapacitat permanent absoluta o mort 
d’alguns treballador (art.34 del Conveni Col·lectiu). 

El Conveni Col·lectiu vigent permet que, en casos de necessitat demostrable, els treballadors 
que ho demanin puguin accedir a la disposició d’una bestreta màxima equivalent a tres 
mensualitats líquides, a retornar en un període no superior a 14 mesos, sense cost financer.   

l) Subvencions, donacions i llegats 
 

La normativa comptable indica que les subvencions en capital, comptabilitzades en el Balanç 
de Situació, es traspassen a l’explotació al mateix ritme en el que amortitzen els actius que 
financen. 

 
Com a mètode simplificatiu de càlcul, s’han vingut considerant que aquestes subvencions es 
traspassen a l’explotació a un ritme d’un 8%, que és el percentatge mitjà estimat 
d’amortització de l’mmobilitzat de l’IRTA.  

 
En cas que s’hagi obtingut un excedent en els comptes exclusivament pressupostaris, 
provinent principalment de l’obtenció de majors ingressos propis i de la contenció de la 
despesa, aquest superàvit al compte d’explotació es col·locarà transitòriament en la rúbrica 
comptable de Subvencions, donacions i llegats i al tancament de l’exercici es traslladarà al 
Fons Patrimonial. 

 
En aplicació de l’Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, només es podran reconèixer en el 
patrimoni net de l’entitat, les subvencions no reintegrables. En el cas de “subvencions 
concedides per a finançar despeses específiques d’execució plurianual”, les subvencions 
s’entendran com a no reintegrables en proporció a la despesa executada.  
 
Així, per la part de despesa no executada i per les anualitats futures de despeses 
plurianuals, s’han comptabilitzat en el passiu deutes a curt termini o deutes a llarg termini, 
segons correspongui. 

 

m) Transaccions entre parts vinculades 

Les operacions comercials amb parts vinculades es realitzen a preu de mercat amb els 
centres consorciats i amb l’empresa IRTApplus. En les operacions en negocis conjunts es 
reconeixen les despeses incorregudes, que es minoren si escau si existeix un dret 
contractual per a repercutir-lo a altres parts del negoci conjunt. Totes les activitats que es 
realitzen entre parts vinculades es produeixen dins del sistema cooperatiu que existeix a l’ 
IRTA. 
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n) Fons Propis: Fons Patrimonial Traspassat 
 

Les aportacions del Departament d’Agricultura, Alimentació i Medi Natural al Pressupost de 
Capital de l'IRTA tenen el caràcter d'aportacions al Fons Patrimonial, segons consta en la 
mateixa Llei de Pressupostos. Aquestes aportacions resten en Balanç, en la mesura que 
financen les inversions o devolucions de crèdits a llarg termini. 

 
La part de les aportacions a Fons Patrimonial que s’aplica a despeses dels programes 
d'R+D, es traspassa a l'explotació per tal d’igualar les despeses amb els ingressos 
pressupostaris (sempre que aquest saldo sigui deficitari). 

 
Les Pèrdues Comptables dels Exercicis Anteriors són traspassades a un compte específic 
del grup de Fons Patrimonial. 
 
 
 
 

  

101



     
     
 

 
 

 Memòria Anual 2014 

 
5.- IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
A efectes comparatius, el moviment de l´Immobilitzat Material i el corresponent Fons 
d'Amortització, dels dos darrers anys, queda resumit en els següents quadres, distingint l’ 
Immobilitzat Ordinari de l’Adscrit: 

 
 

COST DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL ANY 2013 

 
  

   
 Cost a  

31-12-12 
 

 Altes  Baixes  Traspassos   Cost a  
31-12-13 

    
Terrenys i Bens Naturals 406.479,48 0,00 0,00  0,00 406.479,48
Construccions 21.225.626,02 999.447,16 0,00  15.649.380,66 37.874.453,84
Altres Construccions 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00
Instal·lacions Tècniques 12.132.491,49 303.125,87 0,00  1.277.689,99 13.713.307,35
Equips de Laboratori 12.581.266,11 593.336,10 3.082,94  163.214,81 13.334.734,08
Maquinària i equips de camp 6.060.280,91 51.033,52 0,00  0,00 6.111.314,43
Elements de Transport Intern 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00
Utillatge 254.098,70 16.696,12 0,00  0,00 270.794,82
Altres Instal·lacions 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00
Xarxes Comunicació 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00
Mobiliari 1.742.673,04 11.743,87 836,92  502.014,00 2.255.593,99
Equips d’Oficina 192.618,85 0,00 8.964,72  0,00 183.654,13
Equips Processos Informació 3.800.849,00 235.147,40 776,14  0,00 4.035.220,26
Turismes, Vehicles de Càrrega i 
Agrícoles 

1.307.374,68 23.506,43 31.894,26  0,00 1.298.986,85

Altre Immobilitzat Material 2.616.523,20 63.238,18 342,53  555.873,93 3.235.292,78
Immobilitzat en curs 18.957.600,65 838.957,26 0,00  18.148.173,39 1.648.384,52

TOTAL I.M. ORDINARI 81.277.882,13 3.136.231,91 45.897,51  36.296.346,78 84.368.216,53
   

IMMOBILITZAT MATERIAL ADSCRIT    
   

Bens Adscrits Terrenys i B.N. 1.612.806,18 0,00 0,00  0,00 1.612.806,18
Bens Adscrits Construccions 2.682.443,62 0,00 0,00  0,00 2.682.443,62
Bens Adscrits Inst. Tècn.i Eq.Lab. 1.181.678,44 0,00 0,00  0,00 1.181.678,44
Bens Adscrits Maquinària 93.601,45 0,00 0,00  0,00 93.601,45
Bens Adscrits Utillatge 74.019,96 0,00 0,00  0,00 74.019,96
Bens Adscrits Altres Instal·lacions 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00
Bens Adscrits Mobiliari i Eq.Oficina 284.693,23 0,00 0,00  0,00 284.693,23
Bens Adscrits Equips Proc.Inform. 32.539,37 0,00 0,00  0,00 32.539,37
Bens Adscrits Vehicles 53.627,81 0,00 0,00  0,00 53.627,81
Bens Adscrits Altre immobilitzat 29.215,72 0,00 0,00  0,00 29.215,72

TOTAL I.M. ADSCRIT 6.044.625,78 0,00 0,00   6.044.625,78
   

TOTAL IMMOBILITZAT 
MATERIAL 87.322.507,91 3.136.231,91 45.897,51   90.412.842,31
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COST DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL ANY 2014 

 
 
L’import dels traspassos  de immobilitzat en curs de l’exercici corresponen   bàsicament a l´activació dels 
grans projectes que hi ha en execució a l’Institut i que són el Fruitcentre i Torre Marimon. Ambdues 
inversions, inicialment finançades amb bestretes reemborsables tal com s’explica al punt 9.c) de la 
memòria, també són cofinançades per fons FEDER en un 50% del seu cost elegible.  

 
 
 
 
 
  

   
 Cost a  

31-12-13 
 

 Altes  Baixes  Traspassos   Cost a  
31-12-14 

    
Terrenys i Bens Naturals 406.479,48 0,00 0,00  0,00 406.479,48
Construccions 37.874.453,84 133.655,72 127.052,69  466.215,96 38.347.272,83
Altres Construccions 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00
Instal·lacions Tècniques 13.713.307,35 301.648,50 5.052,01  35.848,16 14.045.752,00
Equips de Laboratori 13.334.734,08 605.043,60 79.570,83  124.718,41 13.984.925,26
Maquinària i equips de camp 6.111.314,43 43.841,12 0,00  71.278,54 6.226.434,09
Elements de Transport Intern 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00
Utillatge 270.794,82 11.157,29 0,00  0,00 281.952,11
Altres Instal·lacions 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00
Xarxes Comunicació 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00
Mobiliari 2.255.593,99 50.751,12 16.799,30  4.495,23 2.294.041,04
Equips d´Oficina 183.654,13 189,00 175,44  0,00 183.667,69
Equips Processos Informació 4.035.220,26 113.005,39 473,18  1.371,69 4.149.124,16
Turismes, Vehicles de Càrrega i 
Agrícoles 

1.298.986,85 48.083,65 10.675,18  0,00 1.336.395,32

Altre Immobilitzat Material 3.235.292,78 102.693,37 61.954,80  35.474,68 3.311.506,03

TOTAL I.M. ORDINARI 82.719.832,01 1.410.068,76 301.753,43  739.402,67 84.567.550,01
   

IMMOBILITZAT MATERIAL ADSCRIT    
   

Bens Adscrits Terrenys i B.N. 1.612.806,18 0,00 0,00  0,00 1.612.806,18
Bens Adscrits Construccions 2.682.443,62 0,00 0,00  0,00 2.682.443,62
Bens Adscrits Inst.Tècn. I Eq. 
Labor. 

1.181.678,44 0,00 26.366,63  0,00 1.155.311,81

Bens Adscrits Maquinària 93.601,45 0,00 1.371,51  0,00 92.229,94
Bens Adscrits Utillatge 74.019,96 0,00 0,00  0,00 74.019,96
Bens Adscrits Altres Instal·lacions 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00
Bens Adscrits Mobiliari i Eq.oficina 284.693,23 0,00 121,67  0,00 284.571,56
Bens Adscrits Equips Proc. Inform. 32.539,37 0,00 0,00  0,00 32.539,37
Bens Adscrits Vehicles 53.627,81 0,00 0,00  0,00 53.627,81
Bens Adscrits Altre immobilitzat 29.215,72 0,00 0,00  0,00 29.215,72

TOTAL I.M. ORDINARI 6.044.625,78 0,00 27.859,81   6.016.765,97
   

TOTAL IMMOBILITZAT 
MATERIAL 90.412.842,31 2.349.528,53 329.613,24   92.588.458,01

   

103



     
     
 

 
 

 Memòria Anual 2014 

 
 

FONS D’AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL ANY 2013 
 

 
 
 
  

        
  Fons 

Amortització  
31-12-12 

Baixes Despeses  
Amortització  

2013 

 Traspàs Fons 
Amortització 

2013 

Fons 
Amortització  

31-12-13 
 IMMOBILITZAT MATERIAL ORDINARI           
 Construccions 4.947.937,23 0,00 859.682,24  0,00 5.807.619,47

 Altres Construccions 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

 Instal·lacions Tècniques 7.541.369,67 0,00 848.721,36  0,00 8.390.091,03

 Equips de Laboratori 10.642.773,20 3.082,94 744.186,34  0,00 11.383.876,60

 Maquinaria 3.274.323,87 0,00 596.417,12  0,00 3.870.740,99

 Elements de Transport Intern 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

 Utillatge 172.858,98 0,00 23.232,83  0,00 196.091,81

 Altres Instal·lacions 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

 Xarxes Comunicació 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

 Mobiliari 1.347.166,96 723,20 109.543,18  0,00 1.455.986,94

 Equips d’Oficina 172.937,70 8.964,72 8.394,35  0,00 172.367,33

 Equips Processos Informació 3.544.111,44 776,14 126.678,29  0,00 3.670.013,59

 Turismes, vehicles de càrrega i agrícoles 1.092.068,71 30.506,81 73.600,74  0,00 1.135.162,64
 Altre Immobilitzat Material 1.922.041,45 342,53 172.132,65  0,00 2.093.831,57
 
 TOTAL 34.657.589,21 44.396,34 3.562.589,10  0,00 38.175.781,97

    
    
 IMMOBILITZAT MATERIAL ADSCRIT(A)   
 Bens Adscrits fins 31.12.2007 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

 Construccions Adscrites 2.143.958,14 0,00 57.436,51  0,00 2.201.394,65

 Instal·lacions Tècniques Adscrites 1.174.329,91 0,00 1.543,96  0,00 1.175.873,87

 Equips de Laboratori Adscrits 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

 Maquinaria Adscrita 93.601,45 0,00 0,00  0,00 93.601,45

 Utillatge Adscrit 73.332,95 0,00 187,61  0,00 73.520,56

 Mobiliari Adscrit 284.693,23 0,00 0,00  0,00 284.693,23

 Equips d’Oficina Adscrits 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

 Equips Processos Informació Adscrits 32.539,37 0,00 0,00  0,00 32.539,37

 Turismes, vehicles de càrrega i agrícoles 
Adscrits 

53.627,81 0,00 0,00  0,00 53.627,81

 Altre Immobilitzat Material Adscrits 29.215,72 0,00 0,00  0,00 29.215,72

 TOTAL 3.885.298,58 0,00 59.168,08  0,00 3.944.466,66
    
 TOTAL IMMOB. MATERIAL ORDINARI + 

IMMOB. MATERIAL ADSCRIT 38.542.887,79 44.396,34 3.621.757,18  0,00 42.120.248,63
    

104



 
 

 
 

Memòria Anual 2014

 
FONS D’AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL ANY 2014 
 

 
 
Els elements del Actiu material totalment amortitzats tenen un valor de 26.507.848,25 € 
(A): Veure el punt 4.b) referit a les normes de registre i valoració dels béns adscrits 
 

 

 

 

  

        
  Fons 

Amortització  
31-12-13 

Baixes Despeses  
Amortització  

2014 

 Traspàs Fons 
Amortització 

2014 

Fons 
Amortització  

31-12-14 
 IMMOBILITZAT MATERIAL ORDINARI    

 Altres Construccions 5.807.619,47 51.592,82 1.283.956,33  0,00 7.039.982,98  

 Instal·lacions Tècniques 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

 Equips de Laboratori 8.390.091,03 5.017,70 874.174,75  0,00 9.259.248,08

 Maquinaria 11.383.876,60 79.474,96 658.378,89  0,00 11.962.780,53

 Elements de Transport Intern 3.870.740,99 0,00 613.358,22  0,00 4.484.099,21

 Utillatge 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

 Altres Instal·lacions 196.091,81 0,00 22.877,54  0,00 218.969,35

 Xarxes Comunicació 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

 Mobiliari 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

 Equips d’Oficina 1.455.986,94 8.206,52 158.496,64  0,00 1.606.277,06

 Equips Processos Informació 172.367,33 175,44 4.712,29  0,00 176.904,18

 Turismes, vehicles de càrrega i agrícoles 3.670.013,59 473,18 152.576,17  0,00 3.822.116,58

 Altre Immobilitzat Material 1.135.162,64 10.675,18 46.284,48  0,00 1.170.771,94
  2.093.831,57 50.042,10 197.088,39  0,00 2.240.877,86
 
 TOTAL 38.175.781,97 205.657,90 4.011.903,70  0,00 41.982.027,77

    
    
 IMMOBILITZAT MATERIAL ADSCRIT(A)   
 Bens Adscrits fins 31.12.2007 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

 Construccions Adscrites 2.201.394,65 0,00 57.436,49  0,00 2.258.831,14

 Instal·lacions Tècniques Adscrites 1.175.873,87 26.366,63 1.543,93  0,00 1.151.051,17

 Equips de Laboratori Adscrits 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

 Maquinaria Adscrita 93.601,45 1.371,51 0,00  0,00 92.229,94

 Utillatge Adscrit 73.520,56 0,00 187,59  0,00 73.708,15

 Mobiliari Adscrit 284.693,23 121,67 0,00  0,00 284.571,56

 Equips d’Oficina Adscrits 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

 Equips Processos Informació Adscrits 32.539,37 0,00 0,00  0,00 32.539,37

 Turismes, vehicles càrrega i agrícoles Adscrits 53.627,81 0,00 0,00  0,00 53.627,81

 Altre Immobilitzat Material Adscrits 29.215,72 0,00 0,00  0,00 29.215,72

  3.944.466,66 27.859,81 59.168,01  0,00 3.975.774,86
    
 TOTAL IMMOB. MATERIAL ORDINARI + 

IMMOB. MATERIAL ADSCRIT 42.120.248,63 233.517,71 4.071.071,71  0,00 45.957.802,63
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Els percentatges d’amortització que s’apliquen, als elements encara no totalment amortitzats, 
són els màxims que permet la legislació vigent: 

 

 

 

 

 
  

 
 

     

 NATURALESA RANG DE PERCENTATGES AMORTITZACIÓ  

      

 Construccions 2 3 4 5 7 8 10 11 12 15 20 30 
 Instal·lacions Tècniques 2 3 4 5 7 8 10 12 15 20 25 30 
 Equips de Laboratori 4 5 8 10 12 15 20 25 30 33   
 Maquinària 10 11 12 15 20 21 30     
 Utillatge 10 12     
 Mobiliari 7 10 12 15     
 Equips d’Oficina 10 15 25     
 Equips Processos Informació 10 24 25     
 Turismes, vehicles de càrrega i agrícoles 12 16     
 Altre Immobilitzat Material 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 18 24 25 30 32
 Instal. técn. I equips lab. adscrits 4     
 Construccions adscrites 3     
 Utillatge adscrit 4     
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Els valors nets de les inversions són els que s’indiquen a continuació: 
 
VALOR NET DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL ANY 2013 

 
 Fons  
  Cost Amortització  Valor  
  31/12/2013 31/12/2013  Net 
 IMMOBILITZAT MATERIAL ORDINARI   
 Terrenys i Bens Naturals 406.479,48 0,00  406.479,48
 Construccions 37.874.453,84 -5.807.619,47  32.066.834,37
 Altres Construccions 0,00 0,00  0,00
 Instal·lacions Tècniques 13.713.307,35 -8.390.091,03  5.323.216,32
 Equips de Laboratori 13.334.734,08 -11.383.876,60  1.950.857,48
 Maquinaria 6.111.314,43 -3.870.740,99  2.240.573,44
 Elements de Transport Intern 0,00 0,00  0,00
 Utillatge 270.794,82 -196.091,81  74.703,01
 Altres Instal·lacions 0,00 0,00  0,00
 Xarxes Comunicació 0,00 0,00  0,00
 Mobiliari 2.255.593,99 -1.455.986,94  799.607,05
 Equips d’Oficina 183.654,13 -172.367,33  11.286,80
 Equips Processos Informació 4.035.220,26 -3.670.013,59  365.206,67
 Turismes, vehicles de càrrega i agrícoles 1.298.986,85 -1.135.162,64  163.824,21
 Altre Immobilitzat Material 3.235.292,79 -2.093.831,57  1.141.461,22
  82.719.832,02 -38.175.781,97  44.544.050,05
 Immobilitzat en curs 1.648.384,51 0,00  1.648.384,51
 TOTAL  84.368.216,53 -38.175.781,97  46.192.434,56

   
 IMMOBILITZAT MATERIAL ADSCRIT   
 Bens Adscrits Terrenys i B.N. 1.612.806,18 0,00  1.612.806,18
 Bens Adscrits Construccions 2.682.443,62 -2.201.394,65  481.048,97
 Bens Adscrits Inst.Tècn. I Eq.Labor. 1.181.678,44 -1.175.873,87  5.804,57
 Bens Adscrits Maquinària 93.601,45 -93.601,45  0,00
 Bens Adscrits Utillatge 74.019,96 -73.520,56  499,40
 Bens Adscrits Altres Instal·lacions 0,00 0,00  0,00
 Bens Adscrits Mobiliari i Eq. Oficina 284.693,23 -284.693,23  0,00
 Bens Adscrits Equips Proc. Informac. 32.539,37 -32.539,37  0,00
 Bens Adscrits Vehicles 53.627,81 -53.627,81  0,00
 Bens Adscrits Altre immobilitzat 29.215,72 -29.215,72  0,00

 TOTAL 6.044.625,78 -3.944.466,66  2.100.159,12
    

 
TOTAL IMMOB. MATERIAL + IMMOB. 
MATER. ADSCRIT 90.412.842,31 -42.120.248,63  48.292.593,68
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VALOR NET DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL ANY 2014 
 

 Fons  
  Cost Amortització  Valor  
  31/12/2014 31/12/2014  Net 
 IMMOBILITZAT MATERIAL ORDINARI   
 Terrenys i Béns Naturals 406.479,48  0,00  406.479,48
 Construccions 38.347.272,83  -7.039.982,98  31.307.289,85
 Altres Construccions 0,00  0,00  0,00
 Instal·lacions Tècniques 14.045.752,00  -9.259.248,08  4.786.503,92
 Equips de Laboratori 13.984.925,26  -11.962.780,53  2.022.144,73
 Maquinaria 6.226.434,09  -4.484.099,21  1.742.334,88
 Elements de Transport Intern 0,00  0,00  0,00
 Utillatge 281.952,11  -218.969,35  62.982,76
 Altres Instal·lacions 0,00  0,00  0,00
 Xarxes Comunicació 0,00  0,00  0,00
 Mobiliari 2.294.041,04  -1.606.277,06  687.763,98
 Equips d’Oficina 183.667,69  -176.904,18  6.763,51
 Equips Processos Informació 4.149.124,16  -3.822.116,58  327.007,58
 Turismes, vehicles de càrrega i agrícoles 1.336.395,32  -1.170.771,94  165.623,38
 Altre Immobilitzat Material 3.311.506,03  -2.240.877,86  1.070.628,17
  84.567.550,01 -41.982.027,77  42.585.522,24
 Immobilitzat en curs 2.004.142,03 0,00  2.004.142,03
 TOTAL  86.571.692,04 -41.982.027,77  44.589.664,27

   
 IMMOBILITZAT MATERIAL ADSCRIT   
 Bens Adscrits Terrenys i B.N. 1.612.806,18 0,00  1.612.806,18
 Bens Adscrits Construccions 2.682.443,62 -2.258.831,14  423.612,48
 Bens Adscrits Inst.Tècn. I Eq.Labor. 1.155.311,81 -1.151.051,17  4.260,64
 Bens Adscrits Maquinària 92.229,94 -92.229,94  0,00
 Bens Adscrits Utillatge 74.019,96 -73.708,15  311,81
 Bens Adscrits Altres Instal.lacions 0,00 0,00  0,00
 Bens Adscrits Mobiliari i Eq.oficina 284.571,56 -284.571,56  0,00
 Bens Adscrits Equips Proc.Informac. 32.539,37 -32.539,37  0,00
 Bens Adscrits Vehicles 53.627,81 -53.627,81  0,00
 Bens Adscrits Altre immobilitzat 29.215,72 -29.215,72  0,00

 TOTAL 6.016.765,97 -3.975.774,86  2.040.991,11
    

 
TOTAL IMMOB. MATERIAL + IMMOB. 
MATER. ADSCRIT 92.588.458,01 -45.957.802,63  46.630.655,38

    
 
No hi ha actualitzacions de valors. No hi ha càrregues financeres activades. No hi ha cap 
situació de litigi, embargament o anàloga que afecti a l'immobilitzat material. 
 
Les subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l’immobilitza’t material estan 
explicades en el punt 18 de la memòria.  
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6.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES  
 
Com a inversió immobiliària, podem trobar al nostre balanç la finca, els edificis i les instal·lacions 
propietat de l’IRTA, que aquest té ubicats al terme municipal del Prat de Llobregat, a la partida 
Marina de Baix. La superfície aproximada de la finca és de tres hectàrees i la superfície construïda 
es de 5050 metres quadrats. 
 
l’IRTA cedeix l´any 2012 en arrendament aquesta finca a Specipig  Pig S.L., empresa pionera en la  
selecció producció i comercialització de porcs i minipigs SPF (Specific Pathogen Free), com model 
d’experimentació biomèdica. La finca arrendada, les seves instal·lacions i edificacions es destinaran 
exclusivament a l’objecte social de l’entitat. 
 
Aquest arrendament s’emmarca en l’entrada per part de l’IRTA, al capital social d’Specific Pig, 
donant continuïtat a l’estratègia de l’Institut en la seva promoció d’starts up’s d’alt nivell d’innovació 
en l’àmbit agroalimentari. Veure punt 9.a) quadre any 2014. 
 
D’aquesta forma l’IRTA serà el soci tecnològic preferent i de referència d’Specific Pig, per totes les 
seves activitats de recerca i desenvolupament,  i prestarà directament o indirectament, com a 
proveïdor preferent, serveis d’assistència i assessorament en el disseny i manteniment del nucli 
genètic i en la definició dels dissenys de l’estàndard sanitari i del programa de control d’Specific Pig 
 
El moviment de les inversions immobiliàries, queda resumit en els següents quadres: 
 
ANY 2013 

         
 
 

Cost 
31/12/12 

 
Altes 

 
Baixes 

 
Traspassos 

 Saldo 
31/12/13 

 

    
 Terrenys i Bens Naturals 294.495,93 0,00 0,00 0,00  294.495,93
 Construccions 60.184,98 0,00 0,00 0,00  60.184,98

  354.680,91 0,00 0,00 0,00  354.680,91
     

 
        
 

 

Fonts 
Amortització 

31/12/12 

 
Baixes 

Despeses 
Amortització 

2013 
 

 Fonts 
Amortització 

2013 

 

    
 Construccions 43.698,35 0,00 2.843,86  46.542,21

 TOTAL INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 43.698,35 0,00 2.843,86  46.542,21
     

 
         
 

 

Cost 
31/12/13 

 Fonts 
Amortització 

31-12-13 

 Valor  
Net 

 

  

    
 Terrenys i Bens Naturals 294.495,93 0,00  294.495,93

 Construccions 60.184,98 -46,452,21  13.642,77

 TOTAL INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 354.680,91 -46.542,21  308.138,70
      

 
Els elements d’inversions immobiliàries  totalment amortitzats tenen un valor de  12.221,63 € 
 

 
 

NATURALESA 
 

RANG DE PERCENTATGES AMORTITZACIÓ

 Construccions 2 3 7 8
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ANY 2014 
 

         
 
 

Cost 
31/12/13 

 
Altes 

 
Baixes 

 
Traspassos 

 Saldo 
31/12/14 

 

    
 Terrenys i Bens Naturals 294.495,93 0,00 0,00 0,00  294.495,93
 Construccions 60.184,98 0,00 0,00 0,00  60.184,98

  354.680,91 0,00 0,00 0,00  354.680,91
     

 
        
 

 

Fonts 
Amortització 

31/12/13 

 
Baixes 

Despeses 
Amortització 

2014 
 

 Fonts 
Amortització 

2014 

 

    
 Construccions 46.542,21 0,00 2.671,84  49.214,05

 TOTAL INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 46.542,21 0,00 2.671,84  49.214,05
     

 
         
 

 

Cost 
31/12/14 

 Fonts 
Amortització 

31-12-14 

 Valor  
Net 

 

  

    
 Terrenys i Bens Naturals 294.495,93 0,00  294.495,93

 Construccions 13.642,77 -2.671,84  10.970,93

 TOTAL INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 308.138,70 -2.671,84  305.466,86
      

 
Els elements d’inversions immobiliàries  totalment amortitzats tenen un valor de  16.521,59 € 
 

 
 

NATURALESA 
 

RANG DE PERCENTATGES AMORTITZACIÓ

 Construccions 2 3 7 8
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7.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE  
A efectes comparatius, el moviment de l’Immobilitzat Intangible i el corresponent Fons de 
Sanejament, dels dos darrers anys, queda resumit en els següents quadres:  

IMMOBILITZAT INTANGIBLE ANY 2013 

        

  
Saldo 

31/12/12 
 

Augments(*) 
 

Baixes 
 Saldo 

31/12/13 
 

    
 COST   
 Patents i Marques 77.400,05 0,00 0,00  77.400,05

 Aplicacions Informàtiques 2.055.683,94 75.838,68 0,00  2.131.522,62

 Immobilitzat Immaterial en curs 0,00 0,00 0,00  0,00
 
 2.133.083,99 75.838,68 0,00  2.208.922,67

    
 FONS DE SANEJAMENT   
 Patents i Marques 52.100,05 5.060,01 0,00  57.160,06

 Aplicacions Informàtiques 1.707.950,58 175.107,79 0,00  1.883.058,37

 1.760.050,63 180.167,80 0,00  1.940.218,43
    
    
 VALORS NETS 373.033,36   268.704,24

    
 
(*) Els augments del compte d'Aplicacions informàtiques corresponen a inversions en software específic, de gestió i reporting. 
 

IMMOBILITZAT INTANGIBLE ANY 2014 

        

  
Saldo 

31/12/13 
 

Augments(*) 
 

Baixes 
 Saldo 

31/12/14 
 

    
 COST   
 Patents i Marques 77.400,05 0,00 0,00  77.400,05

 Aplicacions Informàtiques 2.131.522,62 72.843,95 3.828,52  2.200.538,05

 Immobilitzat Immaterial en curs 0,00 0,00 0,00  0,00
 
 2.208.922,67 72.843,95

 
3.828,52  2.277.938,10

    
 FONS DE SANEJAMENT   
 Patents i Marques 57.160,06 5.060,01 0,00  62.220,07

 Aplicacions Informàtiques 1.883.058,37 154.587,52 3.828,52  2.033.817,37

 1.940.218,43 159.647,53
 

3.828,52  2.096.037,44
    
    
 VALORS NETS 268.704,24   181.900,66

    
(*) Els augments del compte d'Aplicacions informàtiques corresponen a inversions en software específic, de gestió i reporting. 
 
Els elements de l’Actiu Intangible totalment amortitzat tenen un valor de 1.893,050,75 € 
Els percentatges d’amortització que s’apliquen són els màxims que permet la legislació vigent i 
estan especificats en el punt 4.a) Normes de Registre i Valoració. 
 

 
 

NATURALESA 
 

RANG DE PERCENTATGES AMORTITZACIÓ

 
 
Patents i marques 20

 Aplicacions Informàtiques 33
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8.- ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA 
SIMILAR 
 

No existeixen operacions d’arrendaments financers. Els arrendaments operatius de l’exercici es 
desglossen en el quadre següent: 
 

     
 ANY 2014  ANY 2013

 Arrendaments de locals 4.120,96
 120.362,08  

 Arrendament de vehicles 13.090,40 16.648,34  
 Altres arrendaments 27.974,41 55.611,22  

 Total arrendaments 45.185,77 192.621,64
 

 
 
9.- INSTRUMENTS FINANCERS  

 
En aquest punt s’explica la composició i valoració de tots els actius i passius  financers, inclosos 
en la norma de registre i valoració novena, a excepció dels Crèdits per operacions 
comercials:Clients i deutors diversos  (classificats dins de la categoria “Deutors comercials i 
altres comptes a cobrar”  i els Dèbits per operacions comercials: Proveïdors i creditors diversos 
(classificats dins de la categoria “Creditors comercials i altres comptes a pagar”), donat que 
aquestes partides no presenten complexitat i es troben detallades en el  balanç.  
Al punt 9.b) següent, però, i per fer més comprensible la composició del deute amb la Diputació 
de Tarragona, si apareix el detall d’una part dels saldo de la partida “creditors diversos” del 
balanç. 
 
Del conjunt d’inversions financeres no hi ha ingressos en concepte de dividends, i cap valor té 
cotització en borsa, per tant no existeix rellevància dels instruments financers en el resultat de la 
empresa. 

 
a) Actius Financers, llevat d’inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i 

associades 
 
 L'IRTA té participacions minoritàries en diverses entitats.  
 Les imposicions a curt termini corresponen a inversions financeres en entitats de crèdit, per 

donar rendibilitat als excedents de tresoreria. 
 Els interessos a curt termini d’inversions financeres corresponen al interessos explícits 

meritats i no vençuts, de les imposicions a curt termini comentades anteriorment. 
 Hi ha registrades bestretes als centres concertats, CRESA i MAS BADIA, que tenen el seu 

origen en un finançament de 20 Milions €  que va rebre l’IRTA  per part del MEC, l’any 2006. 
El conveni signat entre la Generalitat i el MEC preveia la possibilitat de cedir part d’aquest 
finançament als centres d’investigació concertats. Aquestes bestretes es retornaran entre els 
anys 2011 i 2020. 

 Del saldo de les fiances a llarg termini, destaca un dipòsit per cobrir premis de jubilació 
detallat en el punt 16 de la memòria, així com el dipòsit corresponent al Projecte d´accés a la 
Granja Camps i Armet. 

 Les fiances a curt termini estan formades principalment per dipòsits constituïts per les 
Llicències d´obres de Torre Marimon i la Nau de vedells  
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ACTIUS FINANCERS ANY 2013 

 
ACTIUS FINANCERS ANY 2014 

 
 
 
 
 
 
 

 TIPUS D’ACTIU FINANCER 
Instruments 

Financers a L/T 
Instruments 

Financers a C/T 
 Actius Financers disponibles per a la venda 
  APA PROCESSING BZ 25.000,00 
  NANOPACK T&P 10.000,00 
  PANTA RIUDECANYES 8.354,07 
  SPECIFICS PIGS 7.675,00 
  GESLIVE 3.005,06 
  CAMBRA ARROS.AMPOSTA 1.869,35 
  COOP.LA SELVA 1.674,74 
  BBZ 1.000,00 
  AGROFRUIT 357,60 
  COPAGA 135,81 
 
 Inversions Mantingudes fins al venciment 
 Valors en renda fixa 14.350.000,00
 
 Préstecs i partides a cobrar 
 Bestretes IRTA a Centres Concertats (Mas Badia) 156.000,00 26.000,00

 Bestretes IRTA a Centres Concertats (CRESA) 180.000,00 30.000,00
 
 Interessos a curt termini inversions financeres  123.582,92
 
 Fiances a Llarg Termini 98.002,73 
 Fiances a Curt Termini 6.657,61
 

 493.074,36 14.536.240,53

 TIPUS D’ACTIU FINANCER 
Instruments 

Financers a LL/T 
Instruments 

Financers a C/T 
 Actius Financers disponibles per a la venda 
  APA PROCESSING BZ 25.000,00 
  BLANCA FROM PYRENEES 20.600,00 
  NANOPACK T&P 15.000,00 
  PANTA RIUDECANYES 8.354,07 
  SPECIFICS PIGS 7.675,00 
  CAMBRA ARROS.AMPOSTA 1.869,35 
  COOP.LA SELVA 1.674,74 
  AGROFRUIT 357,60 
  COPAGA 135,81 
 Inversions Mantingudes fins al venciment 
 Valors en renda fixa 2.000.000,00 10.150.000,00
 
 Préstecs i partides a cobrar 
  Bestretes IRTA a Centres Concertats (Mas Badia) 130.000,00 26.000,00
  Bestretes IRTA a Centres Concertats (Cresa) 450.000,00 30.000,00
 
 Interessos a curt termini inversions financeres  35.265,76
 
 Fiances a Llarg Termini 69.622,01 
 Fiances a Curt Termini 12.088,61

 2.730.288,58 10.253.354,37
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b) Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades 
 
L'IRTA participava fins al març de 2014 en IRTApplus, S.L que tenia  la consideració d’empresa 
associada, donat que el Director General de l’IRTA era el president d’IRTApplus.    
 
IRTApplus, S.L. va ser constituïda el 3 de febrer de 2004 i té la seu a Cerdanyola del Vallès 
(Barcelona ), Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ctra. Accés a la Facultat de 
Medicina s/n. Els seus socis ern: IRTA i LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. 
 
En el mes de març de 2014, mitjançant escriptura de compra venda de participacions, l’IRTA va 
vendre a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA, les participacions de la companyia mercantil 
IRTApplus de les que era titular.  
 

 
c) Passius financers 

 
Dins de les partides del balanç “Creditors deutes a llarg termini” i “creditors diversos” figuren els 
saldos amb la Diputació de Tarragona que es detalla en el següent quadre: 
 

DETALL DEUTE  DIPUTACIO DE TARRAGONA  
      

 ANY C/T LL/T  
 2015 595.850,55  
 2016  614.643,74 
  595.850,55 614.643,74  

TOTAL DEUTE 1.210.494,29 
 

 
 
 
Aquest deute té el seu origen en una sentència del tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 
l’any 2010, que condemnà a la Generalitat de Catalunya a pagar a la Diputació de Tarragona les 
anualitats 2004 a 2007, més els interessos meritats, que va  percebre l’IRTA de part de la Diputació 
de Tarragona. La Generalitat de Catalunya va acordar que la meitat dels compromisos haurien 
d’anar a càrrec de l’IRTA. 
 

- La partida de balanç “Deutes amb entitats de Crèdit” correspon a:  
 

Un préstec signat amb la entitat BBVA el 14 de desembre de 2005, per un import inicial de 
375.000 € .  
 
Aquet préstec té un tipus d’interès variable amb referència al Euríbor i un període de 
reemborsament de 20 anys, sense carència i amb una quota d’amortització anual de 
18.750€. 
 

- La partida de balanç “Deutes amb Altres Creditors” correspon  a: 
 
A) Ajuts rebuts, per part del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el marc de diferents 

convocatòries d’infraestructures, que es concreten en bestretes reemborsables, a un 
tipus d’interès 0%, 
 
A.1) Un “Conveni específic de col·laboració entre Ministerio de Educación y Ciencia i  la 
Generalitat de Catalunya per l’impuls de la investigació agroalimentària a Catalunya”, 
signat en data 20 de desembre de 2005. L’objecte d’aquet conveni és finançar 
l’execució anticipada d’unes determinades activitats i inversions, per això  s’atorga a 
l’IRTA aquest avenç reemborsable per import de 20.057.795,00 € 
 
Aquesta  bestreta, té un tipus d’interès del 0% i un període de reemborsament de quinze 
anys amb un període de carència de cinc anys. 
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A.2) Una “Resolució de concessió d’ajut”, amb data 21 de setembre de 2009, per part 
del Ministerio de Ciencia e Innovación, amb l’objecte de finançar l’equipament de la 
fabrica de pinsos experimentals de Mas de Bover i uns tancs de cultiu al centre de Sant 
Carles. 

 
Aquesta resolució incorpora un ajut, en concepte d’ avenç reemborsable, per un import 
de 1.157.990,32 €. 
Aquesta  bestreta, té un tipus d’interès del 0% i un període de reemborsament de deu 
anys. 
 
A.3) Dues “Resolucions de concessió d’ajut”, per part del Ministerio de Ciencia e 
Innovación amb l’objecte de finançar la construcció de l’edifici “Fruitcentre” 

 
 La primera amb data 18 de desembre de 2007, i dins de la convocatòria 

ACTEPARQ 2007/2008, on s’atorga a l’IRTA un avenç reemborsable per 
import de 3.797.864,00 € dels quals ja es van retornar anticipadament 
2.042.126,59 € 
 

 La segona amb data 30 de desembre de 2009, i dins de la convocatòria 
ACTEPARQ 2009/2010, on s’atorga a l’IRTA un avenç reemborsable per 
import de 7.770.825,00 €. dels quals ja es van retornar anticipadament 
1.234.253,21 € 
 

Aquestes bestretes tenen un tipus d’interès del 0% i un període de reemborsament 
de quinze anys amb un període de carència de tres. 

 
A.4) Dues “Resolucions de concessió d’ajut”, per part del Ministerio de Ciencia e 
Innovación amb l’objecte de finançar el projecte d’ampliació de Torre Marimon. 
 

 La primera amb data amb data 28 de desembre de 2007, i dins de la 
convocatòria ACTEPARQ 2007/2008, on s’atorga a l’IRTA un avenç 
reemborsable per import de 2.412.160 €, dels quals ja es van retornar 
anticipadament 1.828.476,77 € 
 

 La segona amb data 30 de desembre de 2009, i dins de la convocatòria 
ACTEPARQ 2009/2010, on s’atorga a l’IRTA un avenç reemborsable per 
import de 3.855.728 €, dels quals ja es van retornar anticipadament 
320.125,59 € 
 

Aquestes bestretes tenen un tipus d’interès del 0% i un període de reemborsament 
de quinze anys amb un període de carència de tres. 
 

B) Les subvencions que al tancament de l’exercici no tenen la consideració de no 
reintegrables, i per tant no es poden incloure al Patrimoni Net de l’entitat. 
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ANY 2013 

 
 
(*) El préstec a curt termini del BBVA de 18.750,00 €, inclou els interessos meritats i no vençuts al tancament de l’exercici. 
 

ANY 2014 

 
  

 
 
 

Instruments 
Financers a 

LL/T  

Instruments 
Financers a 

C/T 
Dèbits i partides a pagar        

  Import 
inicialment 
concedit 

  Import 
Retornat 

Subvenció 
implícita 

Transferit al 
compte de 

PiG 

 

Bestreta reemborsable 
MEC 

20.057.795,00 - 6.000.000,00 - 5.601.971,19 + 2.585.525,16 = 9.041.348,97 + 2.000.000,00

Bestreta reemborsable 
MINECO-FEDER 

1.157.932,91 - 463.196,20 - 254.860,69 + 115.845,76 = 439.922,72 + 115.799,06

Bestreta reemborsable 
PCiTAL 07/08 

3.797.864,00 - 2.339.512,48 - 580.547,66 + 193.838,85 = 925.441,87 + 146.200,84

Bestreta reemborsable 
PRUAB 07/08 

2.412.160,00 - 1.998.164,99 - 174.767,76 + 66.635,12 = 259.862,92 + 45.999,44

Bestreta reemborsable 
PCiTAL 09/10  

7.770.825,00 - 1.276.012,04 - 1.991.858,80 + 534.070,91 = 4.492.310,75 + 544.714,32

Bestreta reemborsable 
PRUAB 09/10  

3.855.728,00 - 339.578,01 - 1.077.387,51 + 288.658,23 = 2.432.787,18 + 294.633,53

         
Deute convertible en 

subvenció 1.991.550,12 + 7.581.823,43
         

Préstecs amb entitats de 
crèdit (*) 

375.000,00 - 150.000,00
= 206.250,00 + 18.803,39

         
Creditors deutes ll/t          1.210.494,29

Proveïdors d'immobilitzat  20.047,27

Total  20.999.968,83 10.768.021,28

TIPUS DE PASSIU FINANCER 

  Instruments 
Financers a 

LL/T 
Instruments 

Financers a C/T
Dèbits i partides a pagar  

  Import inicialment 
concedit 

  Import 
Retornat 

  Import retornat 
anticipadament

   

Bestreta reemborsable MEC 20.057.795,00 - 8.000.000,00 - 0,00 = 10.057.795,00 2.000.000,00
Bestreta reemborsable MICINN-
FEDER 

1.157.990,32 - 578.995,23 - 57,41 = 463.138,62 115.799,06

Bestreta reemborsable PCiTAL 
07/08 

3.797.864,00 - 443.586,72 - 2.042.126,59 = 1.165.949,86 146.200,83

Bestreta reemborsable PRUAB 
07/08 

2.412.160,00 - 184.015,76 - 1.828.476,77 = 349.709,04 49.958,42

Bestreta reemborsable PCiTAL 
09/10  

7.770.825,00 - 689.470,75 - 1.234.253,21 = 5.311.752,74 535.348,30

Bestreta reemborsable PRUAB 
09/10  

3.855.728,00 - 340.763,09 - 320.125,59 = 2.902.630,98 292.208,34

 

Deute convertible en subvenció  2.840.490,82 6.815.825,22

Préstecs amb entitats de crèdit (*) 375.000,00 - 168.750,00 = 187.500,00 18.779,41

Creditors deutes ll/t   614.643,74

Proveïdors d'immobilitzat   68.854,71

Total   23.893.610,80 10.042.974,29
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d) Correccions per deteriorament 
 
S’ha produït un deteriorament del valor de crèdits per operacions comercials, en les partides de 
deutors per subvencions i clients comercials. Aquest deteriorament s’ha valorat en 207.245,63€  i 
correspon a una sèrie de deutors que s’han classificat com a clients de cobrament dubtós. 
 

Crèdits, derivats i altres  

LL/T C/T 

Pèrdua per deteriorament a 31 de desembre de 2012 0,00 458.385,31

(+) Correcció valorativa per deteriorament 0,00 37.763,01
(-) Reversió del deteriorament 0,00 295.093,47

(-) Sortides i reduccions 0,00 0
(+/-) Traspassos i altres variacions (combinacions de negoci, etc) 

0,00 

0

Pèrdua per deteriorament a 31 de desembre de 2013 0,00 201.504,85
(+) Correcció valorativa per deteriorament 0,00 30.281,78
(-) Reversió del deteriorament 0,00 24.091,00
(-) Sortides i reduccions 0,00 0

(+/-) Traspassos i altres variacions (combinacions de negoci, etc) 0,00 0
Pèrdua per deteriorament a 31 de desembre de 2014 0,00 207.245,63

                                                                                                                
La pèrdua per deteriorament, figura a la columna de romanent afectat de la liquidació del 
pressupost. 
 

e) Justificació davant de tercers per convocatòries públiques competitives:  
 
Una de les activitats principals de l’IRTA és l’execució de projectes en convocatòries públiques 
competitives. Aquests projectes requereixen d’una justificació posterior al moment de la seva 
execució, davant de les entitats financeres que han atorgat la subvenció  Aquest fet provoca que, de 
vegades, les entitats financeres no autoritzin despeses que s’han executat en aquests projectes per 
que les considerin no elegibles. En aquests casos, s’ha de fer una devolució dels ajuts rebuts 
proporcionals a la despesa no acceptada.  
L’Institut està desenvolupant mecanismes per tal de minimitzar l’efecte econòmic d’aquestes 
correccions, i s’espera que aviat donaran els seus fruits. Amb tot, l’impacte que té la no acceptació 
d’algunes despeses justificades davant les entitats financeres, en relació amb la magnitud de la xifra 
presentada, no és rellevant. 
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10.- EXISTÈNCIES 
 
Els valors que figuren al Balanç surten de l’inventari físic que es realitza al tancament de 
l’exercici a cada centre, i als dos darrers anys presenta la següent composició: 
 
  
  2014 2013 

 Animals millorats 39.267,59 52.216.09
 Pinsos i aliment. bestiar 98.875,19 91.250,44
 Productes químics 44.587,01 64.697,11
 Material de laboratori 51.259,07 51.598,68
 Productes vegetals millorats 12.842,72 12.016,77
 Altres 901,75 631,60
 Subproductes animals 124.008,40 101.124,53
 Embalatges 1.306,02 4.497,01
 Llibres  770,00 2.172,99
 Productes fitosanitaris  1.491,98 5.891,27
 Productes veterinaris 2.902,97 3.253,89
 Adobs i substrats 5.275,38 7.617,08
 Subproductes vegetals 13.250,77 14.944,73

 396.738,84 411.912,19

  

 
Els criteris seguits per a determinar i quantificar la necessitat d'efectuar correccions valoratives 
per deteriorament de les existències, així com per a la reversió de les mateixes, es detallen al 
punt 4.d) anterior. 
 

11.- MONEDA ESTRANGERA 
 
No existeixen elements d’actiu o passiu denominats en moneda estrangera. 

 
12.- SITUACIÓ FISCAL 
 
Donat el tipus d’entitat i donada l’activitat que duu a terme l’Institut, i tal com estableix la pròpia 
Llei de Pressupostos, l’IRTA és una empresa pública que obté finançament d’un ens públic 
superior per absorbir els desajustos existents entre els comptes pressupostaris i els comptes de 
Pèrdues i Guanys de l’exercici. Aquests desajustos o partides de conciliació entre el resultat 
comptable i el pressupostari, tenen com a resultat l’obtenció de pèrdues anuals en el seu compte 
d’explotació tal com es comenta en el punt 2.2 de la Memòria. 
 
L’aportació que fa la Generalitat de Catalunya al Fons Patrimonial de l’exercici, es registra com a 
aportació de capital i té la finalitat de compensar les pèrdues d’exercicis anteriors. Per aquest 
motiu, l’Institut no registrarà en cap cas un crèdit fiscal per les bases imposables negatives que 
s’obtinguin comptablement. 
 
Els últims quatre anys són els que estan subjectes a una possible inspecció fiscal. 
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13.- INGRESSOS I DESPESES 
 
 
a.1) El desglossament de les partides 4.a) i 4b) del compte de pèrdues i guanys “Consums de 
mercaderies” i “Consums de primeres matèries i altres matèries consumibles” és el següent: 
 

      
  2014  2013  

 Pinso 552.649,40  517.018,67
 Material de Laboratori 377.044,04  411.461,74
 Productes Químics i Reactius 330.497,03  290.154,03
 Materials Diversos 261.403,18  211.201,01
 Animals i Prod. Carnis 146.979,73  163.455,39
 Combustibles 134.499,38  152.235,98
 Altres 79.325,57  93.344,94
 Productes Fitosanitaris 66.545,97  54.065,94
 Plantes,Llavors i Prod. Vegetals 41.180,48  49.123,80
 Productes Veterinaris 44.589,05  43.568,25
 Adobs i Substrats 20.795,95  26.200,87
 Variació existències  22.837,70  20.598,74
 Envasos 17.000,85  16.918,54

  
2.095.348,33 

 
2.049.347,90  

   

 
 
 
 
 

a.2) El desglossament de la partida 6.b) del compte de pèrdues i guanys “Càrregues Socials” és el 
següent: 

 
 

      
  2014  2013  

    
 Seguretat Social 4.955.861,16  5.012.853,28
 Mútues 503,90  1.708,37
 Selecció Externa del personal 645,00  0,00
 Quilometratge 137.187,37  140.770,06
 Seguretat i Salut del personal 46.534,02  47.849,74
 Formació 48.030,52  45.608,34
 Vestuari 48.165,09  41.928,23
 Atencions al personal 9.669,14  12.329,72
 Ajut Dinars 0,00  0,00
 Dietes Consellers 522,53  436,03
 Col·laboració personal assignat 28.346,13  35.871,14
 Desp. vàries personal 51.467,34  74.815,40

 5.326.932,20  5.414.170,31
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b) Resum dels ingressos de l'any i les seves aplicacions: 

 
        
  Disponibilitat  A l’Explotació  A inversions i 

aportacions a 
centres 

consorciats 

 
Total 

APORTACIO AL FONS PATRIMONIAL   
 Generalitat DAAM 4.163.863,22   3.845.657,81
 Aportació a centres consorciats (1) 0   318.205,41
 Traspàs a explotació -2.877.668,85   -2.877.668,85

Fons patrimonial de l'exercici 1.286.194,37  1.286.194,37
SUBVENCIONS   

 Generalitat DAAM 7.806.219,94 7.806.219,94  
 Traspàs de capital a explotació 2.877.668,85 2.877.668,85  
 Generalitat ECO 4.103.000,00 3.982.000,00  121.000,00
 Diputació de Barcelona 1.220.963,59 1.220.963,59  

 Diputació de Girona 72.414,75 48.100,00  24.314,75
 Diputació de Lleida 70.000,00 70.000,00  

16.150.267,13 16.004.952,38 145.314,75

CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES COMPETITIVES 
 I.N.I.A.-Projectes 1.266.090,02 1.266.090,02  
 MINECO - Plan Nacional I+D 836.208,34 836.208,34  
 MITYC -Industria 6.800,00 6.800,00  
 MINECO - Educació -6.226,03 -6.226,03  
 MARM- Agricultura 59.333,94 59.333,94  
 AGAUR 92.514,65 92.514,65  
 UE 2.468.575,49 2.468.575,49  
 MAEC -22.784,47 -22.784,47  
 4.700.511,94 4.700.511,94  0,00

 ALTRES SUBVENCIONS   

MINECO - Infraestructura 295.056,64 0 295.056,64
INIA - Infraestructura 21.584,40 0 21.584,40
UE - Infraestructuras 461.802,92 0 461.802,92
Doctores INIA  415.444,91 415.444,91 
AGAUR - Contratación  100.252,38 100.252,38 

 MINECO - Contratación  214.254,02 214.254,02  
 Varis  124.801,60 76.796,54  48.005,06

1.633.196,87 806.747,85 826.449,02

SERVEIS SECTOR PRIVAT (art.31) 11.301.563,37 11.301.563,37 

VENDA DE PRODUCTES (art.30) 825.128,23 825.128,23 
RECUPERACIÓ DE DESPESES i ASSEGURANCES 
(art.39/67) 156.063,99 156.063,99 

INGRESSOS FINANCERS (art.52/53) 327.794,76 327.794,76  

DEVOLUCIÓ DE BESTRETES (2) 56.000,00 0,00 56.000,00

DEUTES A LL/T TRANSF. EN SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00

CRÈDIT 0,00 0,00 0,00

TOTALS 36.436.720,66 34.122.762,52 2.313.958,14

Traspàs de subv. en Capital s/Amortitzacions 2.024.031,92 
Altres ingressos financers 0,00 
Reversió de provisions 161.112,70 
Variació d’existències 7.664,37 
INGRESSOS DEL COMPTE D'EXPLOTACIÓ 36.315.571,51 

 

(1) Aportació a CREAF,Mas Badia, GIRO, CRESA i CREDA 
(2) Devolució de bestretes atorgades a Mas Badia i CRESA 
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c) Resultats originats fora de l’activitat normal de l’empresa inclosos en la partida “Altres Resultats” 

 

 
 
La informació corresponent  a l’amortització del Préstec ICCA, que apareix coma a Despeses 
Extraordinàries,  es troba detallada en el Punt 14) d’aquesta memòria. 
 
L’import que figura com a Despeses Extraordinàries correspon a regularitzacions de quotes 
d’IRPF del personal assalariat, dels anys 2011 i 2012. 
 
 
 
d) Periodificacions d’Ingressos i Despeses que afecten a l’any posterior: 
 

    
  Saldo Deutor  Saldo Creditor
 

Clients factures pendent d’emetre 1.308.362,47  
 

 
Subvencions explotació anticipades   2.385.248,85

 

 
Facturació anticipada a clients    3.553.710,39

 
Despeses anticipades 242.083,90  

 
Remuneracions pendents de pagament   22.459,26

 

 
Interessos financers a pagar   29,41

    
 
 

14.- PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 
• Durant l’any 2004 l’IRTA va esdevenir fiador d’un préstec signat entre l’INSTITUT CATALÀ 

DE CRÈDIT AGRARI (ICCA) institució actualment integrada en el ICF i la FUNDACIÓ 
CENTRE DE RECERCA EN SANITAT ANIMAL (CReSA), amb venciment 31/12/2018 i  per 
import de 1.090.189,70 €. A 31/12/2013 resten pendents de pagament 238.907,25 €. 

 
L’IRTA, com a fiador d’aquest préstec s’obliga expressament i solidàriament amb el CReSA, 
garantint el compliment de totes les obligacions convingudes amb l’ICCA, i s’ha fet càrrec de 
la quota d’amortització corresponent a 2014, que ha estat de 92.607,52 €. L’institut consigna 
anualment als seus projectes de pressupostos anuals,  les quantitats necessàries per fer 
front al pagament del préstec 

   
A. Ingressos:  

 Interessos demora cobrament IRPF 2012  71,33

 Total Ingressos Excepcionals  71,33
   
   

B. Despeses:  
 Amortització préstec ICCA 2013  92.607,52

 Resolucions IRPF 2011/2012  7.116,12

 Total Despeses Excepcionals  99.723,64

   

 TOTAL (A-B)  -99.652,31
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• Existeix un litigi que es va originar amb una demanda al jutjat en la que la part demandant 

sol·licita que l’IRTA declari la seva responsabilitat per un determinat subministrament. El 
2011 es va dictar sentència que va ser objecte de recurs d’apel·lació per part de l’IRTA i 
posteriorment sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, desestimant aquest recurs 
d’apel·lació.  
Actualment hi ha pendent d’admissió per part del Tribunal Suprem, un Recurs de Cassació 
interposat contra aquesta sentència declarativa.  
 
Segons els Serveis Jurídics de l’IRTA, al ser la petició de la demanda estrictament 
declarativa, un cop existeixi sentencia ferma, inclòs en el cas que fos estimatòria de la 
demanda, no es podran determinar les responsabilitat econòmiques, que hauran de ser 
objecte de plets posteriors. Per aquest motiu la entitat no ha registrat una provisió comptable 
al respecte. 
 

PROVISIONS RECONEGUDES EN EL BALANÇ  
 
El saldo d’aquesta partida figura a l’epígraf II. del balanç “Provisions a curt termini”, excepte els 
premis de jubilació que figuren a llarg termini, i els moviments durant l’any són els següents: 
 

Descripció Saldo Inicial Dotacions Aplicacions Saldo Final

Premis de jubilació 48.614,05 0 -28.180,72 20.433,33

PROVISIONA A LLARG TERMINI 48.614,05 0 -28.180,72 20.433,33

Liquidació per dissolució del GIRO 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00

Interessos de demora de bestretes reemborsables 287.699,06 0,00 0,00 287.699,06

Provisió Paga extra 13 dies 2012 86.053,73 0,00 -86.053,73 0,00

Provisió  Bonificació SS Personal Investigador  0,00 167.989,57 0,00 167.989,57

Import 518.752,79 167.989,57 -86.053,73 600.688,63

 
• La provisió per premis de jubilació, explicada al punt 16 d’aquesta memòria, s’ha minorat en 

aquest exercici per la cobertura corresponent als beneficiaris d’aquesta assegurança, que 
s’han jubilat un cop complerts els 65 anys i que per tant no ho van fer anticipadament. Així 
s’ha produït un rescat del capital aportat per l’import que figura al quadre.  

 
• A partir de l'acta de la reunió de 30 de maig de 2012, celebrada al GIRO, sessió 

extraordinària del Patronat de la Fundació, se’n desprèn una provisió estimada de 145.000,00 
€ per part de cadascun dels patrons per absorbir el fons patrimonial resultant de la liquidació 
per absorció. La liquidació d’aquesta fundació encara no s’ha fet efectiva, motiu pel qual la 
provisió es mante en el balanç. 

 
• L’IRTA va rebre durant els anys 2007 a 2010 bestretes reemborsables en les convocatòries 

ACTEPARC dels anys 2007 i 2009 del MINECO, per la realització dels projectes 
FRUITCENTRE i TORRE MARIMON. Aquests ajuts, dividits en dos convocatòries de dues 
anualitats cadascuna, van consistir en préstecs a 15 anys, amb 3 de carència i tipus d’interès 
zero. 

  
L’any 2012 es van provisionar  els interessos de demora corresponents a la devolució de 
l’import no executat de les inversions previstes. El tipus d’interès que s’ha aplicat és el de 
demora de subvencions (legal + 25%), en el període que va des del moment de cobrament de 
l’ajut per part del Parc, fins el moment de devolució voluntària per part de l’IRTA, de la part no 
executada. El MINECO no ha reclamat part d’aquests interessos i per tant la provisió continua 
al balanç. 
 

•      El 15 de maig de 2013 la representació dels treballadors de l’IRTA va presentar un conflicte 
col·lectiu que demanava l’abonament als treballadors de la quantia corresponent a la paga 
extra de desembre de 2012, pel període meritat amb anterioritat a la entrada en vigor del 
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Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol. Amb data 13 de març de 2014, l’IRTA va rebre  
sentencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, respecte al 
conflicte col·lectiu, aquesta sentència, reconeix el dret de percebre la part proporcional de la 
paga extra de desembre de 2012,meritada des del dia 1 de juliol fins el dia 15 de juliol de 
2012, condemnant a l’IRTA a abonar la quantitat corresponent 
Aquesta quantia ha estat pagada al 2014 i per tant, la provisió s’ha aplicat. 
 

• A partir del 15 de setembre de 2014 i fins el novembre d’aquest mateix any, l’IRTA s’ha aplicat 
la Bonificació a la Seguretat Social del personal investigador, prevista al RD 475/2014, que 
correspon al 40% de la quota a la Seguretat Social pagada a per aquest col·lectiu en aquest 
concepte. L’IRTA va començar a bonificar-se, en base al dret reconegut per la Seguretat 
Social en exercicis anteriors. Al desembre de 2014, la  Tresoreria General de la Seguretat 
Social (TGSS), va mostra dubtes sobre si la naturalesa jurídica de l’IRTA permetia aquesta 
bonificació. Davant d’aquets dubtes, es va optar per deixar d’aplicar aquestes bonificacions i 
provisionar l’import corresponent al mesos en que s’havia aplicat.  
Tal com s’explica al punt 22 d’aquesta memòria, amb posterioritat al tancament contable, la 
TGSS ha reconegut aquest dret a favor de l’IRTA i per tant, un cop realitzada l’auditoria prèvia 
necessària per determinar l’import exacte que serà bonificat,  aquesta provisió es retrocedirà. 
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15.- INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 
De la comptabilitat corresponent a les comptes anyals d’aquest exercici es desprenen una sèrie 
de partides de naturalesa medi ambiental susceptibles de ser incloses a la Memòria d’acord a les 
indicacions de la tercera part del Plan General de Contabilidad (Reial Decret 1514/2007,16 de 
novembre).   
 
a) GESTIÓ DE RESIDUS 

a.1) Despeses lligades a la recollida de residus: 

PROVEÏDOR SUBMINISTRAMENT/SERVEI DESPESA 

SERECA BIO  
Recollida d'animals morts i subproductes carnis, 
destinats a la destrucció,i posterior transport fins a 
una planta autoritzada per tractar-los. 

13.418,99

REMENA ENVIRONMENT  Gestió, transport i reutilització de residus 
industrials/banals. 

7.240,53

CONSENUR  Gestió integral de residus químics i/o sanitaris. 6.523,60

L'ARCA MARESME EMPR.INSERC. Gestió de residus industrials/banals. 5.528,10

CESPA GTR  Lloguer containers residus. 2.986,51

FCC AMBITO Gestió de residus industrials/banals.  2.940,68

FORNOS CONTENIDORS Gestió de residus industrials/banals.  2.491,66

GESTIO DE RESIDUS CIRERA Gestió de residus industrials/banals.  1.452,95

ALTRES PROVEÏDORS  
6.491,84

    49.074,86

a.2) Tipologia de residus generada: 

RESIDUS NO PERILLOSOS KG % 

Residus animals i de productes alimentaris  
(inclou olis i greixos) 

18.195 
 

35% 
 

Residus minerals de construcció i demolició  
(exclou terres i pedres)  

9.000 
 

17% 
 

Residus domèstics i similars 7.215 
 

14% 

Residus de paper i cartró  
(inclou envasos) 6.660 13% 

 
Residus de plàstic 
(inclou envasos) 5.429 10% 

Depòsits i residus químics 2.600 
 

5% 

Altres residus (vidre, materials metàl·lics, fusta,  
etc...)  2.927 6% 

 52.026 100% 
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RESIDUS PERILLOSOS KG % 
Residus químics  
(inclou envasos contaminats) 1.957 44% 

Residus sanitaris i biològics 1.200 27% 
Residus àcids, alcalins o salins  
(inclou pintures, tintes, medicaments no utilitzats) 470 11% 

Residus líquids procedents del tractament de residus 350 8% 

Olis minerals emprats (no inclou ilis alimentaris) 310 7% 

Disolvents emprats 157 4% 

Altres residus (vidre, etc...) 25 1% 

4.469 100% 

 
 

Aquestes dades corresponen a l’estadística de l’INE sobre generació de Residus en Serveis i 
Construcció que l’IRTA ha reportat aquest any, sobre els residus generats al llarg de l’any 2013. 

 

b) INVERSIONS  
 

• Nova nau de Cunicultura de Torre Marimon 
 

  
Nº INV/FRA DESCRIPCIÓ LOCALITZACIÓ COST  

ADQUISICIÓ   

  

PI 4068 
IN 296394 

Sistema de neteja i extracció de fems 
de la nova nau de Cunicultura (40% 
inicial) 
 

Torre Marimon 19.832,80   

PI 4068 
IN 293107 

Instal·lació del sistema d’il·luminació 
Natural Solatube Torre Marimon 4.607,01  

   
24.439,81

 

 
No s’ha desglossat informació sobre altres actuacions rellevants lligades a l’obra en curs de la 
nova nau de Cunicultura de Torre Marimon, portades a terme amb l’objecte de minimitzar 
l’impacte medi ambiental, com ara: 

 construcció d’un nou dipòsit de recollida de lixiviats de les zones amb presencia 
d’animals, 

 pavimentació del terra per evitar possibles filtracions de contaminants, 

doncs no disposem del corresponent cost individualitzat. 

 
• Ampliació del Centre de Sant Carles de la Ràpita 

 
 

  
Nº INV/FRA DESCRIPCIÓ LOCALITZACIÓ COST  

ADQUISICIÓ   

  

PI 1834 
IN 287720 
IN 293108 

 

Instal·lació del sistema d’il·luminació 
Natural Solatube  Sant Carles de la Ràpita 15.689,40   

  15.689,40
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16.- RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL 
 

L’IRTA té establert al seu conveni col·lectiu (art.38.3.1) l’abonament als treballadors, d’entre 60 i 
65 anys,  que optin per la jubilació anticipada i que portin com a mínim cinc anys al seu servei, 
unes determinades gratificacions. Aquestes gratificacions es quantifiquen de forma decreixent en 
funció de l’edat del treballador que opta per la jubilació anticipada. 

Per tal de complir amb la llei 44/2002 de 22 de novembre de Medidas de Reforma del Sistema 
Financiero, paràgraf 1er disposició addicional 15, que determina l’obligació d’externalitzar aquest 
risc, l’IRTA va subscriure una pòlissa d’assegurances amb l'entitat MAPFRE, per donar cobertura 
a la capitalització dels hipotètics premis de jubilació que es poguessin produir a llarg termini al 
personal. Està configurat com un pla d'aportació definida. Aquest any 2014, no s’ha realitzat cap 
aportació,  degut a que la totalitat del risc ja va quedar totalment cobert el proppassat any. 

Aquestes retribucions consisteixen en que, al venciment del termini establert, cada assegurat 
percebrà el capital final garantit a la pòlissa d’assegurança col·lectiva de jubilació. En el cas que 
l’assegurat no opti per la utilització d’aquest risc assegurat, és a dir per la jubilació anticipada, 
una vegada arribat el termini de la jubilació oficial (65 anys o més) l´IRTA executarà el rescat del 
capital aportat en aquest concepte, per aquest assegurat. L'empresa no té l'obligació legal, 
contractual ni implícita de realitzar contribucions addicionals, si l'entitat contractada no pogués 
atendre els compromisos assumits.   
 
 
17.- TRANSACCIONS AMB PAGAMENTS BASATS EN 
INSTRUMENTS DE PATRIMONI 
No existeixen acords de pagaments basats en instruments de patrimoni. 

 

18.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
a) Subvencions a l'Explotació 
L'IRTA comptabilitza com subvencions a l'Explotació les quantitats rebudes de la Generalitat, en 
concepte de transferències al Pressupost d'Explotació de l'IRTA (Capítol IV) i també la part de 
les Aportacions al Fons Patrimonial, provinents de la Generalitat, que es destinen al finançament 
de les despeses dels projectes d'R+D, com ja s'ha comentat en l'apartat 4.l) al tractar els Fons 
Propis.  

Per a aquests capítols s’han registrat els següents imports: 

  
 

DAAM  ECO  

 
  

 
 

 

 
Subvencions Generals a l’activitat 7.379.488,74  2.331.000,00 

 

 
Encàrrecs de Servei 426.731,20  1.651.000,00 

 

 Total Subvencions 7.806.219,94  3.982.000,00  

 
    

 

 
(-)  Superàvit d'Explotació 0,00   

 

 
(+) Fons Patrimonial aplicat a despeses R+D 2.877.668,85  

 

 TOTAL EUROS 10.683.888,79  3.982.000,00  
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Les aportacions de les Diputacions de Barcelona, Lleida  i Girona, s’han comptabilitzat com 
Subvencions a l'Explotació, ja que han finançat les despeses pròpies de l’activitat de l'IRTA. 
 
  
 Diputació de Barcelona 1.220.963,59

Diputació de Lleida 70.000,00
Diputació de Girona 48.100,00

1.339.063,59

 
Les transferències dels organismes oficials a l'IRTA, per la participació de l'Institut en llurs 
convocatòries públiques competitives, nacionals o internacionals, es comptabilitzen com 
Subvencions a l'Explotació, per la part que es dedica a despeses d'R+D, i com Subvencions en 
Capital per al finançament de l'Immobilitzat i l’amortització de préstecs. 
 
         
 

 

Recursos 
2014 

Aplicació 
2013 a 2014

Traspàs  
de 2014 a 

2015 

Disponibilitat 
Total 

 Aplicat a 
Explotació 

Aplicat a 
Subvencions 

en capital 

 INIA-Plan Nacional I+D 914.794,24 907.793,02 -556.497,24 1.266.090,02  1.266.090,02 0,00

 MINECO - Plan Nacional I+D 742.449,82 359.674,37 -265.915,85 836.208,34  836.208,34 0,00

 MITYC - Industria 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00  6.800,00 0,00

 CSIC 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

 MINECO - Educació -6.226,03 0,00 0,00 -6.226,03  -6.226,03 0,00

 MAGRAMA - Agricultura 71.097,00 105.522,72 -117.285,78 59.333,94  59.333,94 0,00

 AGAUR 24.700,25 0,00 -24.700,25 0,00  0,00 0,00

 FAO 92.514,65 0,00 0,00 92.514,65  92.514,65 0,00

 UE - Projectes 2.493.968,09 1.375.883,27 -1.401.275,87 2.468.575,49  2.468.575,49 0,00

 MAGRAMA - Medi Ambient 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

 MAEC -22.784,47 0,00 0,00 -22.784,47  -22.784,47 0,00

  4.317.313,55 2.748.873,38 -2.365.674,99 4.700.511,94  4.700.511,94 0,00
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Complementàriament cal considerar dins de les subvencions, les que es detallen a continuació, 
que no formen part de les convocatòries públiques competitives i que s'han destinat a 
l’explotació.  

 

 
EXPLOTACIÓ 

 
 INIA - Ajuts contractació de personal 415.444,91 

MINECO - Ajuts contractació de personal 214.254,02 
 AGAUR 100.252,38 
 Subtotal Convocatòries de personal 729.951,31 
  
 FEOGA/DAMM/MAPA 25.460,90 
 ACC1Ó 33.978,19 
 FUNDACIO PRIV.RAMON ARECES 0,00 
 AJUNT.MOLLERUSSA    6.611,00 
 ASSOC.AGROQUIMICS LLEIDA -3.005,00 
 COL.ENGINYERS AGRIC.LLEIDA 3.005,00 
 LERIDA UNION QUIMICA   3.005,00 
 TRECOOP        3.005,00 
 IZS-INST.ZOOPROFILATTICO -1.095,48 
 Altres  5.831,93 

Subtotal Altres 76.796,54 
   
 TOTAL ALTRES 806.747,85  

   
    
 
 
  

En resum, les subvencions disposades en el 2014 han estat: 
 

 
   

Subvenció 
Explotació 

 

   
 Generalitat DAAM 10.683.888,79 
 Generalitat ECO 3.982.000,00 
 Diputacions 1.339.063,59 
 Convocatòries Públiques Competitives 4.700.511,94 

 20.705.464,32 
   
 Altres Subvencions 806.747,85 

 21.512.212,17 
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b) Subvencions en Capital 

 
El moviment dels comptes comptables de les Subvencions en Capital, en el 2014, ha estat el que 
es resumeix en el quadre següent: 
 

 

 
 

19.- COMBINACIONS DE NEGOCIS 
 
En l’exercici no s’ha realitzat cap operació d’adquisició o escissió de nou negoci 
 
 
20.- NEGOCIS CONJUNTS 
 
No existeixen interessos significatius en negocis conjunts 
 
 
21.- ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA I 
OPERACIONS INTERROMPUDES 
 
L’empresa no ha realitzat activitats interrompudes durant l’exercici. Tampoc existeixen  actius no 
corrents, o grup alienable d’elements, que s’hagin qualificat com mantinguts per a la venda. 

 
  

         
  Saldos 

Balanç 
31/12/2013 

 Subvencions
en capital 

2014 

Rosecs  
Traspassats
De 2013 a 

2014 

 Projectes 
Traspassats
De 2014 a 

2015 

Traspàs  
Explotació 

s/Amortització 

 Saldos 
Balanç 

31/2/2014 

 I.N.I.A.- Plan  Nacional I+D 19.664,32  0,00 0,00 0,00 1.414,97  21.079,29
 I.N.I.A. - Infraestructura 2.078.828,73  21.584,40 0,00 0,00 -502.387,26  1.598.025,87

 MINECO - Plan  Nacional 
I+D 687.057,36  295.056,64 0,00 0,00 -85.930,30  896.183,70

 MINECO- Infraestructura 398.676,63  0,00 0,00 0,00 -104.927,90  293.748,73
 MAGRAMA - Agricultura 94.705,46  0,00 0,00 0,00 -17.812,99  76.892,47
 MAGRAMA  - Medi Ambient 6.674,45  0,00 0,00 0,00 -1.420,93  5.253,52
 M.A.Exteriores 11.400,00  0,00 0,00 0,00 -1.200,00  10.200,00
 U.E. - Projectes 9.045.032,36  461.802,92 0,00 0,00 -251.293,55  9.255.541,73
 U.E. -  Infraestructura -16.998,19  0,00 0,00 0,00 -744.373,85  -761.372,04
 DAMM 305.284,62  0,00 0,00 0,00 -71.200,13  234.084,49
 ECO 733.269,93  121.000,00 0,00 0,00 -108.882,76  745.387,17
 DIBA 32.206,75  0,00 0,00 0,00 -7.157,06  25.049,69
 CIRI 163.471,79  0,00 0,00 0,00 -36.192,38  127.279,41
 UDG 91.344,68  0,00 0,00 0,00 -26.365,11  64.979,57
 FUND.BOSCH GIMPERA 22.992,19  0,00 0,00 0,00 -5.189,48  17.802,71
 DIPUTACIO GIRONA 0,00  24.314,75 0,00 0,00 -1.945,18  22.369,57

 
 

13.673.611,07  923.758,71 0,00 0,00 -1.964.863,91  12.632.505,87
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22.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 
• Al RDL 278/2007 i RDL 2/2007 es preveu l’existència d’una bonificació del 40% a la quota de 

contingències comuns, pel personal investigador que es dedica a activitats de recerca. 
Aquestes bonificacions es van aplicar des del 2010 fins al mes de juliol de 2012, atès que 
amb la publicació del RDL 20/2012, de 13 de juliol, es va establir en la Disposició Transitòria 
6ª la supressió del dret de totes les empreses a l’aplicació de bonificacions a partir del mes 
següent a la publicació d’aquesta norma. 
 
Posteriorment, es va publicar la Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2013 el 28 de 
desembre de 2012, on es va preveure, a la seva disposició addicional 79 ª la vigència 
indefinida de l’establiment de bonificacions a la Seguretat Social (40% de la quota de 
contingències comuns a càrrec de l’empresari) del personal investigador que es dediqui 
exclusivament a la recerca, i el Real Decret 475/2014 va establir els termes en que s’han 
d’aplicar aquestes bonificacions. 
 
Durant el 2014 l’IRTA ha aplicat aquestes bonificacions entre el 15 de setembre i el 30 de 
novembre, moment en el que es va deixa d’aplicar donat que existien dubtes sobre el dret 
del nostre Institut a acollir-se. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha confirmat 
aquest dret mitjançant escrit de data 05/03/2015 i per tant, l’IRTA ha  iniciat la reclamació de 
quotes a la Seguretat Social de l’any 2013 endavant. 
 
Per tal de d’aplicar aquestes bonificacions, una entitat externa ha de certificar la dedicació 
del personal a bonificar a activitats de recerca, per tant, l’import d’aquestes bonificacions 
encara no es pot determinar amb exactitud, però s’estima una quantitat mensual de entre 60 
i 70 mil euros. 
 
 

• El patronat de la  fundació GIRO (Gestió Integral de Residus Orgànics), va acordar la 
dissolució de l’entitat davant un escenari incert i l’impossibilitat de trobar vies de futur. En la 
reunió celebrada a Mollet del Vallès, el 30 de maig de 2012, es va acordar entre d’altres 
aspectes, la creació durant aquest mateix any, de la Unitat Mixta GIRO-IRTA amb la 
col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya, per donar continuïtat a l’activitat de 
la fundació. A data d’aquesta memòria la fundació es troba encara en procés de liquidació. 

 
 
23.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
Als efectes de la presentació dels comptes anuals, en base a la norma 13 d’elaboració d’aquests 
comptes, es consideren parts vinculades IRTApplus i els centres concertats.  
 
En totes aquestes empreses l’IRTA te representació en el consell d’administració o òrgans de 
direcció  equivalents.  
 
a) Participació mitjançant inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i 
associades  
 
Fins el març de 2014 l’IRTA tenia una participació del 12,60% de l’empresa  IRTApplus S.L. i el 
Director General de l’IRTA era  el seu president 
 
Tal com  s’ha explicat en el punt 9 apartat “b” de la memòria L’IRTA,  mitjançant escriptura de 
compra venda de participacions, va vendre, les participacions de la companyia mercantil 
IRTApplus de les que era titular.  
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b) SISTEMA COOPERATIU IRTA – Centres concertats: 
 
Amb l’expressió centres concertats es designen aquells centres mixtes de recerca, 
desenvolupament i transferència creats o participats per l’IRTA conjuntament amb d’altres 
institucions i organismes.  
 
Actualment l’IRTA té participació  en els diferents òrgans de govern dels següents centres 
concertats: 
 
Fundació MAS BADIA: És una estació experimental agrícola en la que l’IRTA participa des de 
l’any 1987. Es tracta d’un centre consorciat i en el seu Patronat hi ha una àmplia representació 
tant d’institucions com del mateix sector productiu. 
 
CREAF: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals és un centre públic de recerca 
creat l'any 1987 i participat per  Generalitat de Catalunya, la UAB, la UB i IEC. El CREAF es un 
consorci creat per decret ,que gaudeix de personalitat jurídica pròpia. 
 
CRESA: La Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal, és una fundació privada, creada per 
iniciativa de la UAB i l’IRTA l’any 1999. A tancament de 2014, l’entitat es troba en liquidació, com 
s’informa al punt 0 anterior 
 
 
CRAG: El Centre de Recerca en Agrigenòmica es un consorci creat l’any 2003. Els seus 
membres són el CSIC, l’IRTA i la UAB. 
 
CREDA: El Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari CREDA-UPC-
IRTA, és una Fundació privada creada per la UPC  i l'IRTA  l'any 2005. 
 
GIRO: El Centre Tecnològic Gestió Integral de Residus Orgànics, es va posa en marxa l’Octubre 
de 2005. El Centre està gestionat mitjançant la Fundació Privada Estudis del Medi Ambient de 
Mollet del Vallès, els impulsors de la qual són l’IRTA, l’UPC i l’Ajuntament de Mollet. L’entitat es 
troba en liquidació, com s’informa al punt 22 anterior. 
 
CENTA: Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris, Fundació Privada. Creat l’any 
2006, compta amb patrons públics, com ara l’UdG, el ACC1Ó i l’IRTA i d’altres privats. 
A tancament de 2014, l’entitat ha estat integrada a IRTA 
 
L’IRTA també participa en altres institucions d’iniciativa pública com són:  SEMEGA, CEOPAN, 
Parc de Recerca de la UAB, TECNOPARC de REUS i Fundació Rovira i Virgili - Parc Científic i 
Tecnològic de Falset. 
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Efecte sobre el balanç de l’ integració de la Fundació CENTA: 

 
El patronat de la Fundació CENTA (Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris), 
va acordar en la seva reunió, celebrada a Monells el dia 5 de desembre de 2012, iniciar els 
tràmits legals oportuns per procedir a la seva dissolució mitjançant la cessió global dels seus 
actius i passius a l’IRTA.  
La liquidació s’ha materialitzat amb data 01 de febrer de 2014 amb la baixa fiscal, moment 
en que s’ha produït l’integració d’actius i passius a l’IRTA i la subrogació del personal de la 
Fundació CENTA. 
 
Els actius i passius integrats han estat els següents: 
 
 

ACTIU  412.432,79
     
A) ACTIU NO CORRENT  155.700,41
II. Immobilitzat material.  155.700,41
     
B) ACTIU CORRENT  256.732,38
II. Usuaris, patr. i deutors activ. i alt. comptes a cobrar.  211.638,93
VI. Efectiu i altres actius líquis equivalents.  45.093,45

 

PATRIMONI NET I PASSIU  ‐412.432,79
     
PATRIMONI NET  ‐412.304,05
A‐1) FONS PROPIS  ‐265.548,67
I. Fons dotacionals o fons social.  ‐57.000,00
III. Excedents d'exercicis anteriors.  ‐136.010,54
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu).  ‐72.538,13
A‐2) SUBVENCIONS, DONACION I LLEGATS REBUTS  ‐146.755,38
     
PASSIU  ‐128,74
C) PASSIU CORRENT  ‐128,74
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar.  ‐128,74
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Transaccions comercials realitzades amb parts vinculades: 
 

    
  Compres Vendes 
 Fundació CReSA  

 Despeses per subcontractacions 5.625,00
 Despeses per compra de matèries primeres 5.243,31

 50.875,00  Ingressos per vendes per prestació de serveis 
 Total 10.868,31 50.875,00 

  
 CREDA  

 Despeses per subcontractacions 58.623,94 0,00 

 Total 58.623,94 0,00 
    
 CRAG  

 Despeses per subcontractacions 45.237,91
18.043,61

 

 Despeses varies 
 Ingressos per repercussió despeses 11.924,47 

 Total 63.281,52 11.924,47 
  

 Fundació CENTA 
 Repercussió Despeses 2013 88.000,00 0.00 

 Total 88.000,00 0,00 
  
 Fundació Mas Badia  

 Despeses per subcontractacions 255.775,65  
 Ingressos per vendes per prestació de serveis 12.166,76 

 Total 255.775,65 12.166,76 

 
  

 CREAF  
 Ingressos per vendes per prestació de serveis 4.000,00 

 Total 0,00 4.000,00 
  

 Total operacions amb parts vinculades 476.867,42 78.966,23 
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El saldo amb parts vinculades per operacions comercials al tancament de l’exercici és el següent: 
 

  
  SALDO PROVEIDOR 

a 31/12/14 
SALDO CLIENTS  

a 31/12/14 

    

 Fundació CReSA 12.573,89 0,00  
   
 CREDA 13.007,50 0,00  
   
 CRAG 3.983,03 0,00  
   
 Fundació MAS BADIA 48.521,00 9.075,80  
   
 CREAF 0,00 4.840,00  
   

  78.085,42  13.915,80  
  

  
 El saldo amb parts vinculades per operacions no comercials al tancament de l’exercici és el 
següent: 
 

   

  SALDO DEUTOR SALDO CREDITOR  

 Fundació CReSA      

 Subvencions Nacionals  0,00 93.316,72  

 0,00 93.316,72

 CREDA  

 Subvencions Nacionals 0,00 16.640,40

 0,00 16.640,40  

 Fundació MAS BADIA  

 Subvencions Nacionals 0,00 40.345,02

 
0,00 40.345,02  

  

 SALDO TOTAL A 31/12/2014 0,00 150.302,14
   

 
Els membres del Consell d`Administració tenen assignat per l’assistència als consells, una dieta 
per reunió. No obstant això, la DG en virtut de l’aplicació de polítiques d'austeritat en diversos 
àmbits, va adoptar la decisió de no liquidar dietes als membres del Consell d’Administració a 
partir de l’any 2011, mentre la situació econòmica no millori. 
 
Per alta direcció es considera la figura del Director General. El Decret 186/2008 de 16 de 
setembre, recull el nomenament de l’actual Director General, amb les obligacions i els drets 
inherents al càrrec. D’acord amb el que exigeix la llei 13/2005, de 27 de desembre, reguladora 
del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya, en relació 
amb la Circular 3/2006, sobre aplicació de la llei 13/2005, les remuneracions que percep el 
personal directiu de l’entitat, consten al Registre públic de la Secretaria d’Administració i Funció 
Pública de la Generalitat de Catalunya. Aquesta retribució ve fixada pel President del Consell 
d’Administració i pel Conseller del DAAM, en ús de les facultats conferides pel Consell 
d’Administració de l’IRTA, i per motius de confidencialitat de la LOPD, no es publica en aquesta 
memòria. 
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24.- ALTRA INFORMACIÓ 

 
Els honoraris d’auditoria dels comptes anuals, per a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 
2014, han estat de 19.750€ + IVA. El proppassat any 2013 el cost va ser el mateix que aquest 
2013. 
 
En referència a la “Informació sobre els aplaçaments de pagament efectuats a proveïdors, 
Disposició addicional tercera. “Deure de informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol”, l’import del 
saldo pendent de pagament a proveïdors, que al tancament de l’exercici acumula un aplaçament 
superior al termini legal de pagament, és de 125.697,77 Euros. Degut a que el finançament de 
l’activitat de l’IRTA prové en gran part del cobrament de subvencions d’entitat públiques, i 
aquestes tenen uns terminis de pagament molt amplis, juntament amb la conjuntura econòmica 
actual, que encara empitjora més el cobrament de clients per vendes i contractes, es fa difícil el 
compliment d’aquesta normativa. Tot i així es faran tots els esforços a l’abast, en la mesura que 
les condicions de cobrament millorin, per tal de donar compliment als preceptes de la Llei. Veure 
informació detallada al quadre següent. 
 
 
 

 Pagaments efectuats i pendents de pagament a 
data de tancament del balanç 

 30/12/2014 30/12/2013 
 Import % Import % 

Dins del termini màxim legal 1.788.100,03 86 1.947.507,30 14 

Resta 10.157.510,28 14 12.143.762,16 86 

Total pagament de l'exercici 11.945.610,31 100 16.374.780,22 100 

PMPE (dies excedits) de pagament 50 dies  59 dies  

Aplaçaments que a data de tancament 
sobrepassen al termini màxim legal 125.697,77 100 2.182.604,84 13 
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La distribució del personal segons categories i nivells del Conveni Col·lectiu,  a 31-12 dels anys 
2013 i 2014 i també s’adjunta el recompte de dedicació total (Full Time Employed o Jornades totals 
de Treball): 
 
 

2013 2013 
FTE 

HOM
ES 

2014

FTE H 
2014 

DON
ES 

2014 

FTE D 
2014 

 2014 2014 
FTE 

Personal directiu  9 8,75 7 7 1  1  8 8
   

Àrea R+D+T  233 217,98 108 107,12 104  103,53  212 210,65
Investigador A i A+  8 7,32 6 5,32 2  2  8 7,32
Investigador B  23 22,2 14 14 8  8  22 22
Especialista "B"  1 1 1 1 0  0  1 1
Investigador "C"  43 42,33 17 17 23  22,8  40 39,8
Especialista "C"  6 6 5 5 1  1  6 6
Adjunt d'Investigació "D"  48 48 17 17 27  26,8  44 43,8
Especialista "D"  1 1 1 1 0  0  1 1
Col.laborador 
d'Investigació/Especialista "E" 

29 28,94 15 15 10  9,93  25 24,93

Col.laborador 
d'Investigació/Especialista "F" 

15 11,03 13 12,8 7  7  20 19,8

Doctorands  59 50,16 19 19 26  26  45 45
Postdoctorand estada estranger  0 0 0 0 0  0  0 0

   
Àrea de Suport  331 297,72 148 146,3 181  175,29  329 321,59
Nivell 8  7 7 4 4 3  3  7 7
Nivell 7  39 37,01 13 13 27  26,2  40 39,2
Nivell 6  39 35,24 20 20 24  24  44 44
Nivell 5  46 43,71 25 25 23  22  48 47
Nivell 4  89 82,42 33 32,47 57  55,67  90 88,14
Nivell 3  73 62,66 34 33,67 30  29,62  64 63,29
Nivell 2  25 21,71 11 10,16 14  13,03  25 23,19
Nivell 1  10 4,97 3 3 3  1,77  6 4,77

   
Suport sense nivell conveni  3 3 5 5 0  0  5 5

   
Subtotal Propi IRTA  514 474,29 244 241,42 260  253,82  504 495,24
Total Propi IRTA + Doctorands  573 524,45 263 260,42 286  279,82  549 540,24
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25.- INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 
No  es presenta la distribució de l'import net de la xifra de negocis corresponents a les activitats 
ordinàries de l’Institut, per categories d'activitats i per mercats geogràfics, ja que aquestes 
categories i aquests mercats no difereixen entre si de manera considerable. 
 
 
26.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
 
En aquest apartat es comenten els aspectes més rellevants de la liquidació del pressupost de 
l’exercici,  principalment els que afecta a desviacions pressupostàries. Veure el detall de la 
liquidació pressupostària que figura abans de la Memòria. 
 
 
Tot seguit es comenten algunes de les magnituds i desviacions  més significatives de la 
liquidació: 
 

1.  Pel que fa a diferents partides d'ingressos d’explotació, aquests es liquiden per imports 
significativament superiors als pressupostats, responent a un nivell d’activitat superior al 
inicialment previst. 

L’única partida dins dels ingressos d’explotació que es liquida amb una desviació significativa 
per sota del previst son les subvencions de l’Administració de l’Estat, aquest fet s’explica 
bàsicament per un retard en les resolucions 2014 del Plan Nacional I+D. Destacar que 
aquest decrement es contraresta amb la major execució de projectes UE i de contractes i 
serveis. 

2. En aquest exercici s’han liquidat 12.2 M€ per facturació amb tercers (capítol III), fet que 
consolida la tendència dels d’anys anteriors en diversificació de les fonts de finançament de l’ 
Institut i  l’alt grau de concertació amb el sector agroalimentari. 

3. Així mateix, al igual que en el cas de les partides d’ingressos d’explotació, les despeses 
d’explotació s’han liquidat a un nivell d’execució superior al previst. L’execució d’ingressos 
del Capítol IV ha tingut el seu reflex, principalment, en els capítols I i II de despesa. L’any 
2014, s’han hagut de destinar 2.877.67 milers d’€ del fons patrimonial per equilibrar el 
compte d’explotació. 

4. Les aportacions de la Generalitat de Catalunya a l’IRTA, per part de DAAM i ECO,  han 
mantingut enguany pràcticament els mateixos valors que en l’any anterior per primera 
vegada en els darrers cinc anys. Aquest fet, marca un punt d’inflexió respecte als darrers 
anys i tot i que els pressupostos de 2014 i la seva execució,  donen continuïtat als criteris de 
racionalització impulsats ja al 2010, no ha estat necessari adoptar noves mesures de 
caràcter extraordinari, orientades a garantir la sostenibilitat financera del nostre institut. 

5. Les inversions de l’any  han estat significativament inferiors que en els exercicis anteriors. 
Això es deu a que els projectes FRUITCENTRE i TORRE MARIMON, iniciats entre els anys 
2007 i 2008, i que composen gran part de la xifra d’inversions de l’exercici, ja es troben en les 
seves acaballes. Ambdós projectes varen ser finançats inicialment amb bestretes 
reemborsables del MICINN i actualment reben subvencions a fons perdut del FEDER. Aquest 
finançament addicional permetrà finalitzar les aquestes inversions de caràcter estratègic per 
l’Institut, de la forma que es va preveure.  

6. Donat que les bestretes esmentades en el punt anterior, tenen un funcionament assimilable a 
un préstec, el Consell d’Administració de l’IRTA va aprovar que, en la mesura en que les 
inversions finançades inicialment amb bestretes aconseguissin finançament en forma de 
subvenció a fons perdut, es reservaren, amb un criteri prudent, els romanents que es 
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generessin per al retorn específic de les mateixes (criteri acceptat també per la Intervenció 
General del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el seu 
escrit de febrer 2006). Tal i com s’observa a la liquidació, la recuperació de les bestretes 
aconseguida per l’IRTA fins aquest moment és de 16.93 M€.  

 
 Al tancament de l’exercici, s’incorporen a la recuperació de les bestretes les subvencions a 

fons perdut rebudes durant l’exercici per finançar inversions ja finançades i la devolució de 
bestretes cedides a tercers. Per altra banda, minora l’import d’aquesta reserva, les 
amortitzacions de bestretes corrents, previstes en el pressupost de l’exercici.  

 
7. Afecta el romanent del present exercici el préstec convertible en subvenció del MICINN 

cobrada per import de 68,84 m€. La conversió en subvenció d’aquest préstec està 
condicionada a l’execució de la inversió en equipament del FRUITCENTRE per import de 
1.160,00m€, que s’acabarà de realitzarà durant l’any 2015.   
 

8. També s’afecta el romanent de l’exercici amb provisions, explicades al punt 14 de la memòria 
(columna de dotacions), que tenen per objecte cobrir l’Institut de responsabilitats per riscos en 
el cas que es materialitzin. 

9. Finalment, tenim afectades les provisions per insolvències de clients i deutors de 
subvencions, que totalitzen 207.24m€ i una provisió per a riscos i despeses de 20.43 m€ 
corresponent a la prima d’assegurança col·lectiva de jubilació. 

Del romanent comptable resultant de la liquidació, juntament amb les afectacions comentades als 
punts anteriors, se’n desprèn un dèficit pressupostari acumulat de 3.483.968,46 €.  

 
 

 

 

Caldes de Montbui, 16 de Març de 2015  
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GLOSSARI: 

 
ACA Agència Catalana de l'aigua 
AGAUR Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 
ACC1Ó Agència de Suport a la Competitivitat de l'Empresa Catalana (abans 

CIDEM) 
BBZ Gestora del Parc Científic i Tecnològic BZ 
CIRI  Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació 
CRAG Centre de Recerca en Agrogenòmica 
CREAF Centre de Recerca Ecológica i Aplicacions Forestals  
CREDA Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari 
CReSA  Centre de Recerca en Sanitat Animal 
CSIC Centro Superior de Investigaciones Cientificas 
DAAM Departament d’Agricultura, Alimentació i Medi Natural  
DECO    Departament d’Economia i Coneixement (abans DIUE) 
DGR Direcció General de Recerca (DECO) 
DIBA Diputació de Barcelona 
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
ICF Institut Català de Finances l Crèdit Agrari 
ICCA Institut Català de  Credit Agrari  
INIA  Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
INRA Institut National de la Recherche Agronomique 
MAEC Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
MINECO Ministerio de Economía y Competitvidad (abans MICINN) 
MITYC Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
MAGRAMA      Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (abans MARM) 
UdG  Universitat de Girona 
UE  Unió Europea 
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