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BALANÇ ABREUJAT DE SITUACIÓ 

 

NÚM.DELS 
COMPTES

ACTIU
NOTES DE 

LA 
MEMÒRIA

EXERCICI 2017 EXERCICI 2016

A) ACTIU NO CORRENT 1.272.806,17 958.750,95

I. Immobilitzat intangible (8) 1.260,30 1.504,70

206,(2806),(2906) 2. Aplicacions informàtiques 0,00 -0,01

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

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

(2900),(2901),(2903),  

(2905)

4. Altres immobilitzats intangibles 1.260,30 1.504,71

II. Immobilitzat material (5) 7.467,89 4.766,32
212,213,214,(2812),   

(2813),(2814),(2912),   

(2913),(2914)

2. Instal·lacions, maquinària i utillatge 4.154,13 1.385,21

215,216,(2815),(2816),   

(2915),(2916)
3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació 2.905,36 3.381,11

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

(2917),(2918)
4. Altre immobilitzat material 408,40 0,00

III. Inversions immobiliàries (6) 82.459,20 83.842,86

220,(2920) 1. Terrenys i béns naturals 54.260,71 54.260,71

221,(282),(2921) 2. Construccions 28.198,49 29.582,15

IV. Béns del patrimoni cultural 0,00 0,00

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00

VI. Inversions financeres a llarg termini (10), (2.3) 1.181.618,78 868.637,07
2405,250,(2495),(259),(2

935),(296)
1. Instruments de patrimoni 707.126,38 284.153,65

2415,251,(2945),(297) 3. valors representatius de deute 35.100,00 144.713,42

255,258,26 4. Altres actius financers 439.392,40 439.770,00

474 VII. Actius per impost diferit 0,00 0,00

B) ACTIU CORRENT 511.710,07 942.277,48
30,31,32,33,34,35,36,   

(39),407
I. Existències (4.8) 11.900,01 11.900,00

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

(10), (14.3) 150.940,92 154.813,38

440,441,442,(447) 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 40.828,29 66.879,19

444 3. Patrocinadors 17.950,00 6.000,00

4700,4707,4708,471,472,

473
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques (14.3) 92.162,63 81.934,19

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini 0,00 0,00

IV. Inversions financeres a curt termini (10) 1.077,41 161.481,31
5315,5335,541,546,   

(5945),(594)
3. Valors representatius de deute 1.077,41 161.481,31

480,567 V. Periodificacions a curt termini 2.341,16 3.151,43

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents (10) 345.450,57 610.931,36

570,572,574 1. Tresoreria 345.450,57 610.931,36

TOTAL ACTIU (A+B) 1.784.516,24 1.901.028,43

Les notes de la memòria adjunta formen part integrant d'aquest balanç de situació.  
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NÚM.DELS 
COMPTES

PATRIMONI NET I PASSIU
NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI 2017 EXERCICI 2016

A) PATRIMONI NET 1.720.524,51 1.797.225,19

A-1) Fons Propis 1.632.728,65 1.703.995,67

I. Fons dotacionals o fons socials 692.581,01 692.581,01

100,101 1. Fons dotacionals o fons socials (2.7), (12) 692.581,01 692.581,01

102 II. Fons especials 0,00 0,00

IV. Excedents d'exercicis anteriors 1.011.414,66 1.027.648,24

120 1. Romanent (2.7), (12) 1.027.648,24 1.027.648,24

121 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors -16.233,58 0,00

124 V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries 0,00 0,00

129 VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) (12) -71.267,02 -16.233,58

118 VII. Aportacions per a compensar pèrdues 0,00 0,00

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 87.795,86 93.229,52

131 2. Donacions i llegats de capital (2.7),(12),(13) 83.845,86 85.229,52

132 3. Altres subvencions, donacions i llegats (13) 3.950,00 8.000,00

B) PASSIU NO CORRENT 0,00 370,00

14 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00

II. Deutes a llarg termini (11) 0,00 370,00
1615,1635,171,172,173,  

175,176,180,185,189
3. Altres deutes a llarg termini 0,00 370,00

1603,1604,1613,1614,16

23,1624,1633,1634
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00

479 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00

181 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00

C) PASSIU CORRENT 63.991,73 103.433,24

499,529 I. Provisions a curt termini 0,00 8.156,00

II. Deutes a curt termini (11) 0,00 0,00
5103,5104,5113,5114,  

5123,5124,5133,5134,  

5143,5144,5523,5524,  

5563,5564

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 0,00 0,00

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 27.539,55 32.405,37
400,401,403,404,405,   

(406)
1. Proveïdors (11) 10.159,75 21.134,32

41 2. Creditors varis (11) 2.065,28 606,15

465,466 3. Personal (remuneracions pendents de agament) 0,00 -55,12

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

Públiques
(14.3) 12.696,72 10.720,02

448 5. Acomptes d'usuaris 2.617,80 0,00

485,568 V. Periodificacions a curt termini 36.452,18 62.871,87

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.784.516,24 1.901.028,43

Les notes de la memòria adjunta formen part integrant d'aquest balanç de situació.
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COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT 
NÚM.DELS 
COMPTES

NOTES DE 
LA 

MEMÒRIA

EXERCICI 
2017

EXERCICI 
2016

1. Ingressos per les activitats 299.023,33 327.034,60
700,705,(706),   

(708),(709)
a) Vendes i prestacions de serveis (15) 121.735,92 137.276,55

724 d) Subvencions oficials a les activitats (13) 81.225,00 81.225,00

728 e) Donacions i altres ingressos per activitats (13) 96.062,41 108.533,05

2. Ajuts concedits i altres despeses (15) 3.680,00 -9.641,35

(650),(651),(652),729 a) Ajuts concedits 3.680,00 -9.641,35

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

0,00 0,00

73 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 0,00 0,00

5. Aprovisionaments (15) -261,44 -685,65
(600),(601),(602),   

606,608,609,61*,    

(6931),(6932),   

(6933),7931,7932,7933

a) Consums i deteriorament d'existències -261,44 -685,65

6. Altres ingressos de les activitats 66.761,51 28.230,43

752 a) Ingressos per arrendaments (6) 3.520,00 3.510,99

751,753,754,755,759 b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 63.241,51 24.719,44

(64) 7. Despeses de personal (15) -191.045,08 -193.182,73

8. Altres despeses d'explotació (15) -263.464,54 -202.840,27

a) Serveis exteriors -228.079,62 -172.955,19

(621) a2) Arrendaments i cànons (9) -34.848,84 -33.467,40

(622) a3) Reparacions i conservació -9.539,31 -9.745,19

(623) a4) Serveis professionals independents -86.926,26 -68.210,38

(625) a6) Primes d'assegurances -3.169,86 -2.927,76

(626) a7) Serveis bancaris -1.710,80 -3.157,49

(627) a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -43.706,79 -16.095,97

(628) a9)Subministraments -3.496,87 -3.337,97

(629) a10) Altres serveis -44.680,89 -36.013,03

(631),(634),636,639 b) Tributs -35.384,92 -29.885,08

(68) 9. Amortització de l'immobilitzat (5),(6),(8) -3.318,38 -2.795,33

725,726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat (13) 1.383,66 0,00

7951,7952,7955,7956 11. Excés de provisions 3.915,99 0,00

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00

(678),778 13. Altres resultats (15) -2.784,51 -5.154,51

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -86.109,46 -59.034,81

760,761,762,769 14. Ingressos financers 22.530,46 53.533,94

(660),(662),(665),(669) 15. Despeses financeres -7,60 -1.975,75

(663),765 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00

(668),768 17. Diferències de canvi -1.736,50 98,55

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments 
financers

(10) -5.943,92 -8.855,51

(696),(697),(698),(699),  

796,797,798,799
a) Deteriorament i pèrdues -5.943,92 -8.855,51

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) 14.842,44 42.801,23

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) -71.267,02 -16.233,58

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

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III +19) -71.267,02 -16.233,58
* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Les notes de la memòria adjunta formen part integrant d'aquest compte de resultats.  
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

 

 

Total

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2015 692.581,01 1.124.779,26 -97.131,02 115.629,52 1.835.858,77
I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2016 692.581,01 1.124.779,26 -97.131,02 115.629,52 1.835.858,77
I. Excedent de l'exercici 0,00 0,00 -16.233,58 0,00 -16.233,58

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

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

IV. Altres variacions del patrimoni net 0,00 -97.131,02 97.131,02 -22.400,00 -22.400,00

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016 692.581,01 1.027.648,24 -16.233,58 93.229,52 1.797.225,19
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017 692.581,01 1.027.648,24 -16.233,58 93.229,52 1.797.225,19
I. Excedent de l'exercici 0,00 0,00 -71.267,02 0,00 -71.267,02

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

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

IV. Altres variacions del patrimoni net 0,00 -16.233,58 16.233,58 -5.433,66 -5.433,66

E. SALDO FINAL DE L'ANY 2017 692.581,01 1.011.414,66 -71.267,02 87.795,86 1.720.524,51

Fons
Excedents exercicis 

anteriors
Excedent de 

l'exercici

Subvencions, 
donacions i llegats 

rebuts
TOTAL
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MEMÒRIA 

 

 

1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 

 

1.1 Dades registrals, formals i finalitat fundacional 

 

L’Institut Borja de Bioètica (IBB) és una fundació privada que desenvolupa la seva 

finalitat fundacional especialment a Catalunya; aquesta activitat, segons es recull en 

els estatuts de la fundació, consisteix en dirigir i administrar l’IBB amb l’objectiu de: 

1) Reflexionar sobre les qüestions que s’esdevenen del progrés biomèdic i 

mediambiental i la seva repercussió en la societat i els seus sistemes de valors, com 

també en relació amb la gestió sanitària; 2) ésser via de diàleg entre la fe cristiana, 

diferents humanismes i cultures i el món científic, especialment en allò que pertoca a 

l’ètica en relació amb la medicina i ciències afins; 3) donar un servei a la societat en 

general, tantes vegades afectada per problemes d’aquesta índole, ensems que a 

l’Església, de la qual s’esperen criteris en tot allò que incideix a la vida i a la dignitat de 

la persona. 

 

La fundació privada, Institut Borja de Bioètica, va ser constituïda l'any 1984 i té el 

domicili social a 08950 Esplugues de Llobregat, al carrer Santa Rosa, 6. El seu NIF és 

G58041427 i està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya 

amb el número 125. 

 

1.2 Activitat de la fundació 

 

Durant 2017, l’Institut Borja de Bioètica, Fundació Privada, ha continuat compromès, 

com ho ve fent des de fa anys, amb la recerca, la docència i l’assessorament en 

Bioètica, essent un referent social i amb projecció internacional en aquesta matèria. A 

continuació, es resumeixen les principals activitats dutes a terme durant l’exercici 

2017. 
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RECERCA 

 

L’IBB disposa d’un Grup de Recerca Emergent (Grup Interdisciplinari de Bioètica -GIB), 

reconegut per la Comissió de Recerca de la Universitat Ramon Llull. El GIB treballa 

temes d’actualitat en bioètica des de la reflexió interdisciplinària (ciències de la salut, 

filosofia, teologia, dret). Durant 2017 el GIB ha començat a treballar en el projecte 

Ètica i genètica: anàlisi ètic de l'edició genètica CRISPR, que ha merescut un dels ajuts a 

la recerca de la Càtedra Ethos-URL 2017-18. 

 

L'IBB també desenvolupa investigació en col·laboració amb altres institucions 

acadèmiques. En aquest sentit, participa conjuntament amb la Universidad Pontificia 

de Comillas i amb la Universidad de Deusto/Deustuko Unibersitatea, en el marc de 

l’agregació Aristós Campus Mundus, en diversos estudis de recerca. També manté un 

Conveni de col·laboració amb la Fundación Rioja Salud, a través del Centro de 

Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), per al desenvolupament conjunt 

d’activitats d’investigació en bioètica. 

 

L'IBB també desenvolupa investigació en col·laboració amb el Departament de Salut de 

la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit durant 2017 ha col·laborat en el 

desenvolupament de l’ estudi Constància de les actuacions del personal sanitari 

respecte al paper que juga el Document de Voluntats Anticipades en l’assistència al 

final de la vida i del Projecte per la avaluació de l’activitat del Comitès d’Ètica 

Assistencial (CEA) acreditats a Catalunya durant els anys 2016 i 2017 i implementació 

de la Xarxa online de CEA. 

 

D’altra banda, en 2017 l’IBB ha continuat treballant, com a membre de la Comissió de 

Fundacions de Tecnologia i Recerca de la Coordinadora Catalana de Fundacions, en les 

reflexions i activitats dutes a terme per aquesta comissió.  
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Al llarg de l’any diversos membres de l’IBB han participat com a ponents en nombroses 

conferències i taules rodones en jornades i congressos. Així mateix, s’han realitzat 

múltiples publicacions en forma d’articles en revistes científiques o de comunicacions a 

congressos, tant en l’àmbit nacional com internacional.  

 

És important destacar que l’IBB edita o participa en l’edició de diverses revistes 

especialitzades en Bioètica:  

- Bioètica & debat (quadrimestral) 

La revista Bioètica & debat va néixer l'any 1995 amb la finalitat d'abordar, de 

manera rigorosa i, alhora, divulgativa, tots els temes que interessen en el debat 

bioètic contemporani. Té una periodicitat quadrimestral i s'edita en dues 

llengües: castellà i català. Al llarg dels seus més de 20 anys d'història, Bioètica & 

debat ha acostat la Bioètica a persones de diferents perfils: acadèmics, 

professionals, estudiants o altres persones interessades en la bioètica. Durant 

2017 se n’ha publicat els números 80, 81 i 82. 

- Ramon Llull Journal of Applied Ethics (anual) 

Des de 2016 l’IBB és co-editor del Ramon Llull Journal of Applied Ethics, 

juntament amb la Càtedra ETHOS-URL i Herder Editorial. Es tracta d’una revista 

de caire acadèmic editada íntegrament en anglès i inclosa en diverses bases 

d’indexació. Està dedicada a la publicació d’articles originals, seleccionats a 

través d’un acurat procés de revisió per parells, sobre ètiques aplicades, com 

ara bioètica, ètica organitzativa, ètica empresarial, ètica dels mitjans de 

comunicació, ètica i psicologia, ètica i noves tecnologies o Responsabilitat Social 

Corporativa. 

- Revista Iberoamericana de Bioética (quadrimestral) 

La Revista Iberoamericana de Bioética és una revista científica de periodicitat 

quadrimestral editada com un Open Access Journal per l’IBB juntament amb 
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altres setze centres universitaris de l’àmbit iberoamericà. Va néixer l’any 2016 

amb l’objectiu de prestar un servei d’informació i formació al món de la 

bioètica iberoamericana des del rigor acadèmic. Pretén també ser una eina 

eficaç per a la formació integral dels alumnes en bioètica en diversos cursos, 

seminaris, màsters i programes de doctorat, així com de qualsevol professional 

interessat en la bioètica. 

- European Journal of Bioethics – Jahr (semestral)  

L’IBB està representat en l’editorial board i en l’advisory board d’aquesta 

publicació acadèmica.  

 

DOCÈNCIA 

 

Durant 2017 l’IBB ha continuat compromés amb la docència en Bioètica, tant a nivell 

universitari com a través dels seus títols privats acreditats. 

 

L’oferta de títols universitaris comprén: 

- Màster universitari en bioètica (biennal), del qual s’ha iniciat en 2017 la 12a 

edició. 

- Títol d’Expert Universitari (TEU) en Bioètica Aplicada en l‘Àmbit Clínic i 

Assistencial, del qual se n’ha iniciat la primera edició durant el curs 2016-17. 

- Títol d’Expert Universitari (TEU) en Ètica Aplicada a l’Acció Social i 

Psicoeducativa (en col·laboració amb la Facultat d’Educació Social i Treball 

Social Pere Tarrés - URL), del qual se n’ha ofert la primera edició durant el curs 

2016-17. 

- Durant 2017, a més, s’ha continuat treballat en el desenvolupament de dos 

nous TEU (TEU en Ètica Mediambiental, en col·laboració amb l’Institut Químic 

de Sarrià – URL; i TEU en Ètica de la Recerca biomèdica), així com d’un 

programa de doctorat . 
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Pel que fa als títols privats acreditats, l’IBB n’ofereix: 

- Curs d’Iniciació en Bioètica (anual). Es tracta d’un ja consolidat curs de formació 

bàsica en bioètica clínica, com a primer contacte amb aquesta disciplina. 

- Curs Intensiu d‘Ètica i Bones Pràctiques Clíniques per a l'inici d'un Estudi 

d‘Investigació. Aquest curs pretén donar una formació bàsica i essencial als 

investigadors clínics en l’ètica dels diferents tipus de recerca, especialment en 

l'aplicació de les anomenades Normes de Bona Pràctica Clínica (Good Clinical 

Practices). 

- Cursos in company: L’IBB proporciona formació en bioètica, bàsica o avançada, 

per aquelles institucions que ho requereixin. Durant 2017 se n’han impartit un 

total de sis, amb una abast de 127 alumnes. 

- Curs intensiu d’actualització en Bioètica - Update en Bioètica (anual). Durant 

2017 se n’ha celebrat la 3a edició. 

 

L’IBB també imparteix cursos d’Ètica en Intervenció Social en el marc del conveni que 

des de fa anys manté amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (abans 

Departament de Benestar Social i Família) de la Generalitat de Catalunya. 

 

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha encarregat a l’IBB la 

participació en el curs Diàlegs de Bioètica, de 48h de durada, organitzat en el marc de 

l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (Fundació InterAC). L’edició 2017 va tenir lloc durant 

els mesos de maig i juny. L’IBB va proporcionar professors pels diferents mòduls del 

curs i, juntament amb el Departament de Salut i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, en 

va ser l’organitzador.  

 

L’IBB, a més, imparteix docència en col·laboració amb altres institucions acadèmiques: 
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- Magíster Interuniversitario en Bioética. Universidad del Desarrollo (UDD; Chile) 

- Institut Borja de Bioètica. S’ofereix en el marc de conveni de col·laboració 

acadèmica que manté l’IBB amb el Centro de Bioética de la Facultad de 

Medicina, Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo (Santiago de Chile). 

- Curso Intensivo Internacional de Bioética. Universidad del Desarrollo (UDD; 

Chile). 

- Curs de Postgrau i d’Extensió Universitària Humanització i atenció espiritual en 

societats plurals. EUI Sant Joan de Déu. 

- Curs de Bioètica per als residents de Medicina de Família i Comunitària (MFiC). 

Unitat Docent de MFiC Barcelona Ciutat-Institut Català de la Salut - Institut 

Borja de Bioètica. 

- Postgrau en Gestió de Serveis Sanitaris. Fundació Universitat de Girona. 

- Máster Universitario en Bioética. Universidad Pontificia de Comillas. 

- Màster universitari en bioenginyeria. Institut Químic de Sarrià (IQS) – 

Universitat Ramon Llull.  

 

ASSESSORAMENT 

 

Durant el 2017 l’IBB ha participat en vuit comissions i comitès assessors o grups de 

treball: 

� Comissió de Recerca en matèries de política científica de la Universitat Ramon Llull 

� Comitè d’Ètica de la Recerca de la Universitat Ramon Llull (CER-URL) 

� Comissió de Deontologia del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona 

� Comissió Deontològica del Col·legi Oficial de Metges de Lleida 

� Comitè d’Avaluació de Medicaments d’Utilització Hospitalària (CAMUH), depenent 

de l’Agència d’Avaluació i Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM) del Servei Català 

de la Salut 
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� Grup de treball conjunt AEMPS-CEIm, per a l’elaboració i manteniment del 

Memorando de Colaboración e Intercambio de Información entre la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y los Comité de Ética de la 

Investigación con medicamentos per tal d’establir les responsabilitats respecte a 

l’avaluació d’assaigs clínics. 

� Grup de Recerca en Humans del Comitè de Bioètica de Catalunya  

� Comissió de Tecnologia i Recerca de la Coordinadora Catalana de Fundacions 

 

I en sis comitès d’ètica assistencial (CEA) i d’investigació clínica (CEIC), als que dóna 

suport i assessorament: 

� CEA de l’ Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu (Esplugues) 

� CEA Hospital Comarcal Sant Joan de Déu (Martorell) 

� CEA Hospital Sagrat Cor (Martorell) 

� CEA del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat) 

� CEIC de la Fundació Sant Joan de Déu  

� CEIC de Clínica EUGIN (Barcelona) 

 

PROJECCIÓ SOCIAL 

 

Al llarg de 2017 l’IBB ha organitzat o co-organitzat els següents actes, jornades, 

conferències i congressos: 

� X Jornada d’acompanyament al dol i a la malaltia 

� XI Seminario Internacional de Bioética. Santiago de Xile. Universidad del 

Desarrollo – IBB. 

� Cafès de la Recerca de la Coordinadora Catalana de Fundacions (fins juny de 

2017). Comissió de Fundacions de Tecnologia i Recerca de la Coordinadora 

Catalana de Fundacions 
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� Jornada de la Universitat d’Estiu Ramon Llull. Com cada any, l’IBB ha participat 

durant 2017 en els cursos d’estiu de la Universitat Ramon Llull (Universitat d’Estiu 

Ramon Llull –UeRL), en l’edició d’enguany, organitzant la jornada Consentiment 

informat: de l’obligació legal a l’excel·lència ètica.  

� XXXII Jornades de Bioètica Universitat de Lleida (UdL) - IBB 

� Master Class L’ètica en Intervenció Social, necessitat o moda? Fundació Pere 

Tarrés – IBB 

� Congressos internacionals. Durant 2017 l’IBB ha estat organitzador de dos 

congressos internacionals: 

• European Congress of Research Ethics Committees - EUREC-ANCEI Joint 

Conference - 4º Congreso ANCEI (Asociación Nacional de Comités de Ética de 

la Investigación). Títol: The future of Research Ethics Committees in Europe: 

Creating the way to innovation. Barcelona, 17-19 de maig de 2017.  

o Coorganitzat per l’Institut Borja de Bioètica, la Fundació Sant Joan de 

Déu per a la Recerca, l’European Network of Research Ethics 

Committees (EUREC) i la Asociación Nacional de Comités de Ética de la 

Investigación (ANCEI).  

o Aquest congrés va ser particularment important donat el crític moment 

històric que viu l’ètica de la recerca en Europa, amb l’entrada en vigor 

de diverses normatives a nivell europeu que posen en perill el bon 

treball dels Comitès d’Ètica de la Investigació Clínica (CEIC) 

 

• 2017 EACME Annual Conference. Títol Justice in Healt Care – Values in 

Conflict. Barcelona, 7 a 9 de setembre de 2017. 

o Organitzat per l’Institut Borja de Bioètica.  

o Aquest congrés va abordar qüestions de vital importància en l’Europa 

actual, en la que les mesures d’austeritat o la manca de respostes 

suficients en l’atenció als refugiats, entre d’altres, generen veritable 
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preocupació sobre el conflicte entre el principi de justícia en l’atenció 

sanitària i altres valors econòmics, polítics o socials. 

 

Tots dos congressos van comptar amb un nodrit nombre de participants, assolint-

se xifres rècord respecte a anteriors edicions, així com amb un alt nivell de qualitat 

científica. 

 

L’IBB ha tingut una profusa presència a internet, principalment a través de la seves 

pàgines web (www.ibb.url i http://www.bioetica-debat.org/), el seu butlletí electrònic 

mensual i els seus comptes a twitter i a facebook.  

 

Així mateix, l’IBB ha estat present en els mitjans de comunicació de país, amb la 

publicació de diversos articles d’opinió.  

 

PROJECCIÓ INTERNACIONAL 

 

L’IBB compta amb una notable projecció internacional, que ve donada pel considerable 

nombre d’alumnes estrangers, l’existència de convenis internacionals amb altres 

institucions acadèmiques i la pertinença a diverses associacions internacionals. 

 

L’IBB manté convenis de col·laboració amb: 

� Universidad del Desarrollo (UDD) – Chile 

� Universidad Centroamericana (UCA) – Nicaragua 

� Universidad Ces (Colombia) 

� University of Rijeka – Croatia 

 

Com a membre de la Universitat Ramon Llull, l’IBB participa, a més, del Campus 

d’Excel·lència Internacional - Aristós Campus Mundus (Ramon Llull University). 
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L’IBB és membre, i en algun cas co-fundador, de les següents associacions 

internacionals: 

� European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) 

� European Clinical Ethics Network (ECEN). L’ ECEN és un petit grup de treball 

integrat per vint-i-set membres de dotze països europeus que es reuneixen dues 

vegades l’any. L’IBB participa en aquesta xarxa, constituïda en 2005 amb la finalitat 

de compartir activitats en l'àmbit de l'ètica clínica, treballant per la transparència i 

les millores pel que fa a la teoria, la metodologia, la qualitat i els resultats de la 

investigació dels serveis de suport a l'ètica clínica. 

� European Forum for Good Clinical Practices (EFGCP) 

 

BIBLIOTECA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 

 

El fons documental i bibliogràfic de l’Institut Borja de Bioètica constitueix la biblioteca 

especialitzada en bioètica més important d’Espanya i una de les més ben dotades 

d’Europa.  

 

El manteniment de la biblioteca suposa una inversió tant en subscripcions a revistes 

especialitzades i compra de llibres com en l’equip humà que n’està al càrrec. 

 

ALUMNI 

 

L’IBB ofereix als seus ex-alumnes promocions, descomptes, subscripcions i altres 

avantatges i serveis, amb l’objectiu que mantinguin al dia els seus coneixements i 

puguin establir relacions en xarxa amb altres persones interessades en el món de la 

Bioètica.  
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1.3 Convenis de col·laboració 

 

L’IBB té subscrits diversos convenis de col·laboració amb altres universitats i centres de 

recerca: 

1. Conveni de col·laboració entre la Fundación Rioja Salud, per mitjà del Centro 

de Investigación Biomédica de la Rioja (CIBIR) i l’Institut Borja de Bioètica, per 

a la cooperació i el treball conjunt entre els seus professionals, podent 

compartir recursos, equipaments i instal·lacions. Col·laboració en el 

desenvolupament del projecte “Desarrollo del profesionalismo medico en 

médicos residentes a lo largo de los progrmas de Formación Médica 

Especializada”. Estudi longitudinal i multicèntric a Espanya i Iberoamèrica. No 

suposa impacte monetari en l’entitat. 

2. Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Ramon Llull Fundació i 

l’Institut Borja de Bioètica, per a incentivar la reflexió i aplicació de l’ètica al 

món de les organitzacions, empreses i professionals, partint de l’estudi en 

profunditat i del compromís per part de les empreses i dels professionals. Té un 

impacte monetari en l’IBB, de -2.000 euros. 

3. Conveni de col·laboració acadèmica entre l l’Institut Borja de Bioètica-

Universitat Ramon Llull i Universidad del Desarrollo, per col·laborar en un pla 

per a la cooperació acadèmica  cultural, sobre una base de reciprocitat i 

obligacions i drets per mitjà de l’intercanvi d’estudiants, docents, material 

bibliogràfic i informació, així com events científics i culturals. Té un impacte 

monetari en l’IBB de 6.455,54 euros 

4. Conveni de col·laboració acadèmica entre l’Institut Borja de Bioètica i la 

Universidad Centroamericana (UCA), per col·laborar en un pla per a la 

cooperació acadèmica  cultural, sobre una base de reciprocitat i obligacions i 

drets per mitjà de l’intercanvi d’estudiants, docents, material bibliogràfic i 

informació, així com events científics i culturals. No té impacte monetari en 

l’IBB. 

5. Conveni de col·laboració en activitats de bioètica entre la Univesidad 

Pontificia de Comillas i l’Institut Borja de Bioètica-Universitat Ramon Llull, per 

a la creació d’una revista digital de bioètica. Col·laboració en el projecte 

conjunt de llançament i consolidació d’una revista digital iberoamericana de 

bioètica (Revista Iberoamericana de Bioética). Suposa un impacte econòmic de 

-400 euros per a l’IBB. 
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6. Contracte de prestació de serveis de biblioteca entre l’Institut Borja de 

Bioètica i la Fundació per a la Recerca i la Docencia Sant Joan De Déu (FSJD), 

de col·laboració per a la gestió dels fons i serveis de la Biblioteca de l'IBB a 

través de la Biblioteca SJD. Té un impacte econòmic per a l’IBB de -15.000 

euros. 

7. Conveni amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a la 

subvenció a favor de l’Institut Borja de Bioètica, per dur a terme actuacions de 

difusió, formació i recerca en l’àmbit de la bioètica. L’impacte econòmic per a 

l’IBB és de 81.225 euros. 

8. Conveni de col·laboració entre ESADE Alumni Social i Institut Borja de 

Bioètica, per a la realització d’un treball de consultoria per part d’un grup de 

voluntaris antics alumnes d’ESADE, que ajudi i col·labori a conèixer l’eficàcia 

social de l’IBB, en concret, l’encàrrec aprovat és “Acompanyament en reflexions 

estratègiques a l’Institut Borja de Bioètica, Fundació Privada”. No té cap 

impacte monetari en l’IBB. 

 

1.4 Ajuts atorgats 

 

L’any 2015 l’IBB va atorgar una beca d’investigació a un professor, amb durada 

plurianual. Durant l’any 2017 s’han fet efectius els 720 euros pendents de l’import 

total concedit, que va ser de 3.000 euros. D’una altra banda, durant el 2017 li han estat 

reintegrats a l’IBB 4.400 euros d’ajudes concedides en anys anteriors i que en no 

acomplir els requisits establerts, han estat retornades pels seus beneficiaris. Vegeu 

nota 15. 

 

L’any anterior l’ import en concepte d’ajuts atorgats va ser de 9.641,34 euros. En el 

quadre següent es mostren les quanties atorgades: 

 

Descripció

Saldo a 

31/12/2016

Beques Màster: 8.050,00

-  4 beques a l'alumnat 6.050,00

- 2 beques a Orden Hospitalaria San Juan de Dios 2.000,00

Beques Investigació: 1.440,00

- 1 beca a un professor investigador 1.440,00

Aportacions a persones jurídiques: 151,34

- 1 beca a Fundación NeNe 151,34

Reintegrament ajuts concedits

Total Ajuts concedits 9.641,34  
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Els criteris que s’han emprat per l’atorgament dels ajuts han estat els següents: 

 

Beques de Màster (any 2016, ja que en el 2017 no n’hi ha hagut)  

- Situació professional actual 

- Nivell d’ingressos  

- Cargues familiars (fills, cònjuge, pares, o altres persones) 

 

Beques de recerca en bioètica 2015:  

- Perfil de personal docent i/o investigador   

- Es valora favorablement que el projecte estigui en el marc d’un projecte de 

tesis doctoral. 

La convocatòria d’ajuts i el seu resultat es fa públic al web de la fundació. 

 

1.5 Informació d’ accions de promoció d’ igualtat entre homes i dones 

 

A finals de 2016 es va aprovar el Pla d’Igualtat - Projecte per a l’establiment de 

mesures per al foment de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit de 

les Relacions Laborals de l’Institut Borja de Bioètica-URL. 

 

Desprès d’una acurada anàlisi de la situació sociolaboral de l’Institut Borja de Bioètica, 

es van establir diferents línies estratègiques d’actuació. Partint de l’anàlisi de la 

situació actual i de les línies estratègiques definides, es proposen una sèrie 

d’actuacions concretes per a la millora, així com l’establiment de terminis per revisar 

les propostes realitzades. 

Durant 2017 s’ha continuat treballant en el desplegament i compliment d’aquest pla 

d’igualtat de gènere. En aquest sentit, s’ha elaborat el corresponent informe anual. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS  

2.1 Imatge fidel  

 

La Fundació ha preparat i formulat els comptes anuals a partir dels registres 

comptables, amb la finalitat de presentar la imatge fidel del patrimoni, de la situació 

financera i del resultat de les seves operacions, segons els principis i pràctiques 

previstes en la normativa vigent. 
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Els comptes anuals estan formats pel Balanç de Situació, el Compte de Resultats, 

l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPN) i aquesta Memòria, formant-ne una unitat.  

 

La Fundació formula els seus Comptes Anuals amb el Model Abreujat, ja que acompleix 

les condicions necessàries per a ser classificada com a fundació de dimensió mitjana. 

L’exercici anual a què fan referència els Comptes Anuals, correspon al període comprès 

entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017. 

 

2.2 Principis comptables  

 

Els principis, criteris i normes de valoració comptables aplicats per la Fundació són els 

establerts per la legislació vigent atenent, doncs, la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre 

tercer del Codi civil de Catalunya, el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual 

s’aprovà el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la 

legislació de la Generalitat de Catalunya i el Decret 125/2010, de 15 de setembre de 

modificació del Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la 

legislació de la Generalitat de Catalunya. 

 

2.3 Comparació de la informació  

 

De conformitat amb el Decret 259/2008 de 23 de desembre, d’aprovació del Pla de 

comptabilitat, en la seva obligació establerta a la norma 4a d’elaboració dels comptes 

anuals, a més de la informació quantitativa referida a l’exercici al qual corresponen 

aquests comptes anuals, es presenten també els imports referits a l’exercici anterior, 

del que s’ofereix informació comparativa. 

 

2.4 Agrupació de partides 

 

No s’han agrupat elements del Balanç de Situació ni del Compte de Pèrdues i Guanys, 

ni a l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net de manera diferent a les estructures 

establertes en els Models formals aplicats. 

 

2.5 Elements recollits en diverses partides 

 

No s’han separat elements del Balanç de Situació de manera diferent a les estructures 

establertes en els Models formals aplicats. 
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2.6 Canvis en criteris comptables 

 

No hi ha hagut canvis de criteris en la comptabilització de les operacions i activitats 

dutes a terme per la Fundació. 

 

2.7 Correcció d’errors 

 

No hi ha hagut correccions d’errors respecte l’exercici anterior. 

 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS 

 

La Direcció de la Fundació proposarà al seu Patronat l’aprovació tant del resultat de 

l’exercici 2017, com de la seva gestió. 

 

L’excedent final de l’exercici ha estat negatiu de -71.267,02 euros (l’any anterior, -

16.233,58 euros). La direcció proposarà al Patronat la seva destinació al compte 

“excedents negatius d’exercicis anteriors”. 

 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 

Les normes i criteris comptables de registre i valoració aplicats a les diferents partides 

s’adeqüen al que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 

Catalunya, a la Llei 7/2012, del 16 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi Civil 

de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i el Decret 259/2008, de 23 de 

desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions 

subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 

 

A continuació se’n fa el detall: 

 

4.1 Immobilitzat intangible 

 

L’immobilitzat intangible de què disposa la Fundació, es correspon a programes 

informàtics i propietat industrial, valorats a preu d’adquisició i s’amortitzen linealment 

en funció de la seva vida útil.  
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Els coeficients d’amortització aplicats sobre els grups d’elements de l’immobilitzat 

intangible, durant l’any objecte d’aquests Comptes Anuals, han estat els següents:  

Descripció % Amortització
Propietat Industrial 10%

Aplicacions informàtiques 33%  

 

4.2 Béns integrants del patrimoni cultural 

 

No n’hi ha. 

 

4.3 Immobilitzat material 

 

Els béns de l’immobilitzat material són valorats a cost o preu d’adquisició, que inclou el 

valor del bé segons factura de compra i totes les despeses necessàries fins a la seva 

instal·lació i posada en marxa, així com els impostos indirectes quan no són 

recuperables per la Fundació. 

Tanmateix, els béns procedents de donacions, en cas d’haver-n’hi, es valorarien per 

una estimació del seu valor raonable en el moment de la donació. 

 

Els canvis que es poguessin originar en el valor residual, la vida útil i el mètode 

d’amortització d’un actiu, es comptabilitzarien com a canvis en les estimacions 

comptables, llevat que es tracti d’un error. 

 

Al tancament de l’exercici, l’entitat avalua si hi ha hagut deteriorament en algun 

immobilitzat material i si és així, estima el seu import recuperable i fa les correccions 

valoratives que corresponguin. 

 

Les ampliacions, modernització, millores i grans reparacions, quan suposen un 

augment de la capacitat, productivitat o allargament de la vida útil estimada del bé, es 

capitalitzen. En cas contrari, es consideren despesa de l’exercici. Així mateix, 

reparacions i manteniment es consideren també despeses de l’exercici. 

 

L’amortització es calcula linealment en funció de la vida útil estimada dels diferents 

elements, des de la data de la posada en funcionament del bé. 
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Els coeficients d’amortització aplicats sobre els grups d’elements de l’immobilitzat 

material, durant l’any objecte d’aquests Comptes Anuals, han estat els següents:  

Descripció % Amortització
Instal.lacions 10%

Equips per a processos d' informació 25%  

 

4.4 Inversions immobiliàries: 

 

La Fundació té immobles classificats com a inversions immobiliàries, que estan valorats 

seguint els mateixos criteris establerts per la normativa vigent per a l’immobilitzat 

material. 

 

L’amortització es calcula linealment en funció de la vida útil estimada dels diferents 

elements, des de la data de la posada en funcionament del bé. 

 

Els coeficients d’amortització aplicats sobre els grups d’elements d’inversions 

immobiliàries, durant l’any objecte d’aquests Comptes Anuals, han estat els següents:  

Descripció % Amortització
Edificis i Construccions 3%  

 

4.5 Arrendaments: 

 

L’Entitat no té elements d'immobilitzat adquirits mitjançant contractes d'arrendament 

financers. L’Institut sí té un contracte d’arrendament de tipus operatiu de la seva seu 

social. Les quotes derivades dels arrendaments operatius es reconeixen com a despesa 

de forma lineal durant el termini de l’arrendament. 

 

D’una altra banda, la Fundació té immobles de la seva propietat arrendats, per la qual 

cosa els té registrats dins de les inversions immobiliàries i pels quals obté uns 

rendiments com s’explica en la Nota 6.  

 

4.6 Permutes: 

 

No n’hi ha. 
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4.7 Actius financers i passius financers:  

 

La valoració dels actius i passius financers es regeix per l’establert en les normes 9a i 

10a de les normes de registre i valoració per a les entitats de dimensió mitjana i de 

dimensió reduïda, del Pla de Comptabilitat de Fundacions i Associacions subjectes a la 

legislació de la Generalitat de Catalunya.  

 

4.7.1. Actius financers 

 

A efectes de la seva valoració, l’entitat classifica els seus actius financers segons l’ús 

que en faci, en les següents categories: 

 

1. Actius financers a cost amortitzat 

En aquesta categoria d’actius financers, l’entitat té inclosos crèdits per operacions de 

la seva activitat, préstecs per operacions no comercials, dipòsits i fiances, efectiu i 

altres actius líquids equivalents. 

 

Aquests actius financers es valoren inicialment pel seu valor raonable, inclosos els 

costos de transacció que els siguin directament imputables i posteriorment a cost 

amortitzat reconeixent els interessos reportats en funció del seu tipus d’interès 

efectiu, entès com el tipus d’actualització que iguala el valor en llibres de l’instrument 

amb la totalitat dels seus fluxos d’efectiu estimats fins al seu venciment. Els crèdits per 

operacions comercials amb venciment no superior a un any es valoren, tant en el 

moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal, sempre 

que l’efecte de no actualitzar els fluxos no sigui significatiu. 

Almenys al tancament de l’exercici, s’efectuen les correccions valoratives necessàries 

per deterioració de valor si existeix evidència objectiva que no es cobraran tots els 

imports que es deuen. 

 

L’import de la pèrdua per deterioració del valor és la diferència entre el valor en llibres 

de l’actiu i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs estimats, descomptant al tipus 

d’interès efectiu en el moment de reconeixement inicial.  

 

Les correccions de valor, com també si escau la seva reversió, es reconeixen en el 

compte de pèrdues i guanys.  
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2. Actius financers mantinguts per a negociar 

L’entitat no té actius financers classificats en aquesta categoria. 

 

3. Actius financers a cost 

En aquesta categoria, la fundació té incloses accions d’entitats terceres.  

 

Aquests instruments financers es valoren inicialment al cost, que equival al valor 

raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció directament 

atribuïbles i, posteriorment, es valoren pel seu cost menys, si s’escau, l’import 

acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. 

 

Almenys al tancament de l’exercici, s’efectuen les correccions valoratives necessàries 

quan hi ha evidència objectiva que el valor en llibres de la inversió no serà recuperable. 

 

L’import de la correcció valorativa és la diferència entre el seu valor en llibres i l’import 

recuperable, entès aquest com el major import entre el seu valor raonable menys els 

costos de venda i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs derivats de la inversió. 

 

En les inversions en el patrimoni d’entitats que no són del grup, multigrup o associades 

admeses a cotització, s’utilitza el valor de cotització de l’actiu. Si es tracta d’inversions 

no admeses a cotització, es pren en consideració el patrimoni net de l’entitat 

participada corregit per les plusvàlues tàcites existents en la data de valoració. 

 

Les correccions valoratives per deteriorament i, si s’escau, la seva reversió, es registren 

com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats. 

 

4.7.2. Passius financers 

 

L’entitat reconeix un passiu financer en el seu balanç si es converteix en una part 

obligada del contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions i el dóna de 

baixa si s’extingeix l’obligació. 

 

A efectes de la seva valoració, es classifiquen, en les categories següents: 
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1. Passius financers a cost amortitzat 

L’entitat té passius financers classificats en aquesta categoria. Es valoren inicialment 

pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos 

de transacció que els siguin directament atribuïbles. 

 

No obstant, els dèbits per operacions de les activitats amb venciment no superior a un 

any i que no tenen un tipus d’interès contractual, així com les fiances, l’import dels 

quals s’esperi pagar a curt termini, es valoren pel seu valor nominal, si l’efecte 

d’actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu. 

Posteriorment, són valorats pel seu cost amortitzat. Els dèbits amb venciment no 

superior a un any, valorats inicialment a valor nominal, es continuen valorant per 

aquest import. 
 

2. Passius financers mantinguts per a negociar 

L’entitat no té passius classificats en aquesta categoria. 

 

4.8 Existències 
 

Es valoren pel seu preu d'adquisició i s’hi inclouen els impostos indirectes en la mesura 

que no siguin recuperables directament de la Hisenda Pública. 

 

En el cas de béns que el seu preu d'adquisició no sigui identificable de manera 

individualitzada es valoren amb el mètode del preu mig ponderat.  

 

Quan el valor net realitzable (preu de venda estimat menys els costos estimats 

necessaris per a dur-la a terme) és inferior al seu preu d'adquisició es reflecteix 

mitjançant correcció valorativa amb càrrec del compte de resultats de l'exercici.  

 

4.9 Impostos sobre beneficis 
 

La Fundació s’acollí a la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de “Règim Fiscal de les 

Entitats sense Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge”, en reunir tots 

els requisits exigits – especialment a l’Art. 3 – per l’esmentada Llei i el (Reglament) 

Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre.  
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En virtut, doncs, de l’aplicació de la dita Llei i del corresponent Reglament, la Fundació 

està totalment exempta de tributació per l’Impost sobre Societats, en la mesura que 

no exerceix activitats fora del seu fi social o no exemptes. 

 

4.10 Ingressos i despeses 
 

Com s’ha exposat a la Nota 2.2, els ingressos i despeses es reflecteixen en el Compte 

de Resultats d’acord amb les normes de registre i valoració vigents. Així mateix, es 

distingeixen en ingressos i despeses d’explotació i financers. 

Els ingressos procedents de la prestació de serveis per l’activitat de l’entitat es valoren 

pel valor raonable de la contrapartida rebuda i que és el preu acordat. 

 

4.11 Provisions i contingències 

 

L’entitat no té passius que resultin indeterminats respecte del seu import o de la data en 

què es cancel·laran. En cas d’haver-n’hi, les provisions es valorarien pel valor actual de la 

millor estimació possible de l’import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer 

l’obligació. Si la provisió tingués venciment inferior o igual a un any, i l’efecte financer no 

fos significatiu, no caldria fer cap tipus de descompte. 

 

Tampoc es té coneixement de cap contingència que hagi de ser informada en aquesta 

memòria. 

 

En l’ exercici 2016 es va dotar una provisió per la demanda interposada en concepte 

d’una indemnització al personal, que ha estat revertida en el 2017 (Vegeu nota 16). 

 

4.12 Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

 

No se’n tenen. 

 

4.13 Prestacions al 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.  
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4.14 Subvencions, donacions i llegats  

 

Quan es reben subvencions, donacions o llegats de capital no reintegrables, es 

comptabilitzen inicialment com a ingressos imputats al patrimoni net i es reconeixen 

en el compte de resultats de manera sistemàtica i racional correlacionant-los amb les 

despeses derivades de la subvenció, donació o llegat.  

 

Això no obstant, si han estat rebuts per incrementar el fons dotacional o el fons social 

de l’entitat, o per compensar dèficits d’exercicis anteriors, es registren directament en 

els fons propis. 

 

Quan les subvencions, donacions o llegats són concedits per assegurar una rendibilitat 

mínima o compensar dèficits d’explotació, s’imputen a ingressos de l’exercici en què es 

concedeixen, excepte si es destinen a finançar dèficits d’explotació d’exercicis futurs, 

en què s’imputarien a aquells exercicis. 

 

Quan la concessió té com a finalitat finançar despeses específiques, s’imputen com a 

ingressos en el mateix exercici en què es meriten les despeses que financen, és a dir, 

s’apliquen a resultats en la mesura que s’han executat les activitats per a les que han 

estat concedides, introduint els ajustaments per periodificació convenients a fi 

d’exercici, si és el cas. 

 

Si els imports rebuts no tenen una finalitat específica, s’imputen com a ingressos en 

l’exercici en què es reconeixen. 

 

4.15 Transaccions entre parts vinculades 

 

Les transaccions entre la fundació i altres parts amb qui tingui vinculació, són 

comptabilitzades pel preu raonable dels béns o serveis objecte de transacció. 

 

5. IMMOBILITZAT MATERIAL 

 

L’immobilitzat material s’amortitza utilitzant el sistema lineal, per la vida útil estimada 

de cada element. 
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El següent quadre mostra tant els moviments i composició de l’Immobilitzat material a 

31.12.17, com el detall de les dotacions d’amortització efectuades durant l’any 2017 i 

el seu acumulat: 

 

Element
Saldo Inicial 

01/01/2017
Entrades Traspassos Sortides

Saldo final 

31/12/2017

Terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Instal.lacions tècniques 1.560,80 3.250,00 0,00 0,00 4.810,80

Altres instal ·lacions 742,59 0,00 0,00 0,00 742,59

Mobil iari 19.798,38 109,09 0,00 0,00 19.907,47

Equips processament inform. 70.603,49 579,00 0,00 0,00 71.182,49

Altre immobilitzat material 304.125,68 453,79 0,00 0,00 304.579,47

Total 396.830,94 4.391,88 0,00 0,00 401.222,82

A.A. Construccions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.A. Instal.lacions Tècniques 175,59 481,08 0,00 0,00 656,67

A.A. Altres instal·lacions 742,59 0,00 0,00 0,00 742,59

A.A. Mobiliari 19.798,38 10,91 0,00 0,00 19.809,29

A.A. Equips processament inform. 67.222,38 1.152,93 0,00 0,00 68.375,31

A.A. Altre immobil itzat material 304.125,68 45,39 0,00 0,00 304.171,07

Total 392.064,62 1.690,31 0,00 0,00 393.754,93

Valor net comptable 4.766,32 7.467,89

Immobilitzat Material

Amortitzacions

 
 

L’import dels elements d’ immobilitzat material, que a data 31.12.2017 estan 

totalment amortitzats és de 324.666,65 euros, com l’any anterior.  

 

Durant l’exercici no s’han reconegut ni revertit correccions valoratives per deterioració 

significatives per a cap immobilitzat material individual. 

 

A efectes comparatius, a continuació es mostra el quadre amb la informació relativa a 

l’exercici anterior: 
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Element
Saldo Inicial 
01/01/2016

Entrades Traspassos Sortides
Saldo final 
31/12/2016

Terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Instal.lacions tècniques 1.560,80 0,00 0,00 0,00 1.560,80

Altres instal·lacions 742,59 0,00 0,00 0,00 742,59

Mobiliari 19.798,38 0,00 0,00 0,00 19.798,38

Equips processament inform. 70.603,49 0,00 0,00 0,00 70.603,49

Altre immobilitzat material 304.125,68 0,00 0,00 0,00 304.125,68

Immobilitzat en curs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 396.830,94 0,00 0,00 0,00 396.830,94

A.A. Construccions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.A. Instal.lacions Tècniques 19,51 156,08 0,00 0,00 175,59

A.A. Altres instal·lacions 742,59 0,00 0,00 0,00 742,59

A.A. Mobiliari 19.798,38 0,00 0,00 0,00 19.798,38

A.A. Equips processament inform. 66.214,20 1.008,18 0,00 0,00 67.222,38

A.A. Altre immobilitzat material 304.125,68 0,00 0,00 0,00 304.125,68

Total 390.900,36 1.164,26 0,00 0,00 392.064,62

Valor net comptable 5.930,58 4.766,32

Immobilitzat Material

Amortitzacions

 
 

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

 

La Fundació té immobles classificats com a inversions immobiliàries, de les quals se’n 

fa el detall en el següent quadre mostrant-ne les dotacions d’amortització efectuades 

durant l’any 2017 i el seu acumulat. 

 

Element
Saldo Inicial 

01/01/2017
Entrades Sortides

Saldo final 

31/12/2017

Terrenys i  béns naturals 54.260,71 0,00 0,00 54.260,71

Construccions 46.222,08 0,00 0,00 46.222,08

Total 100.482,79 0,00 0,00 100.482,79

A.A. Construccions 16.639,93 1.383,66 0,00 18.023,59

Total 16.639,93 1.383,66 0,00 18.023,59

Valor net comptable 83.842,86 82.459,20

Inversions immobiliàries

Amortitzacions

 
 

Els ingressos generats durant el 2017 per l’immobilitzat classificat com a inversions 

immobiliàries, en concepte de lloguer, han estat de 3.520,00 euros (3.510,99 euros, 

l’any anterior). Les despeses procedents d’aquest immobilitzat per la gestió de 

l’arrendament, el manteniment i altres, han estat de 823,61 euros (1.252,35 euros, 

l’any anterior).  
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L’immoble al qual es refereixen les dades anteriors, està vinculat a un llegat (Vegeu 

Nota 13). 

 

El quadre corresponent a l’exercici anterior és el següent: 

 

Element
Saldo Inicial 

01/01/2016
Entrades Sortides

Saldo final 

31/12/2016

Terrenys  i  béns  natura ls 54.260,71 0,00 0,00 54.260,71

Construccions 46.222,08 0,00 0,00 46.222,08

Total 100.482,79 0,00 0,00 100.482,79

A.A. Cons truccions 15.253,27 1.386,66 0,00 16.639,93

Total 15.253,27 1.386,66 0,00 16.639,93

Valor net comptable 85.229,52 83.842,86

Inversions immobiliàries

Amortitzacions

 
 

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 

 

No se’n tenen. 
 

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 

L’amortització relativa les aplicacions informàtiques es calculava de manera lineal i 

actualment es troben totalment amortitzats. 
 

En el quadre següent es mostren els moviments i composició de l’Immobilitzat 

intangible a 31.12.17, així com el detall de les dotacions d’amortització efectuades 

durant l’any 2017 i el seu acumulat: 

 

Element
Saldo Inicial 

01/01/2017
Entrades Sortides

Saldo final 

31/12/2017

Propietat Industrial 4.414,98 0,00 0,00 4.414,98

Aplicacions informàtiques 11.764,31 0,00 0,00 11.764,31

Total 16.179,29 0,00 0,00 16.179,29

Am.Acum.Propietat Industrial 2.910,27 244,41 0,00 3.154,68

Am.Acum.Aplicac. informàtiques 11.764,32 0,00 0,01 11.764,31

Total 14.674,59 244,41 0,01 14.918,99

Valor net comptable 1.504,70 1.260,30

Immobilitzat Intangible

Amortitzacions
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La mateixa informació, per a l’any anterior, queda reflectida en el quadre següent: 

 

Element
Saldo Inicial 

01/01/2016
Entrades Sortides

Saldo final 

31/12/2016

Propietat Industrial 3.783,42 631,56 0,00 4.414,98

Aplicacions informàtiques 11.764,31 0,00 0,00 11.764,31

Total 15.547,73 631,56 0,00 16.179,29

Am.Acum.Propietat Industrial 2.665,86 244,41 0,00 2.910,27

Am.Acum.Aplicac. informàtiques 11.764,32 0,00 0,00 11.764,32

Total 14.430,18 244,41 0,00 14.674,59

Valor net comptable 1.117,55 1.504,70

Immobilitzat Intangible

Amortitzacions

 
 

9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

 

Com ja ha estat comentat en la Nota 4.5, la fundació té un contracte d’arrendament 

per la seu social. Durant el 2017 l’arrendament de la seu social ha suposat incórrer en 

una despesa de 34.848,84 euros per aquest concepte. L’any anterior, aquestes 

despeses van ser de 33.467,40 euros. 

 

10. ACTIUS FINANCERS 

 

El valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers establertes en la 

norma de registre i valoració novena del PGC, excepte les inversions en el patrimoni 

d'empreses del grup, multigrup i associades és el següent: 

 

ex.2017 ex.2016 ex.2017 ex.2016 ex.2017 ex.2016 ex.2017 ex.2016 ex.2017 ex.2016

Actius financers a cost amortitzat

- Fiances - - - - 5.400,00 5.770,00 - - 0,00 -

- Imposicions a termini - - 433.992,40 434.000,00 - -

- Valors representatius de deute - - 35.100,00 144.713,42 0,00 0,00 1.077,41 161.481,31 0,00 -

- Partides a cobrar - - - - - - - - 58.778,29 72.879,19

- Efectiu i  altres act.l íquids equivalents - - - - - - - - 345.450,57 610.931,36

Actius financers mantinguts per negociar - - - - - - - - - -

Actius financers a cost 707.126,38 284.153,65 - - - - - - - -

Total 707.126,38 284.153,65 35.100,00 144.713,42 439.392,40 439.770,00 1.077,41 161.481,31 404.228,86 683.810,55

Actius Financers a Llarg Termini Actius Financers a Curt Termini
Valors representatius 

de deutes

Crèdits  /  Derivats  /  

Altres
        Categories                                       Classes

Instruments de 

patrimoni

Valors representatius 

de deutes

Crèdits  /  Derivats  /  

Altres

 
 

En aquest quadre no esta inclòs els crèdits amb les Administracions Públiques, en no 

ser considerats actius financers. Vegeu Nota 14. 
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El valor dels instruments financers a final del exercici 2017 han estat deteriorats en 

12.293,28 euros (10.265,35 euros, l’any anterior). El detall es el següent: 

 

Instruments de 

Patrimoni        

Valors 

representatius 

de deute           

Cost adquisició 719.419,66 35.100,00

Deteriorament de l' exercici -12.293,28 0,00

Valor final exercici 707.126,38 35.100,00  
 

El detall dels préstecs i partides a cobrar a curt termini (amb les dades comparatives de 

l’any anterior) és el següent: 

 

Saldo a 

31/12/2017

Saldo a 

31/12/2016

Usuaris i  deutors per prestac.de serveis 40.828,29 66.879,19

Altres deutors i  patrocinadors 17.950,00 6.000,00

Total 58.778,29 72.879,19  
 

Els moviments de la partida “usuaris i deutors”, durant l’exercici, han estat els 

següents: 

 
Saldo inicial Altes Baixes Saldo final

Usuaris i deutors per prestacions de serveis 66.879,19 229.828,04 -255.878,94 40.828,29

Altres  deutors i patrocinadors 6.000,00 41.950,00 -30.000,00 17.950,00

Total 72.879,19 271.778,04 -285.878,94 58.778,29  
 

En la partida “Altres deutors i patrocinadors” a curt termini, l’ import de 17.950,00 

euros fa referència a: 

 

- Dret de cobraments amb la Companyia de Jesús, en concepte d’una aportació a 

la activitat atorgada en 2017. L’ import total de l’ aportació és de 18.000 euros i a 

31.12.17 queden 12.000 euros per cobrar (6.000 euros relatius a aquest exercici i 

6.000 euros procedents de l’exercici anterior). 

 

No es preveu l’impagament dels imports reflectits en la partida “Usuaris i deutors per 

prestacions de serveis”. 
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En la partida “Efectiu i altres actius líquids equivalents” hi ha inclòs l’efectiu de caixa i 

diversos comptes corrents en diferents entitats financeres essent l’import d’aquesta 

partida, a 31.12.2017 de 345.450,57 euros (l’any anterior era de 610.931,36 euros). 

 

11. PASSIUS FINANCERS 

 

11.1 Classes i categories 

 

El valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers establertes en la 

norma de registre i valoració desena del PGC és el següent: 
 

Ex.2017 Ex.2016 Ex.2017 Ex.2016

Passius financers a cost amortitzat 0,00 370,00 14.842,83 29.841,35

Passius financers mantinguts per negociar - - - -

Total 0,00 370,00 14.842,83 29.841,35

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

    Categories                                             Classes     
Derivats/Altres Derivats/Altres

 
 

La composició dels passius financers a curt termini es mostra en la taula següent: 
 

31/12/2017 31/12/2016
Provisions per indemnitzacions al personal 0,00 8.156,00

Proveïdors 10.159,75 21.134,32

Creditors per prestacions de serveis 2.065,28 606,15

Personal (remuneracions pendents de pagament) 0,00 -55,12

Acomptes usuaris 2.617,80 0,00

Total 14.842,83 29.841,35  
 

11.2 Informació sobre els ajornaments de pagament a proveïdors. 

 

En relació amb els ajornaments de pagament a proveïdors en operacions comercials, la 

Fundació no està obligada a informar-ne, d’acord amb la Resolució de l’Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas (RICAC del 29 de gener de 2016) que deroga la 

Resolució de 29 de desembre de 2010. 

 

Altres informacions: 

- L’Entitat no té disposades línies de descompte. 

- L’Entitat, a 31.12.17, no té pòlisses de crèdit concedides. 

- L’Entitat no té deutes amb garantia real. 
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12. FONS PROPIS 

 

Els fons propis de l’Entitat estan formats pel fons dotacional i pels excedents positius i 

negatius procedents d’exercicis anteriors. 

 

A continuació es mostra el detall i l’evolució dels fons propis durant l’exercici: 

 

Concepte
Saldo a 

31/12/2016 Altes Baixes 
Saldo a 

31/12/2017
Fons dotacionals 692.581,01 0,00 0,00 692.581,01

Excedents d'exercicis anteriors 1.027.648,24 -16.233,58 0,00 1.011.414,66

Romanent 1.027.648,24 -16.233,58 0,00 1.011.414,66

Exced.negatius ex. Anteriors 0,00 0,00 0,00 0,00

Excedent de l'exercici -16.233,58 -71.267,02 16.233,58 -71.267,02

TOTAL FONS PROPIS 1.703.995,67 -87.500,60 16.233,58 1.632.728,65  
 

En l’estat financer ”Estat de Canvis en el Patrimoni Net” també es mostra 

detalladament l’evolució acumulativa dels “Fons Propis”, així com de les “Subvencions, 

donacions i llegats”. 

 

El resultat de l’exercici obtingut en el present exercici ha estat negatiu:-71.267,02 

euros. 

 

13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS  

 

No hi ha subvencions, donacions i llegats amb caràcter de capital. 

 

Les subvencions i donacions rebudes per a la realització de les activitats de la fundació 

són imputades en la mesura que es realitza l’activitat que financen. En el cas d’aquelles 

rebudes amb caràcter plurianual, la part no consumida i que suposarà una despesa 

futura, es periodifica i serà traspassada al resultat de l’exercici que correspongui 

segons el grau de realització de l’activitat. 

 

A continuació es detallen les subvencions ajudes o donacions que financen activitats 

desenvolupades en diferents exercicis, les rebudes durant l’exercici, els imports 

imputats a resultats segons el grau de realització de l’activitat que subvencionen i el 

saldo pendent d’imputar: 
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Saldo 
inicial 

01/01/2017

Atorgades 
durant 

l'exercici

Imputació a 
resultat

Saldo final 
31/12/2017

Subvenció Departament de Salut 0,00 81.225,00 81.225,00 0,00

Total subvencions oficials a les activitats 0,00 81.225,00 81.225,00 0,00
Fundació La Caixa 8.000,00 50.000,00 58.000,00 0,00

Catedra Ethos-Universitat Ramon Llull 0,00 5.950,00 2.000,00 3.950,00

Companyia de Jesús i FOSO 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00

Orde Hospitalari Sant Joan de Déu 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00

Mecenatge empreses 0,00 62,41 62,41 0,00

Total subvencions o donacions no oficials a les activitats 8.000,00 92.012,41 96.062,41 3.950,00
Llegat Sra.Thomaschewski-Pis C. Jaume I           85.229,52 0,00 1.383,66 83.845,86

Total llegats 85.229,52 0,00 1.383,66 83.845,86
Total 93.229,52 173.237,41 178.671,07 87.795,86  

 

En el 2017, com es mostra en el quadre precedent, els ingressos totals reflectits en el 

compte de resultats en concepte de subvencions i donacions, han estat de 178.671,07 

euros. L’any anterior van ser de 189.758,05 euros, com es mostra en el quadre 

següent: 
Saldo 
inicial 

01/01/2016

Atorgades 
durant 

l'exercici

Imputació a 
resultat

Saldo final 
31/12/2016

Subvenció Departament de Salut 0,00 81.225,00 81.225,00 0,00

Total subvencions oficials a les activitats 0,00 81.225,00 81.225,00 0,00
Fundació La Caixa 25.000,00 50.000,00 67.000,00 8.000,00

Catedra Ethos-Universitat Ramon Llull 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00

Companyia de Jesús i FOSO 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00

Orde Hospitalari Sant Joan de Déu 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00

Mecenatge empreses 0,00 133,05 133,05 0,00

Total subvencions o donacions no oficials a les activitats 30.400,00 86.133,05 108.533,05 8.000,00
Llegat Sra.Thomaschewski-Pis C. Jaume I           85.229,52 0,00 0,00 85.229,52

Total llegats 85.229,52 0,00 0,00 85.229,52
Total 115.629,52 167.358,05 189.758,05 93.229,52  

 

13.1 Finalitat de les subvencions i donacions rebudes 

 

- Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya:  

Destinada al projecte “Difusió, formació i recerca en l’àmbit de la bioètica”, dut a 

terme per l’Institut Borja de Bioètica, Fundació Privada (IBB), i que es recull amb el 

detall d’activitats següents: 

 

1. Promoció de la investigació bioètica en relació al progrés de la ciència mèdica i 

biològica: 

• Estudi “Constància de les actuacions del personal sanitari respecte al paper que 

juga el Document de Voluntats Anticipades en l’assistència al final de la vida”  
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• Projecte per la avaluació de l’activitat del Comitès d’Ètica Assistencial (CEA) 

acreditats a Catalunya durant els anys 2016 i 2017 i implementació de la Xarxa 

online de CEA 

2. Potenciació de les activitats docents, com també dels projectes d’investigació, i 

organització de cursos adreçats als professionals de la sanitat  

3. Informació i divulgació en tot allò que es refereix a la bioètica  

4. Foment del diàleg entre els professionals de la sanitat per a millorar la cooperació 

interdisciplinària  

5. Prestació d’un servei a la societat en general que, amb l’evolució de la ciència i els 

avenços biomèdics, es planteja constantment nous reptes en tot allò que incideix 

sobre la vida i la dignitat de la persona  

6.  Avaluació de les qüestions que s’esdevenen del progrés biomèdic i mediambiental i 

la seva repercussió en la societat i els seus sistemes de valors, així com en relació a 

la gestió sanitària, i recollida d’informació d’interès  

 

- Fundació Bancària La Caixa: 

Destinada a desenvolupar íntegrament el projecte “Formació i suport en temes d’ètica 
aplicada en l’àmbit de Serveis Socials” que el Departament de Benestar Social i Família 
ha encomanat a l’institut Borja de Bioètica, d’acord al Conveni signat el 2017 entre la 
Generalitat i la Fundació Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”. 
Comporta un seguit d’activitats en l’àmbit de la formació en ètica i serveis socials, que 
són continuació del pla de formació dels treballadors socials i altres estaments 
professionals vinculats als Serveis Socials de Catalunya, pla iniciat ja l’any 2009. 
 

- Cathedra Ethos-Universitat Ramon Llull: 

Destinada al cofinançament del projecte sobre “Ètica i genètica: anàlisi ètic de l'edició 
genètica CRISPR” per al curs 2017-2018. 
 

- Compañía de Jesús-prov.Canónica: 

Aportació destinada al desenvolupament de l’activitat pròpia de l’IBB. 

 

- Orde Hospitalari Sant Joan de Déu: 

Aportació destinada al desenvolupament de l’activitat pròpia de l’IBB. 
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14. SITUACIÓ FISCAL 

 

14.1 Impost sobre Beneficis 

 

Segons s’ha exposat a la Nota 4.9, la Fundació s’acollí a la Llei 49/2002 i, en no haver 

realitzat altres activitats no incloses en la seva finalitat fundacional o no exemptes, 

gaudeix del Règim Fiscal especial establert per l’esmentada llei i, en conseqüència, no 

tributa per l’Impost sobre Societats. 

 

D’acord amb la legislació vigent, les declaracions d’impostos no poden ser 

considerades definitives fins que hagin estat objecte d’inspecció per les autoritats 

fiscals o hagin sobrepassat un termini de prescripció de quatre anys. La Direcció de la 

Fundació estima que no existeixen contingències per a aquest impost que poguessin 

derivar-se de la revisió dels anys no prescrits.  

 

14.2 Altres Tributs 

 

La Fundació està exempta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i l’Impost 

sobre Béns Immobles (IBI), de conformitat amb el Règim Fiscal especial regulat a la Llei 

49/2002. 

 

Pel que fa a l’IVA, la Fundació realitza activitats que estan subjectes a aquest impost i 

d’altres que no, per a la qual cosa aplica la regla de la prorrata per al càlcul de la 

liquidació definitiva. 

 

L’Entitat considera que ha practicat adequadament les liquidacions de tots els 

impostos i no espera que, en el cas d’una eventual inspecció per part de les autoritats 

tributàries, puguin posar-se de manifest passius addicionals d’aquesta naturalesa que 

afectin aquests comptes anuals en el seu conjunt. 

 

14.3 Saldos organismes públics 

 

Els saldos creditors i deutors amb les Administracions Públiques a final del exercici 2016 

es detallen en els següents quadres, així com els saldos de l’ exercici anterior. 
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Saldo a 
31/12/2017

Saldo a 
31/12/2016

Crèdits amb les Administracions Públiques
- H.P deutora per IVA 1.432,61 652,81

- H.P. Pagaments i Retencions a compte              298,47 56,38

- Generalitat, deutora subvenció concedida 90.344,42 81.225,00

- Adm. estrangeres deutores per IVA 87,13 0,00

Total 92.162,63 81.934,19  
 

 
Saldo a 

31/12/2017
Saldo a 

31/12/2016

Deutes amb les Administracions Públiques

- H.P, acreedora per conceptes fiscals 7.887,31 6.311,31

-Organismes de la Seguretat Social, acreedors 4.809,41 4.408,71

Total 12.696,72 10.720,02  
 

15. INGRESSOS I DESPESES 

 

L’import obtingut com a ingressos de l’activitat ha estat de 299.023,33 euros (per a 

l’exercici anterior va ser de 327.034,60 euros), que es correspon al detall mostrat en la 

taula següent:  

 

EXERCICI 2017 EXERCICI 2016

1. Ingressos per les activitats

a) Vendes i  prestacions de serveis 121.735,92 137.276,55

d) Subvencions oficials a les activitats 81.225,00 81.225,00

e) Donacions i  altres ingressos per activitats 96.062,41 108.533,05

Total 299.023,33 327.034,60  
 

La partida 1 a) Vendes i prestacions de serveis, amb un import de 121.735,92 euros en 

2017 i 137.276,55 euros en 2016, correspon a la facturació per l’activitat docent 

realitzada en els exercicis corresponents. 

 

La partida 2 del compte de resultats “Ajuts concedits i altres despeses”, amb el 

comparatiu de l’any anterior, es detalla en el quadre següent: 
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Descripció Saldo 2017 Saldo 2016

Beques Màster 0,00 8.050,00

Beques Investigació 720,00 1.440,00

Ajuts a entitats 0,00 151,35

Reintegrament ajuts i  assignacions (*) -4.400,00 0,00

Total Ajuts concedits -3.680,00 9.641,35  
(*) Vegeu nota 1.4 

 

Beques Investigació:  

L’ Institut Borja de Bioètica-URL ha imputat a resultats 720 euros periodificats i 

procedents de la “convocatòria de beques de recerca 2015”; per a la recerca en el 

camp de la bioètica, principalment en el àmbit clínic i assistencial. El projecte iniciat el 

2015 ha finalitzat en el 2017. 

 

El desglossament de la partida 5 del compte de resultats “Aprovisionaments” amb el 

comparatiu de l’any anterior, és el següent: 

 

Descripció Saldo 2017 Saldo 2016

Compres de béns destinats a les activitats 261,44 685,65

Variació deteriorament d'existències 2.753,36 889,29

Variació d'existències -2.753,36 -889,29

Consum total 261,44 685,65  
 

En relació a les existències s’ha fet una correcció per deteriorament per un import de 

11.509,23 euros, en considerar que és el valor dels llibres susceptibles de ser 

considerats com a “no vendibles”. L’any anterior, el deteriorament va ser de 14.262,59 

euros. 

 

La partida 7 del compte de resultats “Despeses de personal” amb les dades 

comparatives de l’any anterior es desglossa de la següent manera: 

 

Descripció Saldo 2017 Saldo 2016

Sous i  salaris 139.774,76 135.116,63

Indemnitzacions 8.644,00 16.713,79

Seguretat Social a càrrec de l 'empresa 42.626,32 41.192,31

Altres despeses socials 0,00 160,00

Total Despeses de personal 191.045,08 193.182,73  
 

L’ import en concepte d’altres despeses socials (2016) fan referència a formació del 

personal. 
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16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

 

Com s’ha comentat en la Nota 4.11, l’any 2016 es va dotar una provisió per 

indemnització al personal, valorada en 8.156 euros, referida a una demanda per 

l’acomiadament d’una persona durant, que ha estat revertida en aquest exercici 2017.  

No s’han reconegut altres passius de contingència coneguda. 

 

17. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS 

ESTATUTÀRIES 

 

El fons dotacional té un valor de 692.581,01 € i està destinat a l’acompliment de les 

finalitats fundacionals (vegeu Nota 12). 

Els excedents que s’obtenen són destinats, també, totalment a l’activitat fundacional. 

La Fundació manté el compromís de destinar a la realització de les seves finalitats 

almenys el 70 % de les rendes i ingressos nets obtinguts, d’acord amb l’article 3.2 de la 

Llei 49/2002 i amb l’article 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre tercer del 

Codi Civil de Catalunya, en el termini legalment establert i, la resta, a incrementar la 

dotació patrimonial o les reserves. 

Els càlculs realitzats per determinar que s’acompleix amb el percentatge mínim 

establert per la llei, de les rendes i ingressos nets obtinguts destinat a les finalitats de 

la fundació, són els següents: 

 

Total ingressos anuals 412.621,15

Despeses necessàries, no pròpies de l'activitat fundacional 10.516,03

Renda obtinguda 402.105,12

70% Rendes a aplicar 281.473,58

Despeses de l'activitat fundacional 473.372,14

Total rendes aplicades 473.372,14

Excedent d'aplicació 191.898,56  

 

En el quadre següent es detalla l’aplicació de les rendes i ingressos nets obtinguts per 

la Fundació i destinats a la seva activitat fundacional, en els darrers anys, on es pot 

observar que no hi ha rendes pendents d’aplicar: 
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2014 2015 2016 2017

2014 395.628,91 2.948,69 392.680,22 274.876,15 442.508,04 442.508,04 0,00

2015 338.740,51 4.442,94 334.297,57 234.008,30 432.060,15 432.060,15 0,00

2016 425.187,03 11.985,06 413.201,97 289.241,38 430.067,11 430.067,11 0,00

2017 412.621,15 10.516,03 402.105,12 281.473,58 473.372,14 473.372,14 0,00

% Aplicat 112,69% 129,24% 104,08% 117,72% 0,00

Rendes a 

aplicar (70%)

Total rendes 

aplicades a 

finalitats 

fundacionals

Pendent de 

destinar
Any 

Ingrés total 

Fundació

Despeses no 

fundacionals

Renda 

obtinguda 

(base càlcul per 

al 70%)

Import destinat en l'exercici

 

 

18. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT  

 

Posteriorment al tancament no ha succeït cap fet significatiu que pugui alterar la 

imatge fidel de l’Entitat reflectida en aquests Comptes Anuals. 

 

Per tot això, la informació subministrada als presents comptes anuals reflecteix 

suficientment la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats. 

 

19. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 

19.1 Operacions 

 

La Fundació té vinculació amb l’Orde de Sant Joan de Déu, amb qui, durant el 2017 ha 

realitzat les operacions següents: 
 

Despeses: 

- Lloguer seu social, per un import de 34.848,84 euros (33.467,40 euros, l’any 

anterior) 

Ingressos: 

- Aportacions rebudes, per import de 18.000 euros. (Com l’any anterior) 
 

19.2 Retribucions als membres de l’òrgan de govern 

 

Els patrons no han percebut cap retribució per l’exercici del seu càrrec. 

Un dels patrons ha estat retribuït per un total de 1.490 euros en pagament de la 

impartició d’activitats docents. 

El quadre següent mostra la retribució a l’alta direcció de la Fundació durant el 2017, 

juntament amb l’ import corresponent a l’exercici anterior: 
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2017 2016
57.842,26 56.000,04

Retribució de l'alta direcció

 
 

A diferència de l’any anterior, l’import de l’exercici 2017 inclou conceptes de retribució 

en espècie exemptes de tributació. 

 

No hi ha hagut bestretes ni crèdits concedits als membres de l’òrgan de govern ni al 

personal d'alta direcció.  

20. ALTRA INFORMACIÓ 

20.1 Nombre mitjà de persones ocupades 

 

El nombre mitjà de persones ocupades durant l’exercici ha estat de 5,14, essent 0,42 la 

mitjana d’homes i 4,72 la de dones. L’any anterior el nombre mitjà total va ser de 5,44, 

essent 0,47 la mitjana d’homes i 4,97 la de dones.  

 

En el quadre següent es mostra el nombre total de persones ocupades a final 

d’exercici, amb les mateixes dades per a l’any anterior: 

 

Categories Homes Dones Total Homes Dones Total

Direcció 0 2 2 0 2 2

Tècnics i  personal administració 2 4 6 1 3 4

Persones ocupades total 2 6 8 1 5 6

Nre. de persones ocupades Nre. de persones ocupades

2017 2016

 
 

20.2 Canvis en l’òrgan de Govern 

 

Durant l’exercici 2017 no hi ha hagut canvis en els membres del Patronat. Per tant, la 

composició del Patronat a 31 de desembre de 2017, és la següent: 
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Patrons Càrrec
Margarita Bofarull i Buñuel, r.s.c.j Presidenta

Llorenç Puig i Puig, s.j Sots - President

Xavier Abel i Lluch Secretari

Joan Carrera i Carrera, s.j Vocal

Jordi Craven-Bartle Lamote de Grignon Vocal

Miguel Martin i Rodrigo, o.h Vocal

Natalia Alicia Pérez Neira Vocal

Joan Viñas i Salas Vocal

Bernabé Robles del Olmo Vocal

José Luis Fonseca Bravo Vocal  
 

20.3 Comunicacions amb el Protectorat de Fundacions 

 

Durant l’exercici 2017 no s’han dut a terme activitats que requereixin autorització del 

Protectorat per a la seva realització ni comunicació al Protectorat per a la realització de 

les mateixes ni l’emissió i presentació de cap declaració responsable per part del 

Patronat. 

 

20.4 Altres informacions 

 

En l’ exercici 2016 es va resoldre una sentència a favor de l’ Institut Borja de Bioètica 

en relació a una demanda contra Catalunya Banc, S.A, per l’ adquisició d’obligacions de 

deute subordinat que posteriorment es van bescanviar per accions de Catalunya Banc, 

S.A. Aquesta sentència li dóna dret de cobrament a l’IBB per quantia de 50.000 euros 

aproximadament, no obstant Catalunya Banc, S.A ha presentat recurs d’apel·lació de la 

mateixa i en el 2017 encara no està resolta. El Patronat de la Fundació ha decidit no 

imputar a ingressos aquest import fins a la resolució definitiva. 

 

20.5 Codi de conducta inversions financeres 

 

La Fundació, a l’hora de seleccionar la realització d’inversions temporals, valora en tots 

els casos la seguretat, la liquiditat i la rendibilitat que ofereixen les diverses 

alternatives d’inversió, tenint cura que hi hagi equilibri entre aquests tres principis, 

segons les condicions de mercat existents en el moment de la contractació. En aquest 

sentit, l’entitat, no ha fet inversions de tipus especulatiu. 
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El Patronat de l’Institut Borja de Bioètica té en compte el Codi de conducta de les 

entitats sense ànim de lucre, aprovat per la Fundació el passat 16 de desembre de 

2015, en compliment de l’Acord de 20 de novembre de 2003, del Consell de la 

Comissió Nacional del Mercat de Valors, per a la realització d’inversions financeres, els 

valors del qual han estat presents de manera habitual en les inversions financeres 

dutes a terme per la Fundació, des de la seva constitució 

 

 

 

 

Barcelona, 23 de maig de 2018 

INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA, FUNDACIÓ PRIVADA 




