FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L’AIGUA (ICRA)

Girona, a 22 d’abril de 2021

FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE
L’AIGUA, ICRA
COMPTES ANUALS
EXERCICI 01/01/20 a 31/12/20

Comptes Anuals a 31/12/2020

BALANÇ DE SITUACIÓ
A 31/12/2020
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BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU

Notes
Memòria

A) ACTIU NO CORRENT

Saldo a
31/12/2020

Saldo a
31/12/2019

1.754.304,79

620.812,02

29.395,99
5.114,51
24.281,48
1.701.928,06
1.254.135,90
66.754,05
308.661,20
11.534,09
57.249,51
1.617,53
1.975,78
0,00
0,00
0,00
0,00
22.980,74
22.980,74
0,00

15.014,65
3.723,65
11.291,00
598.960,73
0,00
99.511,29
322.736,75
20.381,65
48.369,43
3.399,86
0,00
104.561,75
0,00
0,00
0,00
6.836,64
6.836,64
0,00

B) ACTIU CORRENT

9.093.471,18

9.832.441,64

I Actius no corrents mantinguts per a la venda
II Existències
III Usuaris, patrocin. i deutors de les activitats i altres
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
7. Altres crèdits amb les Administ Públiques
IV Inversions en empreses del grup i associades a c/t
V Inversions financeres a c/t
5. Altres actius financers
VI Periodificació a c/t
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents

0,00
0,00
3.883.487,19
499.280,41
3.384.206,78
0,00
16,45
16,45
30.749,99
5.179.217,55

0,00
0,00
4.509.389,10
239.909,35
4.269.479,75
0,00
5.341,61
5.341,61
30.750,00
5.286.960,93

5.179.217,55

5.286.960,93

10.847.775,97

10.453.253,66

I Immobilitzat intangible
3. Patents, llicències, marques i similars
5. Aplicacions informàtiques
II Immobilitzat material
2. Construccions
3. Instal.lacions tècniques
4. Maquinaria
6. Mobiliari
7. Equips per a processament d'informació
8. Elements de transport
9. Altre Immobilitzat
10. Immobilizat en curs i acomptes
III Inversions immobiliàries
IV Béns del patrimoni cultural
V Inversions en entitats del grup i associades a ll/t
VI Inversions financeres a ll/t
5. Altres actius financers
VII Actius per impost diferit

8

5

6
7
10

10

10

10

1. Tresoreria
TOTAL

ACTIU
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BALANÇ DE SITUACIÓ
PASSIU

Notes
Memòria

A) PATRIMONI NET
A-1) FONS PROPIS
I Fons Dotacionals o Fons Socials
1. Fons dotacionals o fons socials
II Fons Especials
III Reserves
IV Excedents d'exercicis anteriors
1. Romanent
2. (Excedents negatius d'exercicis anteriors)
V Excedent pdt. d'aplicació en activitats estatutàries
VI Excedent de l'exercici
VII Aportacions per a compensar pèrdues
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A-2) AJUSTAMENTS PER CANVI DE VALOR
I Actius financers disponibles per a la venda
II Operacions de cobertura
III Altres
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts
1. Subvencions oficials de capital
3. Altres subvencions, donacions i llegats

12.1

B) PASSIU NO CORRENT
I Provisions a llarg termini
II Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
3. Altres passius financers
III Deutes amb empreses del grup i associades a ll/t
IV Passius per impost diferit
V Periodificacions a ll/t

15
10

C) PASSIU CORRENT
I Passius vincul. amb actius no corr. mant. per a la venda
II Provisions a curt termini
III Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
3. Altres passius financers
IV Deutes amb empreses del grup i associades a c/t
V Creditors per activitats i altres comptes a pagar
3. Creditors varis
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
VI Periodificacions a curt termini
T O T A L PATRIMONI NET I PASSIU
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15
10

10

Saldo a
31/12/20

Saldo a
31/12/19

3.646.832,57
783.076,35
69.000,00
69.000,00
0,00
0,00
714.076,35
714.076,35
0,00
0,00
0,00
0,00

2.795.667,69
2.038.076,35
69.000,00
69.000,00
0,00
0,00
1.969.076,35
1.969.076,35
0,00
0,00
0,00
0,00

-136.919,83
0,00
-136.919,83
0,00

-183.668,79
0,00
-183.668,79
0,00

3.000.676,05
51.982,78
2.948.693,27

941.260,13
106.693,44
834.566,69

746.060,02

1.083.943,82

0,00
746.060,02
640.508,80
105.551,22
0,00
0,00
0,00

0,00
1.083.943,82
925.179,38
158.764,44
0,00
0,00
0,00

6.454.883,38
0,00
0,00
5.247.571,45
304.081,86
4.943.489,59
0,00
690.255,67
216.367,05
51.506,25
422.382,37
517.056,26

6.573.642,15
0,00
0,00
5.680.808,72
308.988,01
5.371.820,71
0,00
692.420,57
283.220,24
64.791,76
344.408,57
200.412,86

10.847.775,97

10.453.253,66
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
A 31/12/2020
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
1. Ingressos per les activitats
b) Prestacions de serveis
e) Subvencions oficials a les activitats
f) Donacions i altres ingressos per a les activitats
g) Altres subvenc., donacions i llegats incorporats al rtat. de l'exerc.
2. Ajuts concedits i altres despeses
3. Variació d'existències de P.A. i en curs de fabricació
4. Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu
5. Aprovisionaments
c) Treballs realitzats per altres empreses
6. Altres ingresssos de les activitats
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
Arrendaments i canons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Transports
Primes assegurances
Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, deterior. i variació de provisons op. cials
d) Altres despeses de gestió corrent
9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultats
11. Excès de provisions
12. Deterioram. i resultat per alineacions de l'immob
13. Altres resultats
I) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ
14. Ingressos financers
b) De valors negociables i altres instruments financers
b2) En tercers
15. Despeses financeres
b) Per deutes amb tercers
16. Variació de valor raonable en inst. financers
a) Cartera de negociació i altres
17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alineació d'inst. financers
II) RESULTAT FINANCER
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
19. Impostos sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI
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Notes
Memòria
14.2

14.1

14.1

14.1

14.1

14.1

14.1

13

Saldo a
31/12/2020
3.899.904,48
208.541,60
3.608.368,80
7.000,00
75.994,08
0,00
0,00
0,00
-54.300,00
-54.300,00
251,46
251,46
-2.633.397,55
-2.020.255,51
-613.142,04
-1.267.579,15
-1.265.306,58
-291.861,91
-161.215,20
-240.943,33
-674,66
-12.482,22
-10.777,06
-15.568,41
-126.292,26
-405.491,53
-2.272,57
0,00
0,00
-153.933,30
275.641,14
0,00
0,00
4.638,04
71.225,12
0,15
0,15
0,15
-77.550,26
-77.550,26
6.464,26
6.464,26
-139,27
0,00
-71.225,12
0,00
0,00
0,00

Saldo a
31/12/2019
4.078.205,12
166.794,97
3.817.932,34
0,00
93.477,81
0,00
0,00
0,00
-68.620,01
-68.620,01
2.823,54
2.823,54
-2.436.755,28
-1.864.715,02
-572.040,26
-1.456.496,09
-1.456.172,28
-310.119,22
-195.273,57
-174.031,43
-900,51
-11.611,78
-1.547,86
-15.404,45
-147.267,10
-600.016,36
-323,81
0,00
0,00
-422.511,78
396.454,29
0,00
0,00
-4.684,47
88.415,32
0,31
0,31
0,31
-94.375,88
-94.375,88
6.204,86
6.204,86
-244,61
0,00
-88.415,32
0,00
0,00
0,00
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ESTAT DE CANVIS
EN EL PATRIMONI NET
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A) ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

Notes

Saldo a

Saldo a

Memòria

31/12/2020

31/12/2019

A) RESULTATS DE LA COMPTE DE RESULTATS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT A P.N.
I. Per valoració d’instruments financers

10

1.) Actius financers disponibles per a la venta
2.) Altres ingressos i despeses

0,00

0,00

II. Per cobertura de fluxos d’efectiu

10

46.748,96

50.783,04

III. Subvencions, donacions i llegats rebuts

12

2.411.051,14

740.652,88

IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos

0,00

0,00

V. Efecte impositiu

0,00

0,00

VI. Actius no corrents i passius vinculats, mant. Per la venda

0,00

0,00

2.457.800,10

791.435,92

0,00

0,00

1.) Actius financers disponibles per a la venta

0,00

0,00

2.) Altres ingressos i despeses

0,00

0,00

B) TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT A P.N.
TRANSFERÈNCIES A LA COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
VII. Per valoració d’instruments financers

10

VIII. Per cobertura de fluxos d’efectiu

10

0,00

0,00

XIX. Subvencions, donacions i llegats rebuts

12

-351.635,22

-489.932,10

0,00

0,00

XI. Efecte impositiu

0,00

0,00

XII. Actius no corrents i passius vinculats, mant. Per la venda

0,00

0,00

-351.635,22

-489.932,10

2.106.164,88

301.503,82

X. Per actius no corrents y passius vinculats, mantinguts per la venda

C) TOTAL TRANSFERÈNCIES A LA COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS
TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
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B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

Fons Total

A) SALDO, FINAL DE L’ANY 2018

69.000,00

Reserves

Excedents
d'exercicis
anteriors

0,00

1.957.433,13

Excedents per
destinar a les Excedent de
finalitats
l'exercici
estatutàries

0,00

312.571,44

Aportacions
per
compensar
pèrdues

0,00

Ajustaments Subvencions,
per canvis de donacions i
valor
llegats rebuts

-234.451,83

690.539,35

2.795.092,09

300.928,22

0,00

I. Ajustos per canvis de criteri 2018 i anteriors

0,00

II. Ajustos per errors 2018 i anteriors
B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L’ANY 2019

TOTAL

-300.928,22
69.000,00

0,00

1.656.504,91

0,00

312.571,44

0,00

-234.451,83

991.467,57

2.795.092,09

I. Total ingressos i despeses reconeguts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.783,04

-50.207,44

575,60

II. Operacions de patrimoni net

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Augments de fons dotacional/fons socials/fons especials

0,00
0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacional/fons socials/fons especials

0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonacions de deutes)

0,00

4. Altres aportacions
III. Altres variacions del patrimoni net

0,00
0,00

0,00

312.571,44

69.000,00

0,00

1.969.076,35

0,00

-312.571,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-183.668,79

941.260,13

2.795.667,69

1. Moviment de la Reserva de Revalorització
2. Altres variacions
C) SALDO, FINAL DE L’ANY 2019

312.571,44

-312.571,44
0,00

0,00

0,00

I. Ajustos per canvis de criteri 2019 i anteriors

0,00

II. Ajustos per errors 2019 i anteriors
D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L’ANY 2020

0,00
69.000,00

0,00

1.969.076,35

0,00

0,00

0,00

-183.668,79

941.260,13

2.795.667,69
2.106.164,88

I. Total ingressos i despeses reconeguts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.748,96

2.059.415,92

II. Operacions de patrimoni net

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Augments de fons dotacional/fons socials/fons especials

0,00
0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacional/fons socials/fons especials

0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonacions de deutes)

0,00

4. Altres aportacions
III. Altres variacions del patrimoni net

0,00
0,00

0,00

-1.255.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Moviment de la Reserva de Revalorització

0,00

2. Altres variacions
E) SALDO, FINAL DE L’ANY 2020

-1.255.000,00

-1.255.000,00
69.000,00

0,00

714.076,35

9

0,00
0,00

0,00

-1.255.000,00
0,00

-136.919,83

3.000.676,05

3.646.832,57

Comptes Anuals a 31/12/2020

ESTAT DE FLUXES
D’EFECTIU
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Notes
Memòria
A) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ
1. Resultat de l'exercici abans dels impostos
2. Ajustos del resultat
a) Amortització de l'immobilitzat (+)
d) Imputació de subvencions (-)
g) Ingressos financers (-)
h) Despeses financeres (+)
i) Diferències de canvi (+/-)
j) Variació de valor raonable en instruments financers (+/-)
k) Altres ingressos i despeses (+/-)
3. Canvis en el capital corrent
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)
c) Altres actius corrents (+/-)
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)
e) Altres passius corrents (+/-)
4. Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació
a) Pagaments d’interessos (-)
c) Cobraments d’interessos (+)
5. FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ
B) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ
6. Pagaments per inversions (-)
b) Immobilitzat intangible
c) Immobilitat material
e) Altres actius financers
7. Cobraments per desinversions (+)
e) Altres actius financers
8. FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ
C) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni
10. Cobraments i pagaments per instrum. de passiu financer
a) Emissió
5. Altres (-)
b) Devolucions i amortització de
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)
5. Altres (-)
11. Pagaments per dividents i remuner. d'altres inst. Pat
12. FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVIT. DE FINANCIACIÓ
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi

5i8
12

10
10
10

5
6
10
10

10
10

Saldo a
31/12/2020
0,00
1.029.574,34
153.933,30
-268.669,83
-0,15
77.550,26
139,27
-6.464,26
1.073.085,75
497.546,43
-371.542,30
0,01
-2.164,90
871.253,62
-77.550,11
-77.550,26
0,15
1.449.570,66

0,00
20.995,00
422.511,78
-489.932,10
-0,31
94.375,88
244,61
-6.204,86
439.724,67
1.054.439,89
397.709,92
-29.612,85
117.198,20
569.144,62
-94.375,57
-94.375,88
0,31
981.059,32

-1.287.442,52
-22.950,00
-1.248.331,97
-16.160,55
5.341,61
5.341,61
-1.282.100,91

-169.191,63
-3.942,96
-153.090,85
-12.157,82
890,69
890,69
-168.300,94

0,00
-275.073,86
14.502,87
14.502,87
-289.576,73
-289.576,73
0,00
0,00
-275.073,86

0,00
-281.245,83
9.509,37
9.509,37
-290.755,20
-289.377,96
-1.377,24
0,00
158.478,84
0,00
-244,61
0,00
970.992,61
0,00
4.315.968,32
5.286.960,93
0,00

-139,27

E) AUGMENT/ DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici
Efectiu o equivalents al final de l'exercici

-107.743,38
5.286.960,93
5.179.217,55
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Saldo a
31/12/2019
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MEMÒRIA
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1.- ACTIVITAT DE L’ENTITAT

1.1) Dades d’identificació de l’entitat:

DENOMINACIÓ:

Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, ICRA

ADREÇA:

Parc Científic i Tecnològic de la UdG , C/ Emili Grahit 101

POBLACIÓ:

Girona

CIF:

G-17920851

1.2) Règim jurídic i òrgan de govern:
La FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L’AIGUA, ICRA, és una Fundació, que
fou constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura atorgada pel Notari de Girona senyor
José Maria Estropá Torres el 26 d’octubre de 2006. Figura inscrita al Registre de Fundacions de
la Generalitat de Catalunya amb el nombre 2376.
Tal i com detallen els Estatuts, la Fundació té per objecte la investigació en l’àmbit de l’aigua i
els seus recursos.
L’Entitat forma part de la xarxa de Centres d’Investigació de Catalunya (CERCA). Els centres
Cerca són organismes independents amb personalitat jurídica pròpia, participats per la
Generalitat de Catalunya, que tenen per objecte principal la investigació científica d’excel·lència.
S’aplica un model de gestió privada amb màxima flexibilitat i màxima auto exigència, i, el seu
règim jurídic es defineix a la Llei 7/2011, del 27 de juliol de Mesures Fiscals i Financeres en el
seu capítol IV.
La seva missió és la consecució de l’excel·lència científica al més alt nivell en l’àmbit de l’aigua i
els seus recursos. Tots els recursos humans i materials, iniciatives i activitats desenvolupades
per la Fundació estan encaminades al compliment d’aquesta missió.
En concret, i sense ànim exhaustiu, són finalitats específiques de l’ICRA:
a.- Fomentar la investigació, tant bàsica com aplicada, i potenciar la transferència de
coneixements i tecnologia, la innovació i la prestació de serveis científics i tecnològics a
institucions i empreses públiques o privades.
b.- Impulsar la docència i incentivar el sector industrial en l’àmbit de l’aigua, en el seu més ampli
ventall d’incidència.
c.- Impulsar la investigació bàsica, al més alt nivell internacional, com una organització conjunta
i cooperativa per al desenvolupament d’aquesta activitat, estimulant la interrelació entre els
investigadors de la Fundació i d’altres institucions de tot el món.
d.- La promoció de la investigació multi disciplinar, amb la finalitat d’aglutinar una massa crítica
suficient dedicada a la investigació en un ampli espectre de ciències i tecnologies relacionades
amb l’aigua, que permeti la transferència eficient de coneixements i d’aplicacions entre els
investigadors i els sectors empresarials.
13
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e.- L’impuls de la docència i la transferència de coneixements, tècniques i tecnologies en
disciplines en les quals té incidència l’aigua, amb una programació acadèmica que permeti
equilibrar els aspectes fonamentals de les ciències relacionades amb l’aigua amb les seves
aplicacions tecnològiques.
f.- Facilitar el finançament de la investigació mitjançant l’obtenció de recursos propis,
subvencions, beques, ajudes i donacions atorgades tant per institucions públiques com per
persones físiques o jurídiques privades.
g.- L’establiment de col·laboracions entre l’ICRA i els sectors industrials i les agències de capital
risc locals o internacionals, així com la promoció d’empreses spin-off per part de tècnics i
estudiants i la participació en incubadores d’empreses amb objecte de fomentar la investigació i
la docència en ciències relacionades amb l’aigua.
h.- L’organització de trobades científiques nacionals i internacionals i proporcionar serveis
especialitzats i productes a la comunitat científica.
i.- Qualsevol altres finalitats que contribueixin a la potenciació de la investigació en ciències de
l’aigua, i a la consecució de les finalitats fundacionals.
La Fundació es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de
Catalunya (modificada per la Llei 7/2012 i la 3/2017, de 15 de juny) i relatiu a les persones
jurídiques (entre d’altres, les fundacions), així com per la restant normativa que li sigui
d’aplicació. Es regeix, així també, per la seva carta fundacional, pels Estatuts i per les normes
que estableixi el seu Patronat, sempre d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries.
La Fundació forma part del sector públic de la Generalitat de Catalunya (dins les institucions
SEC95), amb qui consolida pressupostos mitjançant el seu departament d’adscripció, que és el
Departament d’Empresa i Coneixement (DEC). Per aquest motiu, la Fundació també està
sotmesa a les “Instruccions conjuntes de la Intervenció General, la Direcció General de
Pressupostos i la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, de 15 de juliol
de 2009, sobre alguns aspectes pressupostaris i comptables de determinades entitats del sector
públic de la Generalitat de Catalunya.

Els òrgans de Govern i els òrgans assessors són els següents:
1 - PATRONAT
El patronat és el màxim òrgan de govern de l’ICRA. Els patrons són el Departament d’Empresa
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (DECO), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la
Universitat de Girona (UdG).
Durant el 2020, el patronat de l’ICRA s’ha reunit el 12/05/2020 en sessió ordinària, el
20/11/2020 en sessió extraordinària, on es va aprovar la modificació dels articles 2, 9, 10, 13,
14, 25 i 26 dels Estatuts per tal d’adaptar-los a la normativa vigent, i el 09/12/2020 en sessió
extraordinària (compra edifici H2O).
.
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Les persones que formen l’actual Patronat són les següents:
President
(nat)
Vicepresident
(nat)

Ramón Tremosa i
Balsells

Conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya

Joaquim Salvi Mas

Rector de la Universitat de Girona

Vocal

Francesc X. Grau i Vidal

Secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya

Vocal

Joan Gómez Pallares

Director General de Recerca de la Generalitat de Catalunya

Vocal

Anna Albar Parxés

Directora General de la Fundació Parc Científic i Tecnològic de la
UdG

Vocal

Josep Calbó Angrill

Vicerector de Projectes Estratègics a la UdG

Vocal

Lluís Ridao i Martín

Director de l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de
Catalunya

Lluís Rovira Pato

Director del CERCA de la Generalitat de Catalunya

Josep M. Alcoberro

Àrea Jurídica del Programa CERCA-de la Generalitat de
Catalunya

Secretari
Patró
Secretari
Patró

no

2 - CONSELL CIENTÍFIC ASSESSOR
El Consell Científic Assessor és designat pel Patronat i inclou un nombre no especificat de
científics de reconeguda reputació i expertesa en el camp de l'aigua i totes les altres àrees
relacionades amb la ciència. L’afiliació d’aquest Comitè representa les diferents àrees
prioritàries de recerca de l’ICRA. Una de les seves tasques més significatives és assegurar la
qualitat de la investigació realitzada a l’ICRA. En conseqüència, actua com a òrgan consultiu per
a totes les qüestions relacionades amb les activitats científiques sotmeses a la seva
consideració i, quan ho sol•liciti, també actuarà com a òrgan d'avaluació d'aquestes activitats.
Membres del Consell Científic
Bernd Bilitewski
President del Consell Científic Assessor.
Comissari general d’Assumptes Estrangers. Professor Emerít de l’Institut per a la Gestió de
Residus i Contaminats, Universitat Tècnica de Dresden (DE).
Clifford Dahm
Científic cap del Programa de Ciència Delta de Sacramento, Califòrnia (USA). La missió del
Programa de Ciència Delta és proporcionar la millor informació científica possible sobre l’aigua i
la presa de decisions ambientals en l’ecosistema de Califòrnia Bay-Delta.
Amadeo Rodríguez Fernández-Alba
Director del Laboratori Europeu de Referència per a pesticides. Professor del Departament
d’Hidrogeologia i Química Analítica, Universitat d’Almeria, Almería (ES).
Jeanne Garric
Directora del Laboratori d’Ecotoxicologia, Unitat de Biologia dels Ecosistemes
Aquàtics,Departament de Qualitat de l’Aigua i Prevenció de Contaminants, IRSTEA, Lyon(FR).
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Jörg Overmann
Director de l'Institut de Leibniz de la Col·lecció Alemana de Microorganismes i Cultius Cel·lulars
(DSMZ) i Cap del Departament de Recerca en Diversitat i Ecologia Microbiana, Leibniz,
Alemanya (DE).
Maria Reis
Catedràtica de Biotecnologia Ambiental, Departament de Química, Facultat de Ciències i
Tecnologia, Universitat Nova de Lisboa (UNL), Portugal (PT).
Peter Vanrolleghem
Titular de la Càtedra de recerca del Canadà en Modelització de la Qualitat de l'Aigua
(modelEAU) i Professor del Departament d'Enginyeria Civil i d'Enginyeria de les Aigües,
Université Laval, Quebec, Canadà (CA).
Paola Verlicchi
Professora d'Enginyeria Ambiental i Sanitària, Facultat d'Enginyeria, Departament d'Enginyeria,
Universitat de Ferrara, Itàlia (IT).
Stan Gregory
Professor Emerit, Departament de Pesca i Vida Silvestre, Universitat Estatal d'Oregon (USA).
Despo Fatta-Kassinos
Director del Laboratori Europeu de Referència per als Plàstics. Membre del Departament
d'Hydrogeologia i Química Analítica, Universitat d'Almería, Almería (ES).
Fang Wang
Professor: Institut de Ciències del Soil, Acadèmia Xinesa de Ciències.
Yolanda Picó García
Professor titular, Universitat de València, Centre de Recerca de la Desertificació (CIDE).
Krishna Pagilla
Ralph i Rose Hoeper Professor d'Enginyeria i President, Departament d'Enginyeria Civil i
Ambiental; Director, Institut d'Innovació de l'Aigua de Nevada, Universitat de Nevada.
CONSELL EMPRESARIAL I SOCIAL
El Consell Empresarial i Social és l’òrgan de participació del sector empresarial a la Fundació.
Pot ser consultat pel Patronat i pel director, i pot emetre recomanacions de caràcter orientador.
Les funcions del Consell Empresarial i Social són:
•
•
•
•
•

Col·laborar en la detecció de necessitats sectorials i fer propostes d’actuació concretes.
Identificar oportunitats de desenvolupament tecnològic atractives.
Promoure la participació en projectes conjunts de recerca i facilitar l’accés de la
Fundació a recursos públics i privats.
Col·laborar en la creació d’empreses spin-offs.
Participar en activitats relacionades amb els objectius de la Fundació.
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Membres del Consell Empresarial i Social
Xavier Tristán Prat
President del Consell Empresarial
Consorci de la Costa Brava (CCB) i enginyer responsable dels serveis tècnics del CCB. Membre
del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS).
Jaume Carol Pañach
Director general de FLUIDRA. President del clúster català de l'aigua: Catalan Water Partnership
(CWP) i membre de la junta directiva del clúster de l'esport (INDESCAT).
Jesús Gómez del Blanco
Director general de RECIPHARM Parets S.L.U., la filial espanyola de RECIPHARM AB (Suècia).
Jorge Juan Malfeito Sánchez
Director d’R+D+I d’ACCIONA Agua S.A.
Sergi Martí Costa
Director general de STENCO, AQUA AMBIENT IBÉRICA i TRAINING INDUSTRIAL. President
de l’associació AQUA ESPAÑA, que agrupa les principals empreses de tractament d'aigües
d'Espanya i Vicepresident de la PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DEL AGUA
(PTEA).
Carlos Montero
Director general de CETaqua. Centre Tecnològic de l’Aigua.
Antonio Ordoñez
Director d’Investigació, Desenvolupament i Innovació - GS INIMA Environment, S.A
Valentin García
Director Obra Pública Hidràulica, nacional i internacional en SOIL AGUAS, Grupo SOIL.
La Gerència de l’ICRA dirigeix tots els serveis de base següents que donen suport a l’R+D+I:
- Administració
- Oficina d’R+D+I
- Plataformes cientificotècniques:
-Serveis Científics i Tècnics (SCT)
-PLANTEA
Administració
Durant el 2020 els serveis administratius actius que han dut a terme funcions específiques dins
de cada àmbit d’actuació han estat:
-

Recursos humans
Compres i aprovisionaments (contractació)
Economico-financer
Informàtica i Telecomunicacions
Comunicació, Imatge i Promoció
Qualitat i medi ambient
Serveis Generals
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ESTUDIANTS VISITANTS
Administració
Achraf Aloui- Estudiant en pràctiques, IES Montilivi (Girona)
OFICINA D’R+D+I
La Oficina de R+D+I té com a objectiu contribuir a incrementar la capacitat d’ICRA per obtenir i
executar projectes de recerca i guanyar prestigi internacional a partir de la obtenció de
finançament extern i l’establiment d’aliances internacionals. L’Oficina ajuda als investigadors i
investigadores a incrementar la seva participació en projectes de recerca bàsica i aplicada, tant
a nivell nacional com internacional, i incrementar la seva relació amb el sector productiu i
industrial per a l’aplicació dels resultats de la recerca.
L’Oficina ajuda als investigadors i investigadores de l’ICRA en la definició i implementació d’una
estratègia per a la seva participació en les convocatòries públiques pel finançament de la
investigació tant a nivell local, com nacional i internacional. Des de l’Oficina oferim als nostres
investigadors i investigadores ajuda per cercar convocatòries, per a la preparació i la
presentació de propostes; i també els oferim assessorament en temes financers i legals
relacionats amb les convocatòries. Finalment, la Oficina també ofereix suport per a la gestió
administrativa i financera dels projectes concedits i dels contractes de transferència de
coneixement amb empreses locals, nacionals o internacionals.
Pel que fa al finançament nacional, durant el 2020 es van presentar un total de 26 propostes a
les agències de finançament espanyoles i catalanes; d'aquests 6 han estat adjudicades per un
import global de 188.000 €. A més, durant el 2020 es van adjudicar 8 projectes de convocatòries
anteriors per un import global de 0,6 M €. En aquest moments, inici de 2021, hi ha encara 14
propostes de convocatòries del 2020 pendents de resoldre per un import global d’1,57 milions
d’euros.
Durant l’any 2020, la Unitat de Projectes Nacionals ha gestionat 12 projectes de recerca, 10 dels
quals finançats per l’Agència Estatal de Investigación el Ministeri de Ciència, Innovació i
Universitats (AEI-MCIU), 1 projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través del
programa de col•laboració Eurodistricte, 1 projecte finançat per l’Agència Catalana de
Competitivitat (ACCIÓ) i FEDER i 2 projectes de xarxa també finançats per la Generalitat de
Catalunya; també s’han gestionat 18 ajuts per a la contractació de personal investigador (9
finançats per AEI-MINECO i 9 per la Generalitat de Catalunya).
Pel que fa a la Unitat de Transferència de Coneixement i de Tecnologia (KTT), durant el 2020
s’han signat un total de 6 convenis de recerca amb empreses privades i entitats públiques per
un import global de 364.000 €. Tot i la pandèmia COVID, el nombre de projectes respecte al
2019 s’ha mantingut igual. El pressupost mitjà per projecte ha disminuït significativament (60%), però l’ICRA va obtenir una licitació pública de 295.000 € que va permetre un augment
significatiu (+70%) de l’import global de KTT.
Pel que fa a la gestió dels drets de propietat intel•lectual, s’han avaluat 6 actius sorgits dels
resultats de la investigació en col•laboració amb investigadors (inventors) per protegir-los i per
possibles comercialitzacions futures. Un dels actius es va presentar a la convocatòria On
Campus Collider per a la seva valorització. També s'han sol•licitat dues patents europees; una
és una patent conjunta amb la Universitat de Girona i l’altra és una patent conjunta amb la
institució ICREA.
L’any 2020 l’ICRA va presentar o va participar en 25 propostes per a projectes europeus, 4 de
les quals van tenir èxit. Entre ells, es va finançar un projecte col•laboratiu HW2020 iWAYS
Challenge per un import de més de mig milió d'euros. Actualment, l’Oficina gestiona un total de
23 projectes europeus i internacionals, entre els quals ERC Starting ELECTRON4WATER, 6
projectes col•laboratius H2020 Societal Challenge, 3 ajuts MSCA Individual i 3 MSCA Innovative
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Training Network, 2 dels quals coordinats per ICRA. La contribució internacional total per a
projectes en execució ascendeix a 7 milions d'euros.
Per a l'any 2021, el nostre objectiu és treballar intensament amb consorcis internacionals per tal
de preparar i presentar almenys 20 propostes europees / internacionals com vam fer el 2020. A
part del nou programa marc de la CE Horizon Europe, treballarem per participar activament en
Iniciatives de programació, esquemes ERANET i convocatòries del Partnership on Research
and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA). Tenim investigadors joves i sènior brillants i
molt motivats que sol•licitaran beques ERC i beques individuals Marie Curie.
PLATAFORMES CIENTIFICOTÈCNIQUES
L'ICRA assumeix com un dels seus objectius transferir el coneixement adquirit i proveir
solucions concretes, i amb aquest fi disposa d'estructures com els Serveis Científics i Tècnics
(SCT) per a la prestació de serveis d'anàlisi, i de la PLANTEA per a l’escalat de processos fins a
escala de planta pilot.
El 2020, les plataformes tècniques i científiques s'han consolidat per proporcionar un servei de
suport científic i tècnic de qualitat als investigadors.
El SCT també ha dut a terme una formació contínua i una especialització de tècnics.
Aquestes plataformes són les següents:
SERVEIS CIENTÍFICS I TÈCNICS (SCT)
La situació sanitària derivada de la pandèmia SARS-CoV-2 ha impactat negativament en la
majoria d’activitats econòmiques a nivell mundial i, conseqüentment, també ha repercutit en el
funcionament dels Serveis Científics i Tècnics (SCT). Així doncs, la producció analítica dels SCT
de 2020, tant a nivell químic com microbiològic, s’ha vist minoritzada com a conseqüència de
l’aturada generalitzada de país i les restriccions posteriors.
En termes generals, la dinàmica dels SCT a 2020 s’ha caracteritzat per la realització de les
seves tasques adaptades a l’excepcionalitat de la situació, fomentant el teletreball en la mesura
que ha estat possible. Les noves tecnologies han permès mantenir el suport a la recerca i/o
transferència, minimitzant la presencialitat sense comprometre la qualitat dels resultats. Per tant,
la continuïtat del servei dels SCT, tant des d’un punt de vista d’assaig com d’assessorament, es
pot considerar gairebé ininterromput; de manera que s’han pogut desenvolupar els projectes
vigents, a la vegada que s’ha col•laborat en nous reptes, com projectes derivats de la
investigació de la COVID i relacionats amb la Xarxa de Vigilància SARS, on alguns membres de
SCT formen part dels equips investigadors en convocatòries pendents de resolució.
A nivell d’infraestructures, s’han endegat principalment tres procediments per a la contractació
del següent equipament:
-

Cabina de seguretat biològica per a la manipulació de substàncies
tòxiques/citotòxiques juntament amb l’habilitació d’un espai especialment dissenyat per
garantir la màxima protecció de l’usuari, el qual constarà d’una zona tipus SAS (Sterile
Access System) i una sala neta, on pròpiament s’ubicarà la cabina. Es tracta d’una
instal•lació singular, que implicarà la posada a punt d’un protocol de treball
estandarditzat i rigorós.

-

Termociclador a temps real per la realització de PCR quantitatives. La compra d’un
segon termociclador dins l’estructura de la Unitat de Tècniques Biològiques i Moleculars
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(UTBM), s’emmarca dins la voluntat de renovació d’aquell equipament essencial adquirit
durant els primers anys de funcionament dels SCT i que ja està al final de la seva vida
útil. L’adquisició d’aquest nou termociclador permetrà assegurar una continuïtat en la
quantificació dels gens de resistència a antibiòtics i, en especial, l’optimització de la
quantificació dels gens del SARS-CoV-2.
-

Cromatògraf de líquids acoblat a espectròmetre de masses d’alta resolució
(HRMS) per a la investigació en el camp mediambiental i de la metabolòmica. Aquest
equipament permetrà la detecció i identificació de molècules orgàniques i metabòlits
mitjançant la massa exacta, característica imprescindible per a la realització de l’anàlisi
no dirigida i de compostos sospitosos en mostres ambientals, principalment matrius
aquoses i organismes.

Finalment, en la línia d’apostar per l’experiència i màxima competència de l’equip humà integrant
dels SCT, aquest 2020 s’ha reforçat amb la incorporació de la doctora Diana Álvarez, al
capdavant de la Unitat d’Espectrometria de Masses (UEM) acoblada a cromatografia de líquids.

1. TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
La dotació econòmica global de 2020 derivada de l’activitat dels SCT, en termes de realització
de demandes analítiques, es distribueix en tres orígens de fons: projectes nacionals, europeus i
col·laboracions externes (privats). Tal i com es desprèn de la següent figura, malgrat que
majoritàriament la dedicació dels SCT s’ha dirigit a la consecució de projectes interns, una
fracció important dels ingressos deriven de sol·licituds externes (34%), fet que evidencia la
tendència de consolidació dels SCT com a plataforma de serveis.
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La distribució dels recursos procedents de les tasques analítiques dels SCT, al llarg de tres
darrers anys, permet constatar un increment de dedicació a projectes europeus, duplicant els
ingressos respecte els resultats de 2019, tal i com es pot observar en la gràfica següent. Pel que
fa les aportacions externes, tenint en compte la singularitat de 2020, han experimentat un
increment substancial al llarg de les darreres anualitats, fet que reafirma la fidelització i
confiança del client extern envers el projecte SCT.

La Plataforma de Recerca en Ciència i Tecnologies de l’Aigua - PLANTEA
La Plataforma de Recerca en Ciència i Tecnologies de l’Aigua (PLANTEA) és un espai on
es poden dur a terme projectes de recerca i desenvolupament industrial amb plantes pilot de
diferents mides (fins a escala semiindustrial).
Aquests pilots permeten fer projectes de recerca en tractaments avançats d’aigües tant residuals
com depurades o potabilitzables, i també en projectes de monitoratge, eliminació i avaluació
dels efectes dels contaminants en les aigües, així com estudis en què calgui disposar
d’equipaments de gran envergadura.
Aquesta instal·lació ha estat cofinançada en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2007-2013 i també directament pel MINECO (Ministeri d'Economia i Competitivitat) i a través de
la Disposició Addicional Tercera (DA3ª) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Actualment la Plataforma d’assaig PLANTEA dota a l’ICRA, de manera referent, d’unes
instal·lacions per portar a terme dos objectius principals:
• L’estudi de sistemes de transport i tractament d’aigües residuals en condicions tan
similars com sigui possible a les reals (Plantes Pilot).
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• L’estudi de manera adient del comportament dels ecosistemes en diferents condicions
gràcies a la instal•lació d’una sala de rius experimentals (Experimental Stream Facility,
ESF).
• Ecosistema aquàtic artificial, mesocosmos que permet realitzar estudis d'exposició de
contaminants químics a organismes com musclos i / o peixos
Plantes Pilot de tractament d’aigües residuals
Actualment estan en operació diferents plantes pilot en el laboratori PLANTEA. Aquestes plantes
pilot simulen processos de tractament d’aigües residuals.
En el context del projecte ANTARES, finançat per l’Agència Estatal d’Investigació (Govern
espanyol), des del mes d’octubre es troba en funcionament un biorreactor de membrana
anaerobi (AnMBR). El reactor se centra en el tractament anaerobi de les aigües residuals
municipals amb l’objectiu de millorar la biodegradació de determinats microcontaminants. Per
aconseguir-ho, s’afegirà òxid de grafè al reactor un cop el reactor arribi a l’estat estacionari i es
controlarà la interacció entre aquest material conductor i la biomassa anaeròbia.
Pel que fa a les tecnologies d’oxidació, PLANTEA compta amb equips per dur a terme
processos d’ozonació a escala de laboratori i d’oxidació basats en els raigs ultraviolats (UV)
(làmpades de mercuri de pressió mitjana i làmpades de mercuri de baixa pressió) que permeten
estudiar processos d’oxidació avançada convencionals i emergents (UV / persulfat, UV / HOCl).
Finalment, a escala pilot, hi ha disponible una instal·lació UV de 254 nm per a proves a més
gran escala.
A més, el 2020 es va instal·lar una unitat de filtració automatitzada per provar la micro i la
ultrafiltració ceràmica en el context del projecte NOWELTIES. La configuració d'ozonació i la
configuració de filtració ceràmica també es poden operar de manera integrada per investigar
l'ozonització catalítica.
Dins del context d’economia circular, s’han operat tres tecnologies de tractament d’aigües grises
dins del projecte CLEaN-TOUR: a) membranes de fibra buida d’òsmosi directa a diferents
escales b) un biorreactor de membrana semi-industrial amb baix consum energètic; i c)
aiguamolls construïts hidropònics. Pel que fa a aquest últim, un sistema està instal·lat a l’Hotel
Samba (Lloret de Mar) amb plantes ornamentals i comestibles (però en espera durant la major
part del 2020 degut a la COVID). Paral·lelament, s’ha construït una nova planta pilot hidropònica
als laboratoris PLANTEA de l’ICRA tan per avaluar el tractament d’aigua gris sintètica mediant
plantes comestibles com la producció de cultius. Es compon de diverses línies que poden
funcionar en paral·lel, amb aigua influent diversa, i sensors de temperatura, humitat i intensitat
de llum.
El laboratori PLANTEA compta amb instal·lacions úniques que ens permeten estudiar diferents
processos i tecnologies de transport i tractament d’aigües residuals. El fet de tenir una connexió
directa amb una estació de bombament de clavegueram facilita l’ús d’aigües residuals reals per
als experiments realitzats a les plantes pilot de PLANTEA. Actualment, PLANTEA disposa de
tres sistemes de clavegueram a escala pilot que simulen dues línies de xarxa ascendents i una
secció de gravetat, que s'estan operant per estudiar les transformacions bioquímiques que es
produeixen en aquests sistemes. Aquestes instal·lacions permeten investigar com es forma el
sulfhídric i el metà durant el transport d’aigües residuals i què es pot fer per evitar la seva
formació. A més, PLANTEA ofereix la possibilitat d’operar 5 reactors per investigar diferents
processos de tractament d’aigües residuals. Totes aquestes instal·lacions estan completament
controlades i monitoritzades per diferents sistemes PLC connectats a un programa SCADA, que
permet controlar en temps real els processos que tenen lloc a cadascuna de les plantes pilot.
Això és possible gràcies als nombrosos sistemes de monitorització instal·lats, com ara sensors
d’oxigen dissolt, pH, redox, nitrat i sulfur d’hidrogen i analitzadors de gasos en línia per al
seguiment de dos dels gasos d’efecte hivernacle més rellevants, l’òxid nitrós i el metà.
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Finalment, val la pena esmentar l’ampli conjunt d’aparells comercials i fets a mida que es troben
a disposició per realitzar estudis en sistemes reals, com ara diversos mostrejadors automàtics
refrigerats, un sistema multi-campana per a la monitoritizació en línia de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle en bioreactors de depuradores, elèctrodes selectius d’ions en contínu, etc.
que ens permeten portar a terme treballs de camp experimentals en totes les parts del sistema
d’aigües residuals urbanes.
Es van realitzar diverses activitats per transferir a la societat el coneixement generat dins dels
nostres projectes:
A l'octubre de 2020 es va presentar una patent europea (EP20382879): "Mètode per preparar
esponges recobertes de grafè, esponges obtingudes d'aquestes, elèctrodes obtinguts
d'aquestes esponges i usos de les esponges per al tractament de l'aigua".
La patent s’ha desenvolupat en el marc del prestigios projecte Electron4Water finançat pel
European Research Council (ERC) liderat per la Dra. Jelena Radjenovic, investigadora ICREA.
La patent descriu el desenvolupament d’elèctrodes d’esponja de grafè que es produeixen
mitjançant un mètode senzill i de baix cost, que tenen una elevada activitat electrocatalítica per a
la degradació de contaminants orgànics i la producció in situ d’oxidants forts i, alhora, són
completament inerts al clorur. El fet que s’omet la producció de clor, clorat i perclorat, resol una
limitació important del tractament electroquímic de l’aigua com és la producció de subproductes
tòxics clorats. La formació de subproductes clorats es produeix en tots els altres materials
d'ànode disponibles comercialment en presència de clorur, un anió es troba en totes les aigües
naturals. La síntesi ascendent permet incorporar fàcilment dopants atòmics, materials 2D i
MXenes. Per tant, és possible funcionalitzar la superfície del grafè i adaptar els elèctrodes per a
l'eliminació de contaminants específics. En la patent es descriu un ús reeixit d’un sistema
electroquímic de flux equipat amb elèctrodes d’esponja de grafè per a la degradació de
contaminants orgànics persistents (per exemple, contaminants halogenats, antibiòtics), la
defluoració de substàncies per- i poli-fluoroalquil (PFAS) i la desinfecció de l’aigua.
Utilització de la plataforma SCORe-CT per al testeig de diferents productes químics per al
control de la formació de sulfhídric en sistemes de clavegueram.
La instal·lació Plantea d’ICRA també compta amb la plataforma SCORe-CT, una instal·lació
especial a escala pilot que replica sistemes de clavegueram dins dels nostres propis laboratoris.
Aquest equipament és molt interessant no només per la investigació en problemes d’olors i
corrosió, sinó també per provar la nova generació de productes químics desenvolupats per
diverses indústries que tenen com a objectiu resoldre problemes inherents als sistemes de
transport d’aigües residuals. En l’últim any, tres empreses internacionals, Trojan TechnologiesUSP Peroxide (EUA-Canadà), Envirosuite (Austràlia) i FACSA (Espanya) han contractat els
nostres serveis per treballar amb la plataforma SCORe-CT per provar i validar els seus
productes per al control de sulfhídric en clavagueram. La plataforma SCORe-CT s'està
convertint en el protocol estàndard de la indústria de d'aigua per provar i verificar l'eficàcia dels
productes que s’utilitzen en condicions completament controlades, abans de la seva dosificació
a escala real, normalment costosa i poc fiable.
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Sala de rius experimentals (Experimental Streams Facility) permet simular la resposta
dels ecosistemes fluvials.
Al 2020 no es van poder realitzar experiments en aquesta instal·lació, atès que el 14 de març
d'aquest 2020, ICRA va haver de tancar el centre, seguint les indicacions de el Govern
d'Espanya, segons el decret d'estat d'alarma.
Durant 2020 tot i que es va iniciar de manera preventiva l'activitat a finals del mes de maig, es
va determinar que aquesta instal·lació no iniciaria cap procediment experimental, ja que no hi
havia garanties de continueitat dels experiments donades les circumstàncies. Es va tenir molt
present el cost econòmic que suposaria iniciar experiments, ja que representen setmanes de
treball, sense garanties de continuïtat ateses les circumstancies per la pandèmia SARS-COV2
Ecosistema aquàtic artificial
Al 2020 no es van poder realitzar experiments en aquesta instal·lació, atès que el 14 de març
d'aquest 2020, ICRA va haver de tancar el centre, seguint les indicacions de el Govern
d'Espanya, segons el decret d'estat d'alarma.
Durant 2020 tot i que es va iniciar de manera preventiva l'activitat a finals del mes de maig, es
va determinar que aquesta instal·lació no iniciaria cap procediment experimental, ja que no hi
havia garanties de continueitat dels experiments donades les circumstàncies. Es va tenir molt
present el cost econòmic que suposaria iniciar experiments, ja que representen setmanes de
treball, sense garanties de continuïtat ateses les circumstancies per la pandèmia SARS-COV2

PROJECTE DIRECTIVA MARC: Adquisició de coneixement sobre les obligacions
derivades de la Directiva Marc de l’Aigua
Projecte estratègic d'adquisició de coneixement sobre les obligacions de la Directiva marc de
l'aigua
Des de la publicació de la Directiva marc de l'aigua, la Comissió Europea ha adoptat i publicat
una nova legislació i requisits per als programes de control. Un dels seus objectius és millorar el
coneixement de l’estat químic de les masses d’aigua, especialment per a aquells contaminants
orgànics dels quals n’hi ha pocs coneixements. En conseqüència, ICRA va emprendre el
PROJECTE estratègic de marc de les aigües. El seu objectiu principal era la determinació de
l’aparició de substàncies prioritàries i nous contaminants emergents a les masses d’aigua
catalanes per tal de proporcionar noves eines per a la seva millora de l’estat químic..
Les ACCIONS COMPLEMENTÀRIES DEL PROJECTE DE LA DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA
van començar a finals del 2018, realitzant una estreta col·laboració amb l’Agència Catalana de
l’Aigua. Es tracta d’un projecte estratègic per ICRA que promou l’adquisició de nous
coneixements per complir les obligacions derivades de la Directiva Marc de l’Aigua. La Comissió
Europea ha adoptat nous requisits per als programes de control i control, amb l'objectiu de
millorar el nostre coneixement actual sobre l'estat químic de les masses d'aigua. Especialment
preocupant és ampliar el nostre coneixement sobre aquells contaminants orgànics amb una
freqüència d’aparició i concentracions desconegudes. En conseqüència, ICRA ha continuat
durant el 2020 el PROJECTE estratègic de la DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA completant el
seguiment dels punts de mostreig que anteriorment es qualificaven com a punts de llúpol,
distribuïts per tota la xarxa fluvial catalana.
Durant el 2020, el projecte ha dut a terme algunes accions complementàries pel que fa a les
anàlisis químiques. S'han analitzat un total de 171 mostres i 234 compostos químics i s'han
establert nous procediments analítics per a cloroalcans, glifosat i carbendazim.
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Tota aquesta nova informació s’ha integrat amb proves anteriors i ha produït un document
científic, completat i publicat a finals de 2020 (Llorens et al. 2020. Science of the Total
Environment 747: 141224. DOI: 10.1016 / j.scitotenv.2020.141224 ).
Project Manager - Esther Llorens
DESENVOLUPAMENT I ACTIVITAT DE LES ÀREES DE RECERCA
Àrea I. RECURSOS I ECOSISTEMES
Les activitats de l’Àrea de Recursos i Ecosistemes de l’ICRA s’han desenvolupat mitjançant
projectes que enguany arriben a la seva conclusió i amb l’inici de nous projectes i activitats amb
empreses i organismes públics. Durant el 2020, la nostra àrea ha emès dos ajuts d’un any per a
la recerca predoctoral en els camps de la hidrologia i l’ecologia. Els becaris (G. Córdoba-Ariza i
L. Verdura) donaran suport als projectes de recerca existents i sol·licitaran una beca competitiva
durant les seves estades. Investigadors postdoctorals (Drs. JC López, D. Jordà, E. Tornés, A.
Freixa, E. Pastén-Zapata, D. Mercado, J. Castellar i N. Perujo) han contribuït als projectes de
recerca de l’àrea, així com els tècnics d’investigació (A. Riu, C Gutiérrez) i alguns estudiants de
postgrau que treballen pels seus doctorats (O. Llanos) o realitzen una estada de recerca.
S’ha continuat amb la investigació relacionada amb l’ús sostenible dels recursos hídrics davant
el canvi global amb el projecte HIDSOS-IV, completant la configuració d’una xarxa de
monitorització de sediments i nutrients en suspensió als Pirineus. També s’ha col·laborat amb
diversos estudis per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), tant en productes aplicats com
científics. Així, el projecte EESAM amb ACA ha estat desenvolupant una plataforma de
modelització per donar suport als gestors a l’hora de dissenyar els Plans de Mesura dels Plans
de Districte de la Conca Fluvial. Projectes nacionals com SPACESTREAM han aportat nous
resultats als efectes de la intermitència de flux, la dinàmica del carboni i els serveis ecosistèmics
als rius mediterranis. Un altre projecte nacional, PACE-IMPACT, iniciat el 2018, cerca la
presència de productes farmacèutics i impactes de resistomes al microbioma de les aigües
subterrànies en diferents entorns hidrogeològics, com a base per abordar aquest tipus de
contaminació de les aigües subterrànies.
Els projectes ERANET de la convocatòria ERA4CS (CLIMALERT i WATExR) han afegit una
nova perspectiva en vincular els models climàtics globals i regionals amb la investigació
ecològica. Tots dos projectes contemplen els serveis climàtics i de com es poden mitigar els
efectes adversos dels episodis climàtics extrems quan es coneixen amb antelació (4-5 setmanes
fins a nivell estacional).
La participació en projectes de xarxes europees i internacionals també ha estat rellevant el
2020. A nivell europeu, els investigadors de RiE han continuat amb la seva contribució a Horizon
2020 Edicitnet i a l’acció COST SMIRES; mentre que el projecte NCEAS-SNAPP i la xarxa
ISIMIP Lake Sector han ampliat les xarxes de recerca més enllà de les fronteres europees. Un
nou projecte de la UE DRYVER (H2020- 869226-2) iniciarà més investigacions sobre corrents
intermitents.
Tots aquests projectes han donat com a resultat una comprensió més àmplia sobre els efectes
del canvi climàtic en els sistemes hidrològics, ja siguin aigües superficials o subterrànies.
Aquestes recerques representen i descriuen les complexes relacions entre la intermitència del
flux i la biodiversitat, inclòs l’efecte dels contaminants emergents com a estressors ecològics, i la
disponibilitat d’ús humà dels recursos hídrics.
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Linia I.1 Processos hidrològics
L’equip ha continuat treballant durant el 2020 per fer el seguiment del cabal a l’estació
hidromètrica de Vernagà (massís de les Gavarres) per obtenir dades d’aquest curs intermitent,
amb l’objectiu d’avaluar els hipotètics efectes de la reducció del cabal sobre la comunitat
d’invertebrats. El punt de mostreig es va tornar a equipar amb sensors de pressió i càmeres
tipus lapse-time, i també s’utilitzarà per provar sensors de darrera generació (tasca en curs).
També s’ha compilat una base de dades sobre hidrologia, usos del sòl i qualitat de l’aigua a la
conca de l’Onyar per analitzar els efectes del canvi global sobre els recursos hídrics a l’àrea de
Girona. Com en anys anteriors, l’equip ha continuat processant dades sobre cabals, transport de
sediments i càrregues de nutrients al riu Noguera Pallaresa obtingudes en el marc del contracte
de recerca ‘Sostenibilitat dels recursos hídrics sota canvi global’ HIDSOS-IV finançat prèviament
per ENDESA SA. Un cop acabades les mesures, es va desmuntar la xarxa de control i es van
calibrar i reinventar els equips al conjunt d’instrumentació científica ICRA per a futures
investigacions. S'està processant tot el conjunt de dades per al calibratge i la validació del model
distribuït TETIS®, que un cop en funcionament permeti implementar d'escenaris de canvi global
en aquesta conca representativa del Pirineu. L’equip ha continuat publicant treballs de recerca
sobre processos hidrogeomorfològics, i ha continuat les col·laboracions nacionals i
internacionals amb l’objectiu d’ajudar a consolidar i internacionalitzar la investigació de l’àrea de
Recursos i Ecosistemes.
Línia I.2 Sistemes lacustres i d’embassaments
L’any 2020 ha consolidat les línies de recerca relacionades amb la previsió de la qualitat de
l’aigua als llacs. WATExR (JPI Climate ERA4CS, "Integració de la predicció climàtica estacional i
el modelatge de l'impacte ecosistèmic per a una adaptació eficient de la gestió dels recursos
hídrics a esdeveniments climàtics creixents") ha produït els primers resultats en entorns
operatius propers. Els sistemes de predicció per als diferents estudis de casos es troben en
versions beta, a punt per utilitzar-se com a complement QGIS. Però la fita més rellevant ha estat
la identificació dels límits i les oportunitats de predicció climàtica estacional al sector de l’aigua,
amb previsions precises dels esdeveniments estacionals.
Amb el suport de WATExR, el sector ISIMIP Lake Impact va començar a produir els primers
resultats d’alt impacte, amb més de 60 equips de recerca que van contribuir a les simulacions.
Les primeres contribucions se centren al voltant dels impactes del canvi climàtic sobre els
règims de barreja en llacs. El Grup de Llacs de l’ISIMIP s’ha convertit en un centre de
col·laboracions en l’àmbit de la qualitat de l’aigua del llac i actualment és una referència
reconeguda per a la comunitat de modelització de la qualitat de l’aigua del llac. L'ICRA ha
contribuït decisivament a la coordinació de la xarxa de totes les activitats relacionades amb el
sector dels llacs.
En el context del projecte MANTEL (H2020 ITN, "Gestió d'esdeveniments climàtics extrems en
llacs i embassaments per a la protecció dels serveis ecosistèmics"), l'estudiant ITN Elias
Munthali ha establert noves metodologies per detectar esdeveniments extrems en sèries de
dades històriques de qualitat de l'aigua mitjançant registres històrics de l'embassament de Sau.
També ha començat l’anàlisi de com aquests esdeveniments afecten la qualitat de l’aigua a
l’embassament, mitjançant un enfocament inventiu basat en la metodologia de causalitat en els
quantils. També es van realitzar una sèrie d’experiments i avaluacions in situ sobre l’impacte de
la matèria orgànica natural en la formació de subproductes de desinfecció, un tema d’interès per
a ATLL. Tots aquests resultats ja estan en revisió a revistes científiques.
A més, les investigacions sobre el destí del carboni sedimentari en llacs que s’assequen en el
projecte C-HydroChange (Excel·lència) avancen molt bé després d’algunes turbulències
relacionades amb la sortida del personal a causa de la crisi del COVID19. Cal esmentar la
publicació d’un estudi d’alt impacte sobre el paper de l’assecat de les aigües continentals en el
cicle global del carboni.
26

Comptes Anuals a 31/12/2020

Línia I.3 Sistemes fluvials
Durant aquest any, la investigació d’aquesta línia ha continuat a través de: (i) els efectes de la
intermitència del flux sobre la biota i la biogeoquímica del corrent, (ii) la integració dels serveis
ecosistèmics en la gestió dels ecosistemes d’aigua dolça, (iii) els efectes i el destí dels
contaminants emergents ecosistemes d’aigua dolça; i (iv) l’ús de solucions basades en la natura
al sistema d’aigües urbanes.
El projecte SPACESTREAM (CGL2017-88640-C2-1-R) va començar el gener del 2018 i
finalitzarà a mitjans del 2021. Aquest projecte té com a principal objectiu caracteritzar la
dinàmica hidrològica i els seus efectes sobre el transport i la transformació de la matèria
orgànica. A més, s’ha completat l’efecte de la variació longitudinal de la hidrologia en les
comunitats d’algues. Actualment s’està modelant la dinàmica de la articulació de la matèria
orgànica i de la hidrologia, en un treball encara en curs. Aquest treball, quan es finalitzi,
permetrà predir la variació en el transport i la transformació de la dinàmica de la matèria
orgànica sota diferents escenaris climatològics, inclosos els previstos pel canvi climàtic. En el
projecte CLIMALERT, hem continuar desenvolupant la integració de serveis ecosistèmics en la
gestió de l’aigua, en un exercici realitzat a la conca del riu Algars, a la conca de l’Ebre. Aquest
treball, encara en curs, ens ha permès obtenir coneixements sobre la complexa modelització de
sistemes socioambientals que són extremadament complexos als rius impulsats per l'escassetat
d'aigua. La investigació sobre intermitència de flux també s’ha dut a terme en el marc de l’acció
SMIRES COST (CA15113). L’arribada del nou projecte de la UE DRYVER (acord de subvenció
H2020 869226-2) a finals del 2020 ha obert noves perspectives al treball en curs sobre corrents
intermitents. L’ICRA dirigirà alguns aspectes de les tasques de modelització d’un gran consorci
europeu, i en particular aquells relacionats amb l’ampliació de serveis ecosistèmics repartits per
corrents intermitents a escala europea. S'ha iniciat un nou projecte sobre la rellevància del canvi
climàtic en la biota, basat en els senyals proporcionats pels conjunts de diatomees. El
coneixement adquirit en sistemes intermitents ha donat llum a noves idees sobre la capacitat
d’aquestes petites algues com a indicadors d’alerta primerenca de futurs canvis en la
disponibilitat d’aigua.
Línia I.4 Modelització d’ecosistemes i conques
La investigació en aquesta línia està relacionada amb el projecte PACE-IMPACT que busca
l’aparició de productes farmacèutics a les aigües subterrànies. La investigació continua amb
l’anàlisi de dades de mostres d’aigua subterrània recollides de fonts del sistema hidrogeològic
d’Osona com a mitjà per proporcionar una visió de camp sobre els processos que controlen el
transport de compostos farmacèutics a la part superior de l’aqüífer. El seguiment microbiològic
avalua la resistència als antibiòtics a l’aigua de la font. S’han dedicat esforços d’anàlisi
estadística per interpretar l’associació d’aparició d’antibiòtics amb fraccions de matèria orgànica
a les aigües subterrànies. Aquest projecte implica una col·laboració amb investigadors de l'àrea
de Qualitat de l'Aigua.
A més, el projecte està considerant actualment com optimitzar una xarxa de control afectada per
la contaminació emergent per contaminants basada en una perspectiva de cost-benefici.
Paral·lelament, s’estudia la consideració del risc per a la salut humana derivat d'aquest tipus
específic de contaminació en aigües subterrànies mitjançant la recopilació d'experiències i
enfocaments metodològics anteriors, i l'aplicació a les dades del nostre treball de camp.
Les qüestions relacionades amb el canvi climàtic sobre la contaminació per nitrats s’han abordat
al nord d’Alemanya mitjançant l’adaptació de metodologies utilitzades a Catalunya
desenvolupades en projectes de recerca anteriors. En aquest sentit, hem assessorat i
col·laborat al Departament d’Hidrogeologia de la Ruhr-Universität Bochum (Alemanya).
La investigació sobre la gestió de l'aigua s'ha desenvolupat com a col·laboració internacional
amb la Universitat de Pavia (Itàlia) en l'estudi de l'evolució dels nitrats en una part de l'aqüífer de
27

Comptes Anuals a 31/12/2020

Llombardia. Aquesta cooperació va implicar el desenvolupament d'un model de transport
numèric de flux i transport de soluts que, mitjançant un enfocament socio-hidrogeològic, es pot
aplicar per donar suport als processos de governança. El gener de 2020 es va defensar una tesi
doctoral (Musacchio A, 2020) a la Università di Pavia, com a doctorat conjunt entre aquesta
institució i la Universitat de Girona.
Finalment, el nou projecte GW-GEN de dos anys, dedicat a dur a terme accions preparatòries
per a la redacció d’una proposta competitiva sobre la comprensió de l’ocurrència i la migració
d’antibiòtics i gens de resistència a l’entorn hidrogeològic, ha estat finançat el 2020 en la
Convocatòria “Europa Investigación”.
AI - Investigadors Visitants
Tornes Bes, Elisabet, Universitat de Girona (UDG)
AI- Estudiants Visitants
Alberca Ballell, Miquel, Universitat de Girona (UDG)
Armstrong, Margaret, Netherlands Institute of Ecology (NIOO)
Aparecido Saltarelli, Wesley, University Federal of Sao Carlos
Mesman, Jorrit, Universite de Geneve
Oster, Sophie, Rwth Aachen University
Area II. QUALITAT DE L’AIGUA
Avaluació d’estratègies alternatives de tractament d’aigües residuals per eliminar
contaminants emergents. La utilització de metodologies analítiques “suspect” en l’estudi
de productes de transformació dels contaminants.
El cultiu d’algues ha esdevingut una eina prometedora entre les tecnologies de tractament de
microcontaminants, degut a la seva capacitat per eliminar nutrients, metalls pesants i bacteris.
L’èxit d’aquest sistema va estudiar-se en 2 fases i) una llacuna d’alta eficàcia (HRAP), on es van
determinar residus farmacèutics i els seus productes de transformació principals, i ii) un
experiment amb microalgues a escala de laboratori, on es va avaluar la biotransformació de
tensioactius en aigua de producció, procedent de l’extracció de petroli i gas, mitjançant
metodologies “suspect”. Aquests sistemes econòmics i sostenibles ofereixen una alternativa
perquè es puguin reutilitzar efluents tractats en activitats industrials o agricultura. L’eficàcia
d’aquestes tecnologies alternatives en la eliminació de contaminants emergents també va
investigar-se, individualment i en combinació amb processos avançats d’oxidació. Es van
incloure quatre tractaments diferents (UV/H2O2 abans/després de fangs actius o tractament
amb fongs), i es va mesurar la presència i eliminació del fàrmac metoprolol i els seus productes
de transformació en aigua residual d’hospital. Els intermediaris generats van ser identificats
mitjançant una metodologia “suspect” automatitzada, que va permetre estudiar a fons la seva
presència i vies de transformació en resposta als diferents tractaments.
Bioacumulació i impacte de contaminants emergents en organismes aquàtics i en la
disseminació de resistències a antibiòtics
L’impacte de contaminants en el medi aquàtic pot avaluar-se mesurant efectes toxicològics i/o
determinant la seva bioacumulació de contaminants d'interès en organismes. Durant el 2020, i
en col·laboració amb companys de la Universidad Rey Juan Carlos i la Universidad de
Extremadura, vam finalitzar el seguiment de residus farmacèutics i biomarcadors d’efectes
associats en peix i marisc del nord-oest d’Espanya. A més, vam aplicar els principis de la
avaluació del risc pels humans per contextualitzar les concentracions mesurades en organismes
marins, que podrien representar un risc potencial pels seus consumidors. Entre els compostos
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farmacèutics, els antibiòtics son una família d’interès donat el seu elevat consum i la
preocupació ambiental associada a la seva presència en els ecosistemes. La rellevància dels
antibiòtics en la disseminació de resistències es va estudiar en col·laboració amb altres
investigadors europeus en el mar de varis projectes, com ara StARE “Stopping Antibiotic
Resistance Evolution” EU, 2013 Water JPI. Això va permetre fer un seguiment exhaustiu d’un
ampli conjunt d’antibiòtics en efluents de plantes de tractament d’aigües residuals (EDARs) de 7
països europeus. La presència d’antibiòtics en els efluents tractats es va utilitzar per determinar
el seu impacte en comunitats microbianes de sistemes aquàtics i en l’evolució de la resistència a
antibiòtics. També es va proposar una estratègia per avaluar les resistències associades al
tractament d’aigües residuals mitjançant un estudi transfronterer en el marc del projecte Cost
Action NEREUS (ES1403-NEREUS). El desenvolupament i validació d’aquest enfoc
metodològic, basat en la detecció de bacteris coliformes resistents a la cefotaxima (CTX-R) com
a indicadors, van ser publicats durant el 2020.
Avaluació de l’efecte de microplàstics en l’impacte de microcontaminants orgànics en
organismes aquàtics
Determinats contaminants emergents, com ara microplàstics i nanopartícules, poden actuar com
a vectors de contaminants orgànics i alterar el seu impacte en organismes aquàtics. El projecte
PLAS-MED “Microplàstics i microcontaminants a la costa Mediterrània: Toxicitat i impacte en el
medi ambient i la salut humana” (MINECO CTM2017-89701-C3-2-R) va començar el 2018 amb
l’objectiu d’estudiar el paper de microplàstics en la transferència, bioacumulació i toxicitat de
fàrmacs i altres contaminants emergents en organismes aquàtics. Es van avaluar els resultats
obtinguts en diferents experiments d’exposició en mesocosmos amb biofilm fluvial com a model
d’estudi. Els resultats sobre la influència dels microplàstics en la bioacumulació,
biotransformació i impacte de contaminants d’interès (claritromicina i triclosan) sobre el biofilm
de riu van ser reportats durant el 2020, i els articles corresponents estan en preparació. A més
d’experiments de laboratori, es van recollir mostres ambientals d’aigua, sediments i biota
mitjançant dues campanyes de mostreig en dues àrees costaneres (Delta de l’Ebre i llacuna del
Mar Menor) durant l’hivern de 2018 i l’estiu de 2019, i analitzades per estudiar la presència de
diferents contaminants emergents i microplàstics. Es va aplicar la metabolòmica, una eina potent
per determinar la resposta ecotoxicològica dels organismes aquàtics en àrees impactades per
contaminants, tant en experiments de mesocosmos com en mostres ambientals. També en el
marc del projecte PLAS-MED, es van publicar un article de revisió i un capítol de llibre dedicats
a la presència de microplàstics al Mar Mediterrani i la metabolòmica ambiental, respectivament.
Estudi de l'aparició i el destí de subproductes de desinfecció i els seus precursors en
aigua potable i reciclada
En el marc del projecte NDMA_Predict, CTM2017-85335-R, el grup ha treballat en el
desenvolupament de mètodes d’anàlisi no dirigit per a la caracterització de la matèria orgànica
dissolta (DOM) en masses d’aigua continental utilitzant eines d’espectrometria de masses d’alta
resolució (HRMS) i mètodes de visualització (fingerprinting), contribuint així a una millor
comprensió de la relació que s’estableix entre la composició química de la DOM i la generació
de sub-productes de desinfecció (DBPs) durant la potabilització, així com identificant nous DBPs
en diagrames tipus Van Krevelen.
Aquestes metodologies han estat aplicades en dos casos d’estudi. En el primer, es van
comptabilitzar més de 650 subproductes de desinfecció halogenats durant la cloració d’aigües
provinents dels pantans de Sau, Susqueda i Pasteral. A més, es varen identificar, durant la
cloració d’aquestes aigües, canvis profunds en l’estructura i composició de substancies
relacionades amb les famílies dels tanins, lípids, sutges i lignines. Es va concloure que la
formació d’haloacetonitrils en cloració està íntimament lligada a la presència de certes molècules
nitrogenades del grup de les lignines, mentre que en el cas dels trihalometans, la formació
d’aquests es pot vincular a un ampli espectre de lignines no nitrogenades.
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En el segon cas d’estudi, es va monitoritzar les diverses etapes d’un cas real de reutilització
d’aigua ubicat en el curs baix del riu Llobregat. S’observà que, en termes generals, l’emissió
d’efluent terciari al riu resultava en un impacte lleu en la composició de l’aigua de beguda final.
De la mateixa manera, no afectava significativament la composició de la DOM del riu ni llur
potencial de formació de NDMA. Tanmateix, l’abocament d’efluents d’aigües residuals
prèviament desinfectats per cloració sí tenia implicacions rellevants en la química rel riu: Les
cloramines emeses desencadenaven la formació de certes espècies clorades i/o bromades al
llarg del curs del riu, i s’observà també un augment en els nivells de NDMA just en el punt
d’abocament (nivells que es normalitzaren al llarg del curs del riu degut a la fotòlisi i dilució
ambiental d’aquest contaminant.
Les metodologies emprades van ser també utilitzades en una col·laboració amb la Norwegian
University of Science and Technology (Trondheim) per estudiar la qualitat i composició de la
DOM en aigües provinents d’aqüicultura, estudiant l’impacte de diverses formes d’alimentació.
Finalment, les activitats recents en el marc de NDMA_Predict s’han centrat en l’anàlisi no dirigit
de mostres d’aigua per cromatografia de líquids acoblada a espectrometria de masses d’alta
resolució i en el desenvolupament de models predictius per tal d’estimar acuradament el
potencial de formació d’NDMA en mostres aquoses a partir de resultats non-target.
Línia II.2 Contaminants en aigua residual
Estudi de l’ocurrència, el destí i l’eliminació de contaminants emergents en sistemes
d’enginyeria
Dins del projecte H2020 MSCA ITN-EJD NOWELTIES - Laboratori conjunt de doctorat per a
nous materials i tecnologies inventives de tractament d’aigües, el grup participa en l’estudi de
l’eliminació de microcontaminants orgànics recalcitrants (OMP) en tractaments basats en
processos d’oxidació avançats (AOP), com ara el plasma no tèrmic. L'objectiu principal d'aquest
estudi és l'eliminació de vies de transformació de compostos perfluorats recalcitrants
seleccionats (PFAS): GenX, àcid perfluorooctanic (PFOA), àcid heptadecafluorooctanesulfonic
(PFOS), àcid undecafluorohexanoic (PFHxA), acid tridecafluorohexà-1-sulfonic (PFHxS), àcid
perfluorobutíric (PFBA), Àcid nofluorobutà-1-sulfònic (PFBS). El plasma no tèrmic en entorns
líquids i gaso-líquids genera espècies oxidants in situ, com radicals hidroxils, ozó, peròxid
d’hidrogen, peroxinitrits, etc. Aquest desglossament oxidatiu està influït per la capacitat de
captació dels components de la matriu, que resulta en l'acumulació de productes de
transformació (TP) en lloc de la mineralització completa. Durant el 2020 es van realitzar
experiments inicials en col·laboració amb l’Institut de Física de Belgrad (Sèrbia).
La primera ronda d’experiments es va dur a terme mitjançant equips de plasma a escala de
laboratori, plasma no tèrmic i descàrrega pin-to-liquid. L’objectiu dels experiments era
proporcionar resultats preliminars i avaluar l’efecte dels paràmetres seleccionats sobre
l’eliminació de PFAS. Els paràmetres seleccionats van ser: concentració dels compostos, volum
de la mostra, temps de tractament, tipus de gas de treball. Els resultats preliminars es van
utilitzar per seleccionar les condicions de treball òptimes per als futurs experiments, ja que és la
primera vegada que s’utilitza aquest tipus d’equips de plasma per a la degradació de PFAS
seleccionats. Els resultats van demostrar un percentatge de degradació prometedor per a
diversos compostos, especialment per a PFAS de cadena llarga, com ara PFOA i el nou
compost GenX, després de 5 minuts de tractament. Pel que fa al PFAS de cadena curta, hi va
haver una eficiència d’eliminació molt baixa com s’esperava basada en la investigació anterior,
de manera que els següents passos experimentals inclouran un temps de tractament més llarg i
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un volum diferent. L’argó com a gas en funcionament va mostrar resultats prometedors des del
punt de vista econòmic i d’eficiència.
El projecte H2020 EMERGE es centra en estudiar els efectes de les diferents solucions de
reducció d’emissions per al transport marítim a Europa i a desenvolupar estratègies efectives
per disminuir els impactes ambientals i climàtics del transport marítim. El nostre paper en el
projecte es centra en l’anàlisi de contaminants orgànics en els fluxos de residus abocats dels
vaixells al medi marí. La principal preocupació està relacionada amb les aigües de depuració,
que s’originen en els sistemes de neteja de gasos d’escapament. Els sistemes de depuració
eliminen els compostos dels gasos d’escapament (principalment SOx, NOx, PM, matèria
orgànica i metalls) i contenen compostos acidificants formats per SOx dissolt, compostos
potencialment tòxics com els hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP) i els metalls.
Al llarg d’aquest any es va dur a terme un anàlisi de detecció per identificar els contaminants
orgànics més rellevants presents en la depuradora i l’aigua de mar (per exemple, PAHS i
derivats alquilats) mitjançant un sistema GC-APCI-QTOF MS. Les mostres seleccionades amb
aquest propòsit van ser produïdes per un sistema de depuració a escala pilot a la Universitat de
Chalmers (Suècia). Es va donar prioritat als compostos identificats en funció de la seva toxicitat
potencial i rellevància ambiental, la disponibilitat d’estàndards analítics i els problemes de
quantificació de cromatografia, per desenvolupar una metodologia analítica basada en
cromatografia de gasos acoblada a espectrometria de masses en tàndem per al seu seguiment
rutinari en mostres d’aigua de mar i de depuració.
Avaluació dels processos de tractament d'aigües residuals mitjançant metodologies
avançades per a la caracterització integral de la matèria orgànica dissolta (DOM) en
aigües residuals
En el marc del projecte MSCA EF 2020 SMART-WORKFLOW (Desenvolupament d’un flux de
treball intel·ligent basat en espectrometria de masses d’alta resolució per a l’avaluació del
rendiment de les tecnologies de tractament d’aigües residuals), el grup va participar en l’estudi
dirigit per a generar fluxos de treball (entès com un procediment (seqüència d’adquisició de
dades, processament de dades i extracció de dades) aplicable a les noves tecnologies
innovadores de tractament d’aigües residuals que s’utilitzen actualment i que ofereixen una
avaluació en profunditat del seu rendiment quant a l’eliminació de compostos orgànics polars i
productes de transformació generats. L’objectiu principal de SMART-WORKFLOW era integrar
els darrers avenços en anàlisi química (inclòs l’ús d’instrumentació potent com l’espectrometria
de masses d’alta resolució (HRMS)) i l’anàlisi estadística de dades per desenvolupar i optimitzar
una metodologia intel·ligent per a l’avaluació de la eficiència global del tractament d’aigües
residuals mitjançant diferents enfocaments tecnològics.
Es va posar el focus en processos d’oxidació avançada (AOP), on la influència dels radicals
SO4•- i OH• com a espècies inicials i els seus corresponents oxidants secundaris (O•-, CO3•-,
NO3•, Cl2•-, Cl•, etc) que encara es desconeixen en aigües naturals complexes. Es van dur a
terme experiments amb efluents secundaris de diferents plantes de tractament d'aigües
residuals locals. El flux de treball desenvolupat permet avaluar els tractaments en termes
d’oxidació global mitjançant l’estudi acurat dels diagrames de Van Krevelen, on es tenen en
compte totes les masses dels cromatogrames HRMS. La formació potencial de productes de
transformació amb sofre a causa dels radicals sulfat també es va avaluar mitjançant eines
estadístiques basades en el patró isotòpic i la massa precisa. Finalment, es va estudiar el
comportament d’un gran nombre de microcontaminants amb una àmplia gamma de propietats
fisicoquímiques.
El projecte SMART-WORKFLOW va contribuir al desenvolupament del mètode més ampli creat
fins ara en termes de nombre de compostos i va permetre, per primera vegada, una avaluació
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completa de la presència i el comportament de contaminants orgànics durant els processos de
tractament d’aigües, representant així un important avanç en l'avaluació de la contaminació a les
aigües residuals i ampliar l'enfocament i obtenir una imatge molt més àmplia dels perfils
moleculars i dels possibles problemes de contaminació.
Riscos del destí en el medi ambient de contaminants orgànics en agroecosistemes
En el marc del projecte H2020-MSCA-IF RESOURCE (Avaluació de la qualitat de les aigües
subterrànies en zones amb bestiar intensiu: el reciclatge de purins és una font important de
contaminació i difusió de gens de resistència als antibiòtics?), Dut a terme juntament amb
investigadors de la unitat de Microbiologia (vegeu següent) i des de RiE, el grup va treballar en
l’avaluació de l’estat químic i microbiològic de les masses d’aigua subterrània en zones amb
producció ramadera intensiva mitjançant l’anàlisi de productes farmacèutics i antibiòtics
veterinaris, gens de resistència als antibiòtics i la caracterització de l’empremta digital de la
matèria orgànica dissolta (DOM). Durant el 2020, l’equip es va centrar en la recopilació dels
resultats del projecte i en explorar les relacions potencials entre antibiòtics, variables ambientals
(per exemple, nitrats, fosfats, DOC) i DOM, per comprendre els components DOM que tindrien
una interacció important amb els antibiòtics. Un resum dels resultats del projecte es va publicar
en un article a la secció "Resultats en breu" del lloc web CORDIS de la Comissió Europea titulat
"Avaluar l'impacte de l'agricultura sobre les aigües subterrànies espanyoles".
Altres activitats del 2020 inclouen: (i) l'avaluació de la sostenibilitat ambiental de la reutilització
de vinasses com a fertilitzant en cultius de canya de sucre mitjançant la possible disseminació
de contaminants orgànics des de vinassa fins a sòls i aigües subterrànies, mitjançant
metodologies de cribratge sospites i objectius. Aquest treball es va fer en col·laboració amb
investigadors de la Universitat Estadual Paulista (UNESP) al Brasil i els resultats es van
recopilar en una publicació científica; (ii) la col·laboració amb investigadors de TiA sobre el
potencial de la digestió anaeròbica de residus ramaders (per exemple, aigües residuals
d’escorxadors, purins d’animals, etc.) per produir biogàs i reduir residus farmacèutics i antibiòtics
i (ii) avaluar la degradació de productes farmacèutics en aigües negres tractaments i el seu destí
en sòls i aigües naturals en zones fertilitzades amb aigües negres, en col·laboració amb
investigadors de la Universitat Sueca de Ciències Agràries (SLU) de Suècia.
Avaluació basada en aigües residuals de l'exposició humana a contaminants químics
En el marc del projecte H2020-MSCA-IF SCHEME (mineria d’informació química de
clavegueram - desenvolupament d’un concepte nou per a l’avaluació de l’exposició humana a
contaminants mitjançant l’anàlisi d’aigües residuals), s’ha desenvolupat una metodologia
analítica completa per a la determinació de biomarcadors d’exposició humana a productes
químics procedents de productes per a la cura personal i de la llar en aigües residuals. La llista
inclou biomarcadors d’exposició a parabens, filtres UV, ignífugs de fòsfor, bisfenol A, ftalats i
plastificants alternatius, així com biomarcadors d’estrès oxidatiu.
El 2020 es van desenvolupar i avaluar els mètodes SPE-LC-MS / MS, tant fora de línia com en
línia, per determinar els biomarcadors seleccionats. Després de l'optimització dels paràmetres
MS / MS, es van provar diverses columnes LC, dissolvents d'elució i programes de gradient per
a la separació òptima dels compostos diana. A més, es van explorar diferents sorbents i
procediments SPE per obtenir bones recuperacions d’extracció de biomarcadors seleccionats
amb propietats fisicoquímiques bastant diferents. Els resultats preliminars es van presentar al
16è Taller Anual d’Emergència de Massa Resolució (Hrms) i Aplicacions Lc-Ms / Ms emergents
en anàlisi ambiental i seguretat alimentària. A més, recentment s’ha publicat un document de
revisió sobre l’avaluació de l’exposició humana a la cura personal i productes per a la llar per
epidemiologia basada en aigües residuals a Trends in Environmental Analytical Chemistry
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Línia II.3 Qualitat i Diversitat Microbiana
Implicació dels bacteriòfags en l’adquisició i disseminació de gens de resistència a
antibiòtics en l’ambient
Tot i que els bacteriòfags (o fags) son les entitats biològiques més abundants i tenen el potencial
de transferir material genètic entre diferents hostes bacterians, la seva contribució a l’adquisició
i disseminació de gens de resistència a antibiòtics (ARGs) en el medi ambient no s’ha estudiat
en profunditat. Per contribuir en aquest coneixement, la Dra. Ana de Almeida Kumlien (beca
individual Marie Skłodowska-Curie) y, més recentment, el Dr. Edgar González (beca del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología de México - CONACyT) s’han incorporat al nostre grup de
recerca com a investigadors postdoctorals. La Dr. Almeida Kumlien té experiència en la indústria
del sanejament d’aigua i en tecnologies innovadores pel seu tractament. El Dr. González és
expert en microbiologia clínica i teràpia amb fags. Les seves activitats d’investigació es centren
en investigar la adquisició i propagació de les resistències a antibiòtics mitjançant la
transferència horitzontal de gens realitzada per fags. S’han aïllat fags d’aigües residuals no
tractades y també d’efluents tractats. Aquests fags s’utilitzaran per comprovar si poden
transmetre ARGs entre els seus hostes. Recentment, s’ha publicat un article d’opinió a la
prestigiosa revista Trends in Microbiology en el que es revisa el coneixement actual sobre el
paper dels fags a la resistència als antibiòtics en el context del tractament i sanejament de
l’aigua.
Disseminació de resistències a antibiòtics per aus aquàtiques (DARABi)
La resistència als antibiòtics (RA) s’ha convertit en un greu problema de salut pública que afecta
tant als humans, com als animals com al medi ambient. Tot i el coneixement que es té de
l’epidemiologia de la RA en l’entorn clínic i, fins i tot, en relació a la ramaderia, menys conegut
és el paper de la fauna salvatge en la disseminació de la RA entre biomes. Al 2020 hem iniciat el
projecte DARABi (Dissemination of Antibiotic Resistance by Aquatic Birds: disentangling the
contribution of microbes, bird ecology and anthropogenic pollution, PID2019-108962GB-C22,
finançat per la Agencia Estatal de Inveestigación del Ministerio de Ciencia e Innovación).
DARABi té com a principal objectiu explorar la prevalença de la RA en diferents espècies d’aus
aquàtiques tot considerant: a) les seves relacions ecològiques (dieta, temps d’estada) en
hàbitats afectats per diferents nivells de contaminació antròpica (abocadors, deixalleries, espais
naturals); i b) la seva capacitat de viatjar llargues distàncies (espècies migratòries versus
espècies sedentàries). DARABi es va iniciar al mes de Juny i és un projecte coordinat entre la
Universitat de Sevilla, experts tant en ecologia d’aus com en biomedicina, i l’ICRA. El nostre
grup vol esbrinar fins a quin punt les diferents espècies d’aus a estudiar (gavines, cigonyes,
grues i oques) són portadors de bacteris resistents a antibiòtics (ARB) i de gens de resistència
(ARGs) i fins a quin punt aquests estan relacionats amb la contaminació dels seus hàbitats
naturals. A DARABi es combinaran tècniques dependents de cultiu, metagenòmica i
seqüenciació de genomes per identificar, quantificar i caracteritzar el resistoma, el mobiloma i el
microbioma de les diferents espècies d’aus en relació a la seva ecologia i moviment.
El resistoma dels col·lectors d’aigües residuals
Al desembre de 2020 va finalitzar el projecte SEWAGENE (Accumulation, Spread and Removal
of Antibiotic Resistance In Sewer Systems, Ref. CTM2016-75653-R, finançat al 2016 pel
Ministerio de Economía y Competitividad). Durant els darrers quatre anys s’ha explorat l’efecte
dels tractaments químics sobre la diversitat i abundància dels gens de resistència als antibiòtics
(ARGs) i els elements genètics mòbils (MGEs). En particular, hem caracteritzat la microbiota
dels biofilms dels col·lectors en diferents llocs dins d’aquestes i hem identificat i quantificat el
seu contingut en ARG i potencials patògens (Auguet et al., 2017, Sci. Total Environ. 605-606:
1047-1054). Recentment, també hem identificat les alteracions causades per la dosificació
d’àcid nitrós lliure (FNA) en la composició de la comunitat del biofilm del col·lector i l’efecte que
aquest compost químic té en el resistoma i el mobiloma del col·lector (Gionchetta et al., 2021,
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Chem. Engineer. J. 405: 126657). Aqueest últim estudi proporciona una estimació de la
diversitat, abundància i distribució diferencial (aigua residual i biofilm) de ARGs i MGEs en un
col·lector experimental i una estimació quantitativa de l’efecte de la dosificació de FNA en el
resistoma i mobiloma dels col·lectors. En general, el FNA va tenir un impacte insignificant en las
comunitats bacterianes dels biofilms y s’ha d’investigar amb més detall atès que en els
col·lectors d’aigües residuals aquestes biopelículas són reservoris d’ARGs i patògens. Tot i així,
vam observar una reducció en la abundància relativa d’ARGs i MGEs en les cèl·lules en
suspensió, el que pot considerar-se com un efecte secundari beneficiós de la dosificació de FNA
i pot ser útil per disminuir la propagació de la resistència als antibiòtics en el cicle urbà de
l’aigua.
Actualment s’estan analitzant diferents paquets de seqüències obtingudes per metagenòmica i
metatranscriptòmica de dos experiments realitzats durant 2020 i que van consistir en la
dosificació de nitrat en un col·lector real (L'Escala, Alt Empordà) i una planta pilot construïda a
ICRA. Els resultats d’aquests experiments permetran tenir un coneixement més precís dels
efectes dels tractaments químics -i l’estrès associat- sobre la microbiota dels col·lectors i, en
particular, sobre el seu resistoma i mobiloma.
Xarxa de Vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals de Catalunya (sarsaigua)
L’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) està coordinant la xarxa de vigilància del virus
SARS-CoV-2 en l’aigua residual a Catalunya d’acord amb els principis de l’epidemiologia
basada en les aigües residuals (wastewater-based epidemiology). El programa es va iniciar al
juliol como una eina d’alerta anticipada davant els brots de COVID-19 a Catalunya. Els resultats
de la concentració de marcadores genètics del SARS-CoV-2 al territori es presenten
setmanalment a l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i a l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) y s’utilitzen com indicador complementari en la presa de decisions per part de
l’ASPC i el PROCICAT.
La xarxa segueix un total de 56 Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) repartides
per tot el país i que assisteixen a 193 municipis. En total, la població servida per aquestes 56
EDAR representa el 79,7% del total a Catalunya, monitorant-se com a mínim 1 EDAR per
comarca. Trenta-sis d’aquestes 56 EDARS es mostregen setmanalment i 18 quinzenalment, el
que resulta en la vigilància de 45 EDAR per setmana. Així mateix, s’ha tingut en compte un
factor estacional mitjançant el seguiment d’algunes EDAR localitzades en poblacions costaneres
que reben una gran afluència turística durant la temporada estival.
La recollida de mostres es duu a terme cada dilluns a l’entrada de cada EDAR utilitzant
mostrejadors automàtics refrigerats que agafen mostres compostes durant 24h amb una
freqüència de 20 minuts i proporcionals al cabal. Les mostres recollides es distribueixen el
dimarts a través d’un servei de missatgeria als tres laboratoris encarregats de les anàlisis, que
reben les mostres el mateix dimarts abans de les 15 h.
Les tasques analítiques es reparteixen entre tres grups de recerca amb reconeguda expertesa i
capacitat analítica. Dos d’aquests formen part del Departament de Genètica, Microbiologia i
Estadística (Facultat de Biologia) de la Universitat de Barcelona: el grup de recerca en Biologia
Molecular de Virus Entèrics liderat pel Prof. Albert Bosch i la Prof. Rosa Maria Pintó, i el grup
de recerca en Virus, Bacteris i Protozous d’interès en Salut Pública i Seguretat
Alimentària, liderat per la Prof. Rosina Gironès i la Dra. Sílvia Bofill. El tercer laboratori
encarregat de les analítiques és el Centre for Omic Sciences de l’Àrea de Biotecnologia del
Centre Tecnològic EURECAT, localitzat a Reus.
Los resultats setmanals de la concentració de gens diana del SARS-CoV-2 en les aigües
residuals es visualitzen en la plataforma on-line dissenyada per ICRA i desenvolupada ad-hoc
per EURECAT. Aquesta plataforma integra tant les dades generades pels laboratoris com les
dades físico-químiques generades durant el mostreig i les dades epidemiològiques (casos diaris
i mitjana mòbil setmanal) dels municipis assistits per les EDAR monitorades. La visualització
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dels resultats inclou un mapa interactiu del territori mostrejat que mostra el nivell de prevalença
del SARS-CoV-2 en les aigües residuals i gràfics detallats amb la concentració de diferents
dianes gèniques (N1, N2 e IP4) en el temps. Totes les dades es troben disponibles gratuïtament
per fins de recerca en el repositori en línia Zenodo (https://zenodo.org/record/4244774).

AII- Investigdors Visitants
Giovanella, Patricia, Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Gonzalez Villalobos, Edgar, Universidad Autònoma Nacional de México (UNAM)
AII- Estudiants Visitants
Sorengard, Mattias, Swedish University of Agricultural Sciences
Camarasa Gallego, Mireya, Universitat de Girona (UDG)
Moix Fernandez, Ivan, Universitat de Girona (UDG)
Schroter, Nicole Simone, University of Amsterdam
Diana, Marine, University of Surrey
Swampillai, Ayani, Universite de Geneve
Papac, Josipa, University of Zagreb
Karakatsanidou, Ioanna, University of Ioannina
Bellostas Carreras, Alba, Universitat de Girona (UDG)
Guzman Nieto, Maria, Universitat de Girona (UDG)
Pico Tomas, Anna, Univeristat de Girona (UDG)
Area III. TECNOLOGIES I AVALUACIÓ
Línia III1 Abastament d´aigua i tractaments avançats
La línia de recerca té dos temes generals, el desenvolupament de nous processos i teconologies
de tractament, principalment centrades en tractaments fisicoquímics, i la gestió de la qualitat de
l'aigua en aquests processos. Aquestes estratègies s’apliquen per augmentar la diversitat del
subministrament d’aigua modificant la qualitat de les fonts d’aigua tradicionals i alternatives
contaminades principalment amb contaminants orgànics però també inorgànics com el nitrat.
En l'àmbit de l'ERC Starting Grant ELECTRON4WATER, dirigit per la investigadora ICREA
Jelena Radjenovic, s'han fet els següents avenços:
•

S'ha publicat el primer estudi sobre l'oxidació selectiva i ràpida (electro) catalítica del
sulfur a sofre elemental mitjançant elèctrodes recoberts d'òxid de manganès. Es va
descobrir que l’òxid de manganès tenia una alta activitat catalítica per a l’oxidació de
sulfurs a sofre, una reacció que sol produir-se a la natura (per exemple, en sediments
marins anòxics). Al polaritzar un elèctrode a baix potencial anòdic, el recobriment d’òxid
de manganès es va regenerar contínuament després de reaccionar amb sulfur, garantint
així l’estabilitat de l’ànode i l’activitat (electro) catalítica. Aquest va ser el primer estudi
que va demostrar una catàlisi heterogènia mitjançant òxids de Mn (Sergienko i
Radjenovic, Applied Catalysis B Environmental, 2020). Actualment, l'estudiant de
doctorat Natalia Sergienko es centra en patentar un elèctrode basat en l’òxid de Mn per
a l'eliminació de sulfurs i la producció de sofre col·loïdal.
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•

Es va presentar una sol·licitud de patent europea titulada: "Mètode per preparar
esponges recobertes de grafè, esponges obtingudes, elèctrodes obtinguts d'aquestes
esponges i usos de les esponges pel tractament de l'aigua". Els elèctrodes d’esponja de
grafè s’han aplicat amb èxit per eliminar diferents contaminants orgànics persistents,
antibiòtics i altres, així com per a la desinfecció de l’aigua. Actualment s’està optimitzant
l’estructura d’aquestes esponges de grafè mitjançant la incorporació de diferents àtoms i
materials 2D per a la defluoració de PFAS. Aquest treball va ser dirigit pel doctor Luis
Pires (investigador postdoctoral) i actualment és el tema de diverses tesis doctorals en
curs dins del projecte (Giannis Florjan-Norra, Natalia Ormeño Cano, Nick Duinslaeger,
Anna Segues Codina).

A més, com a part del projecte Marie Curie ITN Nowelties (coordinat per Mira Petrovic, ICRA
AII), la doctoranda Nikoletta Tsiarta (supervisada per Wolfgang Gernjak i Lidija Ćurković, U.
Zagreb) ha estat continuant amb la seva tesi doctoral sobre ozonització catalítica mitjançant
membranes ceràmiques modificades, amb l'objectiu d'aconseguir un augment de la degradació
dels microcontaminants i una disminució de la colmatació de les membranes. Dos estudiants de
doctorat més, Amit Kumar (codirigit per Wolfgang Gernjak) i Camilo Sánchez Tobón (codirigit per
Jelena Radjenovic), van iniciar els seus respectius projectes de doctorat sobre el
desenvolupament de reactors de plasma i la síntesi d’un fotocatalitzador d’Au/TiO2 /òxid de
grafè a les seves institucions principals i començaran a treballar a ICRA el 2021.
Un altre doctorat s’està portant a terme en col·laboració amb Wetsus (Països Baixos,
www.wetsus.nl), on l'estudiant Nimmy George Kovoor (supervisor principal, Wolfgang Gernjak,
ICRA) té com a objectiu desenvolupar nous processos d’oxidació avançada que utilitzin
làmpades de mercuri de baixa pressió en les longituds d’ona de 185 nm i 254 nm. A més
d’orientar-se a la comprensió de la química del procés, aquest projecte de doctorat posa un gran
èmfasi en el modelatge computacional del disseny de fluids i el disseny de reactors. Durant el
2020, es van dissenyar, construir i es van començar a operar dues plantes pilot en una planta de
producció d’aigua potable als Països Baixos.
A l’octubre de 2020 es va iniciar una COST Action (“Aplicacions de plasma per a una agricultura
intel·ligent i sostenible”), on Wolfgang Gernjak codirigeix el grup de treball 4: "Tractament amb
plasma d’aigües residuals agrícoles, medis de creixement i producció d’aigua activada amb
plasma"; la primera reunió del grup de treball es va celebrar al gener del 2021 de manera
telemàtica i va reunir més de 100 experts internacionals en la matèria.
A l'octubre també va començar el projecte H2020 iWAYS, que està dirigit per Wolfgang Gernjak i
Ignasi Rodríguez-Roda i que compta amb 19 socis europeus. El projecte desenvoluparà un
conjunt de tecnologies per augmentar l’eficiència de l’aigua i l’energia a la indústria a través de
tres sol.lucions principals: condensació dels gasos d’escapament, tractament d’aigua i
valorització de residus. iWAYS considerarà fonts alternatives d’aigua dolça i també
desenvoluparà tecnologies robustes per reduir els volums de salmorra i reciclar l’aigua del
producte al procés de fabricació, aplicant principis d’economia circular. La principal tecnologia
estudiada per ICRA és la destil·lació de membranes i el seu ús potencial a la indústria
siderúrgica.
Els aspectes relacionats amb la qualitat de l’aigua i la gestió del subministrament dins de la línia
de recerca inclouen una cooperació estratègica amb l’empresa s::can Messtechnik GmbH
d’Àustria i la seva empresa filial espanyola s::can Iberia S.L. Dins d’aquesta línia, Mireia Plà ha
estat realitzant un Doctorat Industrial cofinançat per la Generalitat de Catalunya per treballar en
mètodes quimiomètrics que permetin la detecció de contaminants mitjançant sensors
d’espectroscopia òptica.
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L’Agència Estatal d’Investigació (AEI) finança el projecte INVEST, que va començar el 2019.
L’objectiu del projecte (liderat per Wolfgang Gernjak i Lluis Corominas) és establir un marc que
es pugui utilitzar per prendre decisions d’inversió, per donar suport als assoliments dels
objectius d’implementació de la Directiva Marc de l'Aigua sota diferents escenaris de canvi
global. A més dels investigadors principals, els professors Ignasi Rodríguez-Roda (ICRA-UdG),
Manel Poch (UdG) i Morgan Abily (ICRA, investigador postdoctoral) completen l'equip del
projecte.
En el 2020, l’Agència Catalana de l’Aigua va finançar el projecte SUGGEREIX executat a l’ICRA
per Wolfgang Gernjak, Joaquim Comas i Mercé Font, entre d’altres. El projecte es duu a terme
en col·laboració amb EURECAT (institució coordinadora), CETAQUA i el Catalan Water
Partnership. Una de les responsabilitats de l’ICRA és desenvolupar un sistema de suport a la
decisió per la selecció de la tecnologia de tractament adequada per obtenir aigua regenerada. El
coneixement adquirit en aquesta línia d’investigació també es transfereix a la indústria
mitjançant contractes de consultoria o bé amb la participación d’investigadors del projecte com
en Wolfgang Gernjak al panell d’experts que assessora ACA sobre recuperació d’aigües a
l’EDAR del Prat de Llobregat.
Línia AIII.2 Tractament d´aigües residuals, reutilització i captació de recursos
Les investigacions realitzades en aquesta línia tenen com a objectiu millorar les tecnologies
actuals i desenvolupar noves eines per tractar les aigües residuals en el context de l’economia
circular. L’objectiu no només és assolir els estàndards de tractament desitjats, sinó també
recuperar els valuosos recursos que contenen les aigües residuals, com ara energia, nutrients i
aigua. Les tecnologies investigades són d’aplicació en instal·lacions centralitzades i
descentralitzades, amb un interès creixent en incloure solucions basades en la natura en el
context del tractament d’aigües residuals i la recuperació de recursos.
Els objectius d’aquesta línia són assolir una millora en el tractament en termes de contaminants,
convencionals i emergents, recuperar energia i nutrients i reduir els impactes mediambientals de
les instal·lacions de tractament. L'enfoc experimental va des de la investigació fonamental fins a
la aplicada, amb projectes que impliquen una forta participació de socis de la indústria i serveis
públics d'aigua.
Les activitats principals se centren en els temes següents:
• Recuperació de recursos durant el tractament d'aigües residuals
• Investigació de les transformacions que pateixen els contaminants emergents en tecnologies
convencionals i avançades de tractament d’aigües residuals.
• Economia circular i solucions basades en la natura per a un òptim i segur cicle tancat de
l’aigua a la regió Mediterrània, enfocat a les instal·lacions turístiques.
Recuperació de recursos durant el tractament d’aigües residuals
Dins d’aquest bloc d’activitats i durant la primera meitat del 2020, es va operar una planta pilot
basada en un innovador sistema electroquímic a la depuradora d’aigües residuals (EDAR) de
Girona. Aquest sistema pilot forma part del projecte NEWBIES atorgat dins de la convocatòria
LIFE17 ENVINL i coordinat per WETSUS (Països Baixos), i està liderat per les Dres. Maite
Pijuan i Jelena Radjenovic. L’objectiu de la planta pilot era la recuperació del amoni present a
les aigües de rebuig provinents dels digestors anaeròbics de l’EDAR. La tecnologia de la planta
NEWBIES es basava en electrodiàlisi (DE) i estava formada per 65 parells de cèl·lules de
membranes BPM / CEM, acoblades a dos mòduls TMCS. El pilot es va operar en mode de
corrent continu i intermitent, per investigar l'impacte de la diàlisi de Donnan en el rendiment del
procés en termes de recuperació d'amoni, colmatació de membrana i consum d'energia. Els
resultats han demostrat la viabilitat d'utilitzar ED i TMCS per a l'extracció selectiva i la
recuperació de l'amoni del digestat anaeròbic amb una concentració satisfactòria d’amoni i un
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consum d'energia adequat. La planta pilot es va traslladar als Països Baixos al juliol per
continuar amb la següent etapa del projecte centrada en la recuperació d’amoni de l'orina.
La resta d’activitats d’aquest bloc s’han centrat en el tractament anaeròbic de diferents corrents
d’aigües residuals amb l’objectiu de recupera el biogàs. A l’octubre, en Federico Ferrari va
defensar la seva tesi doctoral en el tema del tractament d’aigües residuals municipals mitjançant
un biorreactor de membrana aneròbia. La seva investigació va demostrar l’eficàcia del
tractament anaerobi de les aigües residuals municipals a temperatura ambient, però també va
senyalar la importància de preconcentrar les aigües residuals municipals a través d’una
membrana d’osmosi directa per millorar la recuperació del biogàs. A més, dins del tema de la
recuperació de biogàs a partir d’aigües residuals i en el marc d’un projecte Juan de la Cierva, la
doctora Soraya Zahedi ha investigat el tractament anaerobi de diferents aigües residuals
industrials altament contaminades com aigües d’escorxador i degeccions de porc, aviram i fem
de bestiar . El tractament anaerobi d’aquests corrents concentrats ofereix una excel·lent
oportunitat per recuperar grans quantitats de metà, reduint també el risc ambiental d’aquestes
aigües residuals associat a l’alta presència de compostos farmacèutics i gens de resistència als
antibiòtics.
A l’octubre del 2020, el Dr. Simon Guerreo va començar el seu contracte postdoctoral Marie
Curie (H2020-MSCA-IF) a l’ICRA on treballarà juntament amb la Dra. Maite Pijuan en l’estudi de
nous microorganismes i processos anaerobis que permetin minimitzar les emissions de metà en
sistemes de transport i tractament d’aigües residuals.
Investigació de les transformacions que pateixen els contaminants emergents en tecnologies
convencionals i avançades de tractament d’aigües residuals.
Dins del segon bloc d’investigació es va avaluar l’eliminació de microcontaminants orgànics
(fàrmacs, compostos pertorbadors endocrins i compostos de la llista de vigilància de la EU) per
ampliar el coneixement dels seus mecanismes d’eliminació i/o biodegradació. La Lucia
Gusmaroli va defensar la seva tesi el maig de 2020 i es van realitzar proves amb compostos
emergents que fins ara no s’havien avaluat suficientment (per exemple, compostos de llista de
vigilància de la EU) en sistemes convencionals de fangs actius. Es van realitzar estudis
addicionals, en col·laboració amb l'àrea de qualitat de l'aigua, per avaluar l'eliminació de
microcontaminants específics (metoprolol i metoprolol acid), combinant processos biològics
(fangs actius o fongs) amb UV/H2O2. A més, investigadors de la línia AIII.2 (Marc Castaño i
Gianluigi Buttiglieri) van elaborar un capítol de llibre sobre el destí i l’eliminació de productes
farmacèutics en tractament convencionals a fang actius per a la reutilització d’aigua i de fangs
de depuradora.
Pel que fa a les tecnologies avançades de tractament, un nou projecte de recerca, ANTARES
(PID2019-110346RB-C22), finançat per l’Agència Estatal d’Investigació del Govern espanyol, va
començar el juny del 2020. Aquest projecte es du a terme juntament amb el Departament
d’Enginyeria Química de la Universitat de Santiago de Compostel·la i té com a objectiu
investigar el destí i la transformació diferents microcontaminants i gens de resistència als
antibiòtics presents a les aigües residuals municipals quan són tractades mitjançant diferents
tecnologies de tractament. Dins d’aquest projecte s’està investigant les capacitats d’un sistema
anaerobi amb òxid de grafè reduït biològicament per a l’eliminació de determinats
microcontaminants. La hipòtesi que s’està provant és que l’òxid de grafè pot ser reduit
biològicament per la biomassa anaerobia augmentant la seva conductivitat i facilitant el procés
directe de transferència d’electrons entre espècies, millorant així l’eliminació de diversos
microcontaminants que són difícils de biodegradar en els processos anaeròbics convencionals.
Durant la segona meitat del 2020 es va instal·lar una planta pilot que es troba en funcionament
per assolir condicions estables abans d’aplicar l’òxid de grafè.
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Solucions basades en la natura i economia circular.
Després de l'experiència assolida en matèria de reutilització d'aigua i recuperació de nutrients, el
tercer tema d'investigació en aquesta línia pretén ampliar les seves activitats cap al concepte
d'economia circular i solucions basades en la natura amb el projecte HYDROUSA i CLEaNTOUR, en el context de les zones mediterrànies i les instal·lacions turístiques, i la COST action
Circular city.
Pel que fa a l’economia circular i les solucions basades en la natura, el projecte H2020
HYDROUSA “Demonstration of water loops with innovative regenerative business models for the
Mediterranean region” ha estat avaluant solucions innovadores de gestió de l’aigua basades en
la natura per a illes de la Mediterrània i zones costaneres tan per al tractament de les aigües
residuals així com per a la recuperació de nutrients, subministrant aigua dolça des de fonts
d’aigua no convencionals, també amb finalitats agrícoles. L'objectiu final és establir el nexe
aigua-energia-alimentació-ocupació creant llocs de treball, impulsant l'economia i assegurant-se
que la comunitat i els diferent grups d'interès estiguin involucrats activament. En aquest context,
es va publicar un article, en col·laboració amb la Universitat de Brunel, sobre les solucions
basades en la natura com a facilitadors de circularitat en els sistemes hídrics, revisant
metodologies, eines i diversos indicadors d'avaluació. Paral·lelament, es va realitzar una
campanya exploratòria de mostreig analitzant diverses matrius d'aigua de les illes gregues i
s'està desenvolupant un protocol analític per a l'anàlisi de microcontaminants seleccionats en
cultius (per exemple, enciams), en col·laboració amb l'àrea de qualitat de l'aigua, en el marc de
la tesi doctoral d’en Marc Castaño.
A més, el projecte RETOS CLEaN-TOUR (2018-2021) "Economia circular per facilitar la
reutilització urbana de l'aigua en una ciutat turística: sistema centralitzat o descentralitzat?" es
duu a terme en col·laboració amb la línia AIII3 i en el marc de la tesi doctoral de l’Esther
Mendoza. L'objectiu és demostrar la seguretat de l'aigua regenerada per al reg i altres usos,
donant així un pas cap a l'economia circular a les regions turístiques. El projecte està avaluant
sistemes centralitzats i sistemes descentralitzats (segregant diferents tipus d’aigua) per abordar:
(i) l’eliminació de microcontaminants orgànics (ii) l’avaluació dels possibles riscos de reutilització
de l’aigua i (iii) les dificultats per seleccionar l’escenari més adequat (centralitzat o
descentralitzat) amb tecnologies de tractament innovadores com les membranes d’osmosi
directa i els sistemes hidropònics per al tractament d’aigües grises amb plantes comestibles. En
aquesta línia s’ha desenvolupat e instal·lat una planta pilot hidropònica a les instal·lacions de
l’ICRA per a la producció de cultius amb aigües grises i per avaluar el transferiment de
microcontaminants orgànics i de metalls pesats des de l’aigua a les plantes mateixes.
També hem estat treballant en col·laboració del Prof. Manel Poch (LEQUiA-UdG) en la definició
del concepte de l’Aigua 5.0, un nou paradigma en el marc de l’economia circular. La nostra visió
pretén anar més lluny que la idea ja de per sí revolucionària de la reutilització directa i indirecta
de l’aigua, l’optimització energètica, i la recuperació de nutrients, bio-polímers o bio-dissolvents
de l’aigua residual. En primer lloc volem aprofundir en el nexe aigua, alimentació i energia a les
ciutats promovent l’ús de les solucions basades en la natura però també l’agricultura urbana,
regada amb aigua regenerada i amb fertilitzants recuperats dels residus locals. En segon lloc,
volem treure avantatge de la revolució digital per recuperar i fer servir la informació amagada a
les cada vegada més nombroses dades que es generen i recullen diàriament al cicle de l’aigua,
per tal de fer-ne una gestió més sistemàtica i millora la transparència en la gestió vers el ciutadà,
per esdevenir ciutats més resilients i democràtiques.
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Cal assenyalar que l’ICRA també és activa a la COST action Circular City (Implementing naturebased solutions for creating a resourceful circular city) (2018-2022) amb Gianluigi Buttiglieri com
a MC per a Espanya i altres investigadors de l’ICRA implicats. En aquest context, es va elaborar
un capítol de llibre (liderat per en Gianluigi Buttiglieri i amb diversos experts internacionals en
solucions basades en la natura com coautors) sobre les possibilitats d’utilitzar solucions
descentralitzades basades en la natura i híbrides per a la reutilització de l’aigua regenerada, així
com un article review sobre les solucions basades en la natura per a la gestió urbana de l’aigua
a ciutats circulars d’Europa.
Finalment, mencionar també que el Dr. Ignasi Rodriguez-Roda es coordinador del grup de
treball 3 (“Tratamiento y depuración. Soluciones tecnológicas, incluyendo compuestos
emergentes. Reutilización, reciclaje y desalación”) de la Plataforma Tecnológica Española del
Agua (http://www.plataformaagua.org/).
Línia AIII3 Modelització i sistemes de gestió
El principal focus d’investigació de la línia AIII3 és el desenvolupament d’eines i metodologies
per donar suport a la gestió del sistema urbà d’aigües (UWS). La línia III.3 busca la integració de
subsistemes (per exemple, sistemes de clavegueram, plantes de tractament d’aigües residuals i
cossos d’aigua receptors) i la planificació de ciutats intel·ligents i sostenibles.
Les activitats principals se centren en els tres temes següents:
• Digitalització del sector de l'aigua
• Planificació de ciutats sostenibles, incloent solucions basades en la natura
• Gestió integrada de sistemes d’aigües residuals urbanes
Digitalització del sector de l'aigua
AIII.3 va establir una cooperació amb l’Àrea de Qualitat (Sara Rodriguez-Mozaz, Mira Petrovic,
Carles Borrego i Pablo Gago) que reunirà tecnologia i imaginació per obtenir informació
socioeconòmica de diferents barris mitjançant l’anàlisi química i microbiològica de les aigües
residuals dels seus ciutadans, l’anomenada “sociologia de les aigües residuals”. Lluís
Corominas lidera la contribució ICRA en el projecte H2020 SCOREwater
(https://www.scorewater.eu/), que té com a objectiu obtenir informació socioeconòmica a partir
de mostres de clavegueram. SCOREwater confia en diversos socis catalans complementaris
(ICRA, BCASA, S::can Iberia, IERMB i Eurecat) que col·laboren en el cas d'estudi de Barcelona,
on es monitoritzaran tres dels barris de la ciutat durant 2021. Durant el 2020, les estacions de
control s'han construït i s'han instal·lat sensors. Mònica Escolà i Nicole Schröter (sota la
supervisió principal de Pablo Gago) han contribuït en fer possible aquestes instal.lacions.
Un equip d’investigadors d’AIII.3 (Dr. Neus Collado i Dr. Corominas) estan coordinant amb el Dr.
Carles Borrego i la Dra. Laura Guerrero (de l’Àrea de Qualitat), el disseny i el desplegament d’un
sistema de vigilància basat en aigües residuals per al SARS- CoV-2 a Catalunya. Aquesta
vigilància serveix com a sistema d’alerta primerenca per detectar canvis rellevants en la
circulació del virus. Els resultats es proporcionen en una plataforma en línia (sarsaigua.icra.cat) i
es comenten setmanalment amb el departament de salut de Catalunya i l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA). Es mostren un total de 56 EDARs a tot el país que donen servei a 193 municipis,
que representen el 80% de la població catalana. Els laboratoris implicats en la iniciativa són: i) el
grup de recerca en Biologia Molecular de Virus Enterics (https://is.gd/DfJvtY), ii) el grup de
recerca sobre virus, bacteris i protozous d’interès en salut pública i seguretat alimentària
(VirBaP, https://is.gd/rNmGr1) i iii) el Centre EURECAT de Ciències òmiques
(http://omicscentre.com), situat a Reus.
EURECAT ha desenvolupat un visor web (https://sarsaigua.icra.cat) en col·laboració amb ICRA
per recopilar i integrar les dades generades pels laboratoris i les metadades generades pel
mostreig.
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El projecte H2020 "Leading Urban Water Management to its Digital Future" (DWC)
(https://www.digital-water.city/). L’objectiu principal de DWC és crear vincles entre el món físic i
el digital desenvolupar 15 solucions digitals avançades per fer front als reptes relacionats amb
l’aigua. Les solucions s’estan provant i demostrant a cinc grans ciutats europees per mostrar
com poden contribuir a l’assoliment de tres objectius principals: millorar el rendiment del sistema
d’aigua, augmentar la participació dels ciutadans en la gestió urbana de l’aigua i una millor
protecció de la salut dels ciutadans. Tradicionalment hi ha hagut una manca de dades i
informació fiables sobre l’aparició de les OSC. La contribució AIII.3 a DWC està liderada pel Dr.
Gutierrez i el Dr. Corominas amb la participació de Silvia Busquets; l’equip desplegarà una xarxa
de sensors de baix cost (SENVES, vegeu la descripció següent) als sistemes de clavegueram
de Sofia (Bulgària) i Berlín (Alemanya) per millorar el coneixement sobre les emissions de les
OSC i desenvolupar estratègies operatives per minimitzar-ne els efectes. La solució proporciona
un mètode robust i senzill per a la detecció de les OSC, redueix CAPEX i OPEX per a la
supervisió de les OSC i permet a les empreses de serveis públics controlar les seves extenses
xarxes.
AIII.3 ha estat molt actiu en el camp de la digitalització del sistema d’aigües residuals urbanes.
L’equip, format pel doctor Lluís Corominas, el doctor Oriol Gutierrez, Sílvia Busquets, Lluís
Bosch i Adrià Riu, ha estat treballant en tres projectes-accions que han desenvolupat amb èxit
solucions intel·ligents per fer front a les necessitats actuals i futures dels serveis d’aigua.
Començant petit, amb la invenció de detectors de clavegueram combinats de desbordament de
baix cost, integrant aquests sensors en eines de gestió proactiva i treballant finalment en la seva
incorporació a la digitalització del cicle urbà de l’aigua. A continuació es descriu dues de les
principals eines desenvolupades:
SENVES (desenvolupament d’un sensor de baix cost per al control combinat del desbordament
de clavegueram). Els esdeveniments combinats de desbordament de clavegueram (OSC)
produïts en sistemes de clavegueram en condicions de temps humit són una amenaça per a les
masses d’aigua receptores. La legislació obliga a controlar aquests esdeveniments (és a dir, a
Espanya, el Reial decret 1290/2012). El 2012, els doctors Corominas, Acuña i Gutierrez (durant
el projecte EcoMaWat) van liderar el desenvolupament d’una nova metodologia que té com a
objectiu caracteritzar l’ocurrència i la durada dels esdeveniments de les OSC mitjançant sensors
de temperatura de baix cost. El mètode ha estat patentat i validat rigorosament a 4 ciutats
europees. El cost de la solució proposada és cinc vegades inferior al de les tecnologies actuals.
El primer prototip (anomenat SENVES) d’aquest mètode de baix cost es va desplegar i validar
posteriorment al projecte Gestor. Ara s’està implementant una millora del prototip al projecte
H2020 Digital Water City (DWC) que finalment portarà el nou sensor al mercat.
El projecte GESTOR (eina de suport a la decisió per a la gestió proactiva de sistemes de
clavegueram) va acabar el març de 2020. Juntament amb dues empreses (FACSA i ABM) s´ha
desenvolupat l’eina GESTOR que ajuda a predir possibles problemes de clavegueram, com ara
desbordaments combinats de clavegueram, infiltració/exfiltració o la reducció de la vida útil
mitjançant la corrosió, que ens permet detectar-los/resoldre’ls abans que esdevinguin crítics i
encara més costosos. L'eina s'ha provat al municipi de Penyíscola i està preparada per aplicar-la
en altres llocs. La plataforma GESTOR redueix els costos de manteniment de la gestió
d’infraestructures urbanes d’aigua i la seva protecció proactiva disminueix el risc de fallada de la
infraestructura. Tot i ser una eina de recent creació, diversos municipis s’han preguntat sobre la
seva aplicació i FACSA ja la utilitza en un municipi del nord d’Espanya.
Planificació de ciutats sostenibles, incloent solucions basades en la natura
AIII.3 col·labora amb AI.3 en el projecte Sanitation for and by Nature (SANNAT) com a part del
Science for Nature and People Partnership (SNAPP). L’equip està dirigit pel Dr. Acuña, amb les
contribucions del professor Comas, el doctor Corominas i la investigadora Castañares. ICRA ha
estat recopilant proves científiques sobre l’ús de solucions basades en la natura (NBS) en
sistemes d’aigües residuals urbanes de tot el món. ICRA està desenvolupant un sistema de
suport a la decisió (DSS) basat en el coneixement expert i l'evidència científica recollida, per
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proporcionar recomanacions sobre l'ús de NBS per al sanejament. A finals de 2020, ICRA va
completar el primer prototip de DSS (https://snapp.icra.cat/). Durant el 2020, el DSS també ha
estat validat preliminarment per experts. El 2021, aquest DSS es validarà i s’ampliarà amb
criteris d’impacte econòmic i ambiental en el marc del recentment premiat projecte Green Deal
MULTISOURCE de la UE.
El 2020, AIII.3, en col·laboració amb l’Àrea de Recursos i Ecosistemes, ha intensificat la seva
tasca en el projecte H2020 EdiCitNet (http://www.edicitnet.com), que té com a objectiu fomentar
l’ús sistèmic de solucions basades en la natura per la producció d'aliments com a pas important
cap a ciutats més sostenibles, habitables i més saludables. ICRA lidera el desenvolupament
d'eines (catàleg en línia i joc educatiu recolzat per una base de dades) per donar suport a les
parts interessades públiques i privades en l'aprenentatge i implementació de NBS. Durant el
2020, investigadors de l’ICRA (Dr. Castellar, Dr. Pueyo, Dr. Acuña, Dr. Corominas, Dr.
Rodríguez-Roda i Dr. Comas) han finalitzat la conceptualització i el co-disseny de les eines i ja
està disponible un primer prototip de la caixa d’eines (https: //toolbox.edicitnet.com/) des de
finals del 2020. La caixa d’eines s’utilitza actualment per a la recollida de dades de NBS per a la
producció d’aliments, anomenada en endavant Edible City Solutions (ECS), entre les ciutats de
tot el món. A més, el 2020 s’ha completat el marc i les funcionalitats del primer prototip per a
Edible City Game, un joc seriós per a la planificació urbana participativa i la simulació
d’escenaris dels beneficis de l’ECS. Aquest joc aspira a ser una valuosa contribució per
dissenyar la transició cap a ciutats més comestibles. Aquest any, hem continuat els nostres
contactes amb projectes germans de NBS per buscar sinergies i ampliar l’impacte del projecte,
també a través dels grups de treball de la UE NBS.
Gestió integrada de sistemes d’aigües residuals urbanes
Dins del projecte INVEST, el professor ICREA Wolfgang Gernjak i el Dr. Lluís Corominas
intenten establir un marc que es pugui utilitzar per prendre decisions d’inversió que contribueixin
a assolir els objectius de la Directiva Marc de l’Aigua en diferents escenaris de canvi global. El
professor Ignasi Rodríguez-Roda (ICRA-UdG), Manel Poch (UdG) i Morgan Abily (ICRA,
investigador postdoctoral) completen l'equip bàsic del projecte. El 2020 hem avaluat la capacitat
de dilució de les masses d’aigua superficial (SWB) a tot el continent europeu per identificar les
zones més vulnerables mitjançant informació de bases de dades europees centralitzades. Els
valors dels factors de dilució futurs dels SWB s’estimen en funció dels impactes representatius
dels escenaris de la ruta de concentració representatius sobre el cabal dels rius i dels canvis
probables en l’estat ecològic dels SWB europeus. Aquesta avaluació permet entendre on la
inversió a Europa és més rellevant.
Dins del projecte CLEaN-TOUR finançat per la convocatoria Retos del plan nacional de
investigación, el 2020 s’ha realitzat una eina de decisió multicriteri per donar suport a la
planificació de xarxes de reutilització d’aigües a les ciutats, inclosa la recollida d’aigües residuals
o aigües grises, el seu tractament i la (re) distribució de l’aigua recuperada. Aquest DSS donarà
suport a la generació i avaluació dels escenaris descentralitzats (o centralitzats) de reutilització
d’aigua més adequats. Les dades de sortida inclouran la xarxa òptima de reutilització d’aigua,
així com el canvi entre escenaris actuals i futurs (reutilització d’aigua) en termes de nombre
d’habitants atesos, els fluxos de nexe (estalvi d’aigua potable i petjada energètica) i els costos
de construcció i explotació. Aquesta eina s'està desenvolupant en col·laboració amb el grup
d'investigació en informàtica BCDS (Broadband Communications and Distributed Systems) de la
UdG. Josep Pueyo, Gianluigi Buttiglieri, Miquel Farreras, Lluís Corominas i Joaquim Comas (de
l’ICRA) i David Martínez i Eusebi Calle (de la UdG) formen l’equip interdisciplinari que treballa en
aquesta eina.
El desenvolupament de l’eina EcoAdvisor, una aplicació per al funcionament integrat de plantes
de tractament d’aigües residuals i ecosistemes d’aigua dolça per maximitzar els beneficis
mediambientals i minimitzar els costos, ha continuat durant el 2020 gràcies al finançament de
l’empresa “Aigües de Catalunya” (Global Omnium). A ICRA, l'equip de treball està format pels
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doctors Corominas, Acuña, Castañares, Bosch i el professor Comas. Ecoadvisor ofereix a
“Aigües de Catalunya” un avantatge en les licitacions per a la gestió de les UWWTU. Es van
programar tres fases per a EcoAdvisor i dues d’elles es van completar amb èxit a finals de 2020.
EcoAdvisor permet modelar diferents escenaris per a una gamma completa de tractaments
d’EDAR (és a dir, tractament primari, nitrificació, desnitrificació i eliminació de fòsfor) i avaluar
com afecta la descàrrega al cos d’aigua receptor. Els models que utilitza EcoAdvisor han estat
validats per coneixements experts i campanyes experimentals en dos sistemes reals a nivell de
captació.
El 2020, AIII.3 va continuar treballant en el desenvolupament d’un joc educatiu en cooperació
amb GILAB (Universitat de Girona). El doctor Corominas va liderar el desenvolupament d’un joc
educatiu per educar els estudiants de primària sobre el cicle urbà de l’aigua (des de l’aixeta fins
als ecosistemes d’aigua dolça) en col·laboració amb GILAB (Universitat de Girona). El joc
educatiu va ser una sortida del projecte EcoMaWat i ara s’està ampliant per incorporar nous
escenaris sota el paraigua del projecte SCOREwater.
A més, el SAD-nitrats, un sistema de suport a la decisió per seleccionar les tecnologies de
tractament més adequades per a l’eliminació de nitrats a les aigües subterrànies, s’ha posat en
marxa el 2020. Aquest DSS es va desenvolupar en col·laboració amb el Catalan Water
Partnership i finançat per l’Agència Catalana de l’Aigua. (ACA). El DSS incorpora informació
actualitzada sobre les tecnologies de tractament més eficaços per a l’eliminació de nitrats i està
disponible gratuïtament a través del lloc web de l’ACA (http://aca.gencat.cat) per donar suport a
les autoritats locals que tracten les aigües subterrànies contaminades. El projecte va ser dirigit
pel professor Comas i el DSS va ser desenvolupat per Adrià Riu.
Finalment, el 2020 s’han iniciat dos projectes més finançats per l’Agència Catalana de l’Aigua
relacionats amb la gestió integrada dels sistemes d’aigua: SUGGEREIX: desenvolupament
d’eines per donar suport a la implementació i la reutilització de l’aigua, on es realitza un DSS per
a la selecció de la reutilització de l’aigua més adequada es desenvoluparà un esquema i
EESAM: Integració de l’estat ecològic i els serveis ambientals per al disseny i priorització de
mesures de gestió, on es desenvoluparà un DSS per analitzar l’impacte de les estratègies de
gestió per millorar l’estat ecològic i avaluar els serveis ecosistèmics. L’equip de treball d’aquests
dos projectes inclou Adrià Riu, Lluís Bosch, Wolfgang Gernjak, Mercè Font, Lluís Corominas,
Gianluigi Buttiglieri, Ignasi Rodríguez-Roda i Joaquim Comas.
AIII- Investigadors Visitants
Barbeau, Benoit, Polytechnique Montreal
AII- Estudiants visitants
Fetimi, Abdelhalim, University of Bejaia
El Brahmi, Asmae, Mohammadia School of Engineers
Crespo Gomez, Sara, Universitat de Girona (UDG)
Moraleda Martinez, Julia Maria, Universitat de Girona (UDG)
Gomez Vaca, Ana Noemi, Universitat de Girona (UDG)
Zapata Guardiola, Betsabe, Univeritat de Girona (UDG)
Pujol Cosculluela, Marta, Univeritat de Girona (UDG)
Muñoz Brugues, Sergi, Univeritat de Girona (UDG)
Brugues Pujolras, Roser, Univeritat de Girona (UDG)
Saló Grau, Joan, Univeritat de Girona (UDG)
Bergqvist, Miriam, ETH Zürich
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CONVENIS
01/01/2020
ICREA
El present conveni té per objecte establir el marc de col.laboració entre ICREA i ICRA, per al
desenvolupament de les actuacions en materia de recerca proposades per ICRA i aprovades
per ICREA, mitjançant l'adscripció de personal investigador ICREA a ICRA.
02/01/2020
Univeristat de Girona
Renovació conveni d'adscripció de la Recerca a ICRA del Dr. Sergi Sabater per un periode de 4
anys.
02/01/2020
Univeristat de Girona
Renovació autorització d'encarrec de gestió del Dr. Sergi Sabater com a sotsdirector d'ICRA.
13/01/2020
PSIPW
Conveni de col.laboració científica amb la institució Prince Sultan Bin Abdulaziz Inernational
Prize for Water- PSIPW Arabia Saudi, per la col.laboració en activitats organizades en el marc
de les conferències ICRAPHE i HSMS que s'organitzaran al llarg de 2020.
23/01/2020
Universitat de Nova Gal·les del Sud
Conveni de col.laboració científica i gestió de la patent " Rend-cap device. Self-assembling
membrane housing for low pressure water filtering applications" entre UNSW-UDG-ICRA.
05/02/2020
ISGlobal
Conveni per a gestió i trasllat de mostres en el marc del projecte ERC Expo-Hum (ISGlobal).
27/02/2020
PINT OF SCIENCE _ Asociación para la divul científ
Col·laboració per a la realització de les jornades PINT OF SCIENCE - España 2020 (maig
2020).
01/03/2020
CSUC
Conveni CSUC-ICRA, per al tractament de dades al Portal de Recerca de Catalunya.
01/03/2020
CSUC
Conveni que regula el tractament de les dades dels investigadors ICRA per part del CSUC en el
marc del projecte Portal de Recerca de Catalunya PCR, on s'estableixen les obligacions i
responsabilitats de cada una de les institucions.
03/03/2020
Companyia Gral d'Aigües de Catalunya
Prorroga fins al 31/03/2021 del conveni signat a data 5 de març de 2018 ambdues institución per
a desenvolupar una plataforma web i App per a l'assistència a l'operació d'EDARs, basada en
criteris ambientals i ecosistèmics.
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11/03/2020
Fundació Institut Universitari IDIAPJGol
L'objectiu d'aquest Acord és promoure la col·laboració i la comunicació en l'àmbit científic entre
les institucions signants i, tenint en compte que les parts comparteixen interessos i objectius
comuns en els àmbits de la ciència, la tecnologia i la cultura, així com incentivar i desenvolupar
la recerca i la transferència de coneixements relatius a temes relacionats amb l'aigua,
15/03/2020
Fundació Institut Universitari IDIAPJGol
Dins de l'Acord marc de col·laboració per a la Recerca signat per les dues Parts l'11 de març de
2020, IDIAPJGol, sota la direcció del Dr. IDIAPJGol té capacitats per extreure informació de les
bases de dades de salut primària i executar anàlisis estadístiques dins d'estudis epidemiològics.
L'epidemiologia del sewatge té el potencial de ser una gran font d'informació complementària als
estudis epidemiològics. PROJECTE SCOREWATER
06/05/2020
Consorci de la Costa Brava (CCB-ELA)
Conveni Marc de col·laboració té per objecte emmarcar i coordinar les actuacions que l’ICRA i el
CCB duguin a terme en projectes de recerca aplicada, assessoraments, intercanvis d’informació
i realitzacions de naturalesa similar en relació amb el tractament, la gestió i el seguiment de la
qualitat de l’aigua, així com en el desenvolupament de la sostenibilitat dels processos i de la
seva eficiència ambiental.
11/05/2020
CCB- Diputació Girona
El present conveni marc de col.laboració té per objecte emmarcar i coordinar les actucions que
l’ICRA i CCB duguin a terme en projectes de recerca, assessoraments, intercanvi d'informació,
en temans relacionats amb el tractament, la gestió i la qualitat de l'aigua.
20/05/2020
University of Salerno
Conveni signat amb la Universitat de Salerno en el marc del programa ERASMUSPROGRAMME: TRAINEESHIP 2020-2025.
02/06/2020
ACCIONA-AGUA
Contracte de serveis que regula la col.laboració amb ACCIONA-AGUA i ICRA, (àrea de
Tecnologies i Avalucií) com a subcontractista per l'execució i desenvolupament del projecte de
recerca " Life Dreamer: Desmostration Of And Environmentally-Friendly Desalination Systems
Concept: Transforming Seawater Into Valuable Resources.
22/06/2020
CCB- SERVEIS MEDIAMBIENTALS SAU
L'objecte del conveni és l'estudi de la incidència dels contaminants emergents al medi natural en
l'ambit d'actuació del Consorci Besos Tordera.
31/07/2020
MATELCO
Acord i condicions per la cessió de l'equip HACH FL 1500 flow monitor per 1,5 mesos per fer
demostracions (inici 14/09/2020).
01/09/2020
NEIKER
El present contracte regula els termés i condicions de la prestació de servei per part d'ICRA en
l'ambit de prestació de serveis de monitoratge de l'impacte d'antifungicos per el control de la
banda en pinus radiata sobre ecosistemes fluvials en les conques afectades per la infecció de
Dothistroma.
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13/10/2020
Comissió Central de Subministraments - Gencat
Conveni de col.laboració en el que s'estableixen les condicions de participació en el Sistema
Central d'Aquisicions de béns i Serveis de la Generalitat de Catalunya per part de l'ICRA.
13/10/2020
Technical University of Munich- Universitat de Gir
Conveni especific de col.laboració per a la realització de les tesis doctorals en el marc del
projecte NOWELTIES
14/10/2020
Ministerio de Universidades
Conveni per a la gestió de les ajudes en els ambits dels subprogrames de Formació y Mobilitat
del Programa estatal de Promoció del Talent y la Empleabilitat del Plan Estatal d'Investigació
Científica i Tecnica y de Innovació 2017-2020.
27/11/2020
Universitat de Barcelona
Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudians de la UB
en entitats colaboradores.
03/12/2020
AGAUR
Conveni especific per que regula el tratament de dades de caractes personal en el marc de les
convocatories que gestiona l'AGAUR.
18/12/2020
ACA- Licitació CTN20A0533 Lot 1
Contracte de Serveis en el marc de la Licitació Assistències Tècniques Prèvies A La Redacció
Del Pla De Gestió I El Programa De Mesures Del Tercer Cicle De Planificació Hidrològica.
Lot 1: Anàlisi De La Potencialitat Del Millora Del Sanejament Urbà I
Estudis De Traçabilitat De Les Fonts De Contaminació D’origen Industrial I De Contaminants
Emergents
30/12/2020
NEIKER
Prorroga de 12 mesos addicionals al contracte signat en data 1/09/2020 amb NEIKER, el qual
regula els termés i condicions de la prestació de servei per part d'ICRA en l'ambit de prestació
de serveis de monitoratge de l'impacte d'antifungicos per el control de la banda en pinus radiata
sobre ecosistemes fluvials en les conques afectades per la infecció de Dothistroma
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ACTIVITATS organitzades, o amb participació d’ICRA
08/01/2020
L'ICRA participa en la primera edició dels Water Talks del CWP sobre Microplàstics
El passat 11 de desembre la investigadora de l’ICRA, Sara Rodríguez va participar en els Water
Talks del Catalan Water Partneship (CWP), un nou format de sessions tècniques per debatre
sobre tecnologies, reptes i tendències que poden ser d’interès del sector de l’aigua i que, en la
seva primera edició, va tractar sobre microplàstics.
La sessió que va tenir lloc a la Universitat de Barcelona, amb la participació de l’Institut de
Recerca de l’Aigua de la Universitat de Barcelona (IdRA), va agrupar a 60 persones, entre les
quals destacaven molts investigadors i investigadores del sector de l’aigua, que estan treballant
o estan interessades en l’estudi dels microplàstics.
Els fragments de plàstic, fibres i grànuls (microplàstics) ja són considerats com a contaminants
emergents, actualment dels més importants i en continu creixement. Els microplàstics generen
gran quantitat d’impactes ambientals, especialment quan arriben aigües continentals o
oceàniques, però també es detecten en aigües residuals i fins i tot de consum.
L’acte va estar dividit en dues parts, la primera on van tenir lloc ponències de diferents entitats
associades al clúster com Laboratori Dr Oliver Rodés, Aqualia, Leitat i Aigües de Barcelona, on
es van presentar els reptes principals de l’anàlisi de microplàstics, mètodes per reduir el risc
associat als plàstics, experiències passades i projectes en curs, i l’estudi dels microplàstics en
aigües de consum. La segona part, va consistir en una taula rodona en la qual va participar Sara
Rodríguez i 5 investigadores i investigadors de diferents universitats i centres de recerca que
formen part del CWP: UB, IDAEA-CSIC, EURECAT, ICTA-UAB, URV i ICRA. Els principals
temes destacats van ser les tendències i els reptes futurs en microplàstics.
21/01/2020
Científics internacionals adverteixen del risc real i potencial dels contaminants emergents
en l'aigua
Milions de persones reben cada dia aigua potable amb el risc que contingui, entre altres factors,
contaminants derivats de residus humans o animals, pesticides, del desgast dels materials de
les canonades i infraestructures existents, o de la gestió ineficient d'aquestes. El creixement de
la població ha incrementat l'ús de productes que contenen un major nombre de compostos
químics. De fet 4000 noves substàncies s'afegeixen diàriament en el catàleg oficial de
compostos químics. En el cas dels contaminants emergents, aquests no solen ser monitorats,
per la dificultat que això comporta, malgrat la sospita que puguin tenir un efecte advers en la
salut humana i dels ecosistemes, i que acabin en l'aigua residual.
Un grup de treball de científics europeus ha remarcat en un document publicat recentment la
necessitat de fer front a l'augment progressiu del nivell de contaminants emergents en l'aigua, i
adverteix del risc potencial per a la salut humana. De la mateixa manera, assenyalen la
necessitat que hi hagi una revisió exhaustiva de la legislació actual amb la finalitat d'introduir
mesures proactives que avaluïn l'augment d'aquests contaminants i garanteixin la sostenibilitat
del cicle de l'aigua amb aigua apta per a la seva reutilització, i el conseqüent benefici per al medi
ambient i la societat.
Els científics, de reconegut prestigi internacional en aquest camp, han col·laborat en un grup de
treball coordinat per la JPI de l'Aigua (Water JPI, Water Joint Programming Initiative), amb
l'objectiu de revisar, identificar llacunes i consolidar el coneixement existent sobre el
comportament dels contaminants emergents en el medi ambient... i el seu impacte a llarg termini
en la salut i la vida dels ecosistemes i dels ciutadans.
Com a resultat d'aquest treball s'acaba de publicar un informe que proporciona una visió del
coneixement actual dels contaminants emergents, dels mètodes existents de detecció, i de les
opcions de tractament, amb uns missatges clau per continuar avançant en la solució del
problema. La intenció és que l'informe estimuli el debat i la col·laboració entre tots els agents
implicats perquè es produeixi el canvi necessari. Per complementar l'informe, el grup de treball
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també ha dissenyat una sèrie d'infografies que es difondran a través de les xarxes socials, amb
l'objectiu d'incentivar el diàleg entre els ciutadans respecte al problema dels contaminants
emergents.
“És crucial actuar i difondre el coneixement per afrontar aquest repte, informant dels recents
avanços científics i innovacions als responsables de la presa de decisions, els legisladors, i
altres agents implicats” comenta Dominique Darmendrail, coordinadora de la JPI de l'Aigua i de
la French Research Funding Agency, ANR.
Espanya és pionera en el camp de la recerca dels contaminants emergents. En el grup de treball
de la JPI de l'Aigua han col·laborat els investigadors Damià Barceló, director de l'Institut Català
de Recerca de l'Aigua (ICRA), Javier Marugán, professor i investigador de la Universidad Rei
Juan Carlos, i Ignasi Rodriguez-Roda investigador del ICRA i profesor de la Universitat de
Girona.
Entre altres exemples existents a nivell nacional, un recent estudi realitzat en col·laboració entre
la Universidad Rei Juan Carlos, la Universitat Politècnica de Madrid, l'Institut Català de Recerca
de l'Aigua, la Universitat Catòlica Portuguesa, FCC Aqualia i el IDAEA–CSIC, publicat en la
revista internacional Science of The Total Environment, ha analitzat l'eliminació de substàncies
antibiòtiques i de gens de resistència a antibiòtics en els processos de depuració d'aigües
residuals urbanes. El treball realitzat en una planta depuradora ha permès avaluar la utilització a
gran escala de diferents processos avançats de tractament basats en la utilització de llum UV,
tant sola com en combinació amb substàncies oxidants com el peròxid d'hidrogen (aigua
oxigenada) o el peroximonosulfat. Els resultats obtinguts han demostrat la capacitat d'aquests
processos per a l'eliminació tant dels antibiòtics com dels gens, encara que les condicions
d'operació del tractament han de ser acuradament optimitzades per aconseguir l'objectiu de
tractament mantenint prou baixos els costos de depuració de les aigües.
L'informe està disponible en la web de la JPI de l’Aigua.
Sobre JPI de l'Aigua (Water JPI)
El JPI de l'Aigua està dedicat a abordar l'ambiciós repte d'aconseguir sistemes d'aigua per a una
economia sostenible a Europa i a l'estranger. Ho fa a través d'un enfocament multidisciplinari,
que inclou consideracions econòmiques, ecològiques, socials i tecnològiques.
Al març de 2019, JPI de l'Aigua incloïa un total de 23 països membres de ple dret i tres països
observadors, que en conjunt representen el 88% de la inversió pública europea en recerca,
desenvolupament i innovació en recursos hídrics. Onze d'ells estan contribuint a la
implementació del Knowledge Hub on Contaminants of Emerging Concern (KHCEC)
El JPI de l'Aigua ha rebut finançament del Programa Horizon 2020 de la Unió Europea per a la
Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Demostració sota l'Acord de Subvenció n°689271
(WaterWorks2015).
30/01/2020
Visita institucional de la consellera Àngels Chacón a l'ICRA
La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón, ha
visitat aquest matí l’Edifici H2O de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), al Parc
Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
La consellera, que ha estat acompanyada pel Delegat Territorial Dept EiC, Josep Polanco, i pel
Rector Universitat de Girona, Joaquim Salvi, ha estat rebuda per la direcció i l’equip de recerca
de l’ICRA. Durant la reunió s’ha explicat el tipus de recerca que es fa a l’ICRA així com els èxits
aconseguits per l’Institut, en els seus deu anys d’història, a nivell nacional i internacional.
Tot seguit Àngels Chacón ha signat en el Llibre d'Honor de l'ICRA i la trobada ha finalitzat
amb una visita guiada pels laboratoris i planta pilot ubicats a la seu de l’ICRA.
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11/02/2020
Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciencia 2020
ICRA
El dia 11 de febrer se celebra el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència. Va ser
establert l'any 2015 per l’ONU en la Resolució 70/474/Add.2.
L’objectiu és promoure la participació plena i en condicions d'igualtat de les dones i les nenes en
l'educació, la capacitació, l'ocupació i els processos d'adopció de decisions en la ciència, i
eliminar tota mena de discriminació contra les dones en les esferes de l'educació i l'ocupació, tot
trencant les barreres jurídiques, econòmiques, socials i culturals mitjançant polítiques i plans
d'estudi en el camp de la ciència que fomentin una major participació de les dones i les nenes i
en reconeguin les seves contribucions.
Aquesta celebració forma part del l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 5 de
l'Agenda 2030, que té com a objectiu aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones
i les nenes. D'acord amb un estudi realitzat a 14 països, la probabilitat que les estudiants dones
acabin una llicenciatura, un mestratge o un doctorat en alguna matèria relacionada amb la
ciència és del 18%, 8% i 2%, respectivament, mentre que la probabilitat per als estudiants
homes és del 37%, 18% i 6%.
La bretxa de gènere en els sectors de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques
(STEM) persisteix a tot el món.
ICRA no vol perdre la oportunitat de de recordar aquests objectius.
12/02/2020
Col·loqui: "Intuïcions i evidències en ecologia: el llegat de Ramon Margalef per a un món en
canvi”
Barcelona
Col.loqui: "Intuïcions i evidències en ecologia: el llegat de Ramon Margalef per a un món en
canvi", organitzat per Amics de la UNESCO a Barcelona
Col·loqui presentat pel Dr. Sergi Sabater, alumne de Ramon Margalef.
Professor titular al Departament d’Ecologia (1991-2001) de la Universitat de Barcelona.
Des de 2003 és Catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Girona. Adscrit a l’Institut Català de
Recerca de l’Aigua (ICRA) des de 2009, del qual és Sotsdirector i responsable de l’àrea de
Recursos i Ecosistemes.
Ha coeditat diversos llibres i ha publicat més de 250 articles sobre ecologia en revistes
científiques internacionals i en altres contribucions. Ha supervisat 21 tesis Doctorals, i la seva
recerca s’ha centrat en l’ecologia dels ecosistemes fluvials, especialment sobre els efectes del
canvi global, i en particular els relacionats amb l’escassetat d’aigua i l’excés de nutrients, les
alteracions hidrològiques, i la presència de substàncies tòxiques.
14/02/2020
Es crea la Comissió de Sostenibilitat-ICRA / ICRA Sustanibility Committee
Membres del personal ICRA, majoritàriament investigadors predoctorals i postdoctorals, han
creat el "Comitè de Sostenibilitat-ICRA", el qual ha estat molt ben vingut per part de la direcció
del centre.
L’objectiu del comitè és buscar la sostenibilitat del nostre lloc de treball mitjançant el disseny, la
proposta i la implementació de diferents mesures de sostenibilitat en el centre. L’objectiu
principal és crear consciència sobre la sostenibilitat, i com a científics, considerem que és el
nostre deure assumir aquesta responsabilitat.
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L'objectiu del comitè és fer que ICRA com a lloc de treball sigui 100% sostenible i lliure de
carboni al 2050.
El comitè treballa en la identificació de solucions sostenibles i fàcils per als problemes ja
existents.
Objectius:
•
•
•
•

Detecció, informació i sensibilització a tot el personal ICRA sobre l’ús del plàstic,
electricitat, aigua, gestió de residus, reciclatge,....
Potenciar el transport sostenible, mitjançant el carpool (compartir el cotxe), potenciar el
transport en bicicleta
Edifici més sostenible (climatització, despesa d’aigua, electricitat)
Reunions periòdiques amb tot el personal ICRA, per informar-los de propostes i avenços

17/02/2020
Defensa Tesis Doctoral Joana Castellar. WETWALL an innovative design concept for the
treatment of urban wastewaters
Universitat Politecnica de Catalunya (UPC).
Joana Castellar, Tècnica d'investigació de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), va
presentar la seva tesi doctoral titulada “WETWALL an innovative design concept for the
treatment of urban wastewaters”
Gianluigi Butiglieri, investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) va ser el
president del comitè d'avaluació juntament amb Pascal Mole d'Irstea (França) i Ana Lacasta
(UPC).
Abstrac:
El MUR HUMIT proposa una ecotecnologia única per al tractament d'aigües residuals
secundàries a una escala urbana, el que porta la novetat d'un flux híbrid de paret viva modular
basat en la integració de dos NBS ben establerts: aiguamolls construïts i parets vivents
modulars. A més, el disseny inclou principis d'economia circulars en fomentar la reutilització de
subproductes locals com a substrats de filtratge.
El desenvolupament del disseny WTWALL va ser recolzat pel Consell Nacional per al
Desenvolupament Científic i Tecnològic (Brasil), la Càtedra de la UNESCO sobre la
Sostenibilitat i els grups GICITAts (Universitat Politècnica de Catalunya - Espanya), el grup
DIOPMA (Universitat de Barcelona - Espanya), la Universitat d'Aarhus (Dinamarca), la
Universitat Pompeu Fabra (Espanya), l'institut català de suro (Espanya), Ytong S.a., Eixverd
(Espanya), associaciones d'Aldufeu (Espanya, Viver Tres Turons (Espanya).
19/02/2020
Un estudi revela que els rius Llobregat i Besòs aboquen al mar aproximadament mitja
tona de plàstic a l'any
Una recent recerca sobre la quantificació de residus flotants a les desembocadures dels rius
Llobregat i Besòs, pròxims a la ciutat de Barcelona, estima que els dos rius aboquen al mar
Mediterrani entre 0.4-0.6 tones de plàstic a l'any.
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L'estudi ha estat realitzat per l'IDAEA-CSIC, ICRA, CEIMAR-INMAR-Universidad de
Cádiz, Comisión Europea-JRC i l'Asociación Paisaje Limpio. I s'emmarca en el projecte
RIMMEL, dirigit pel Joint Research Centre de la Comissió Europea, i creat davant la necessitat
de quantificar les aportacions de residus flotants que arriben des de les aigües continentals a la
mar.
Atès que la major part de les deixalles marines prové de terra, els rius són una peça clau per
quantificar la quantitat de residus que acaben en la mar. L'objectiu de la recerca ha estat
recaptar la major quantitat de dades possibles, per crear un model estadístic dels residus
flotants més comuns, que permeti desenvolupar estratègies de futur per mitigar el problema de
les deixalles marines.
Tots dos rius van ser mostrejats des d'octubre de 2016 a setembre de 2017. La metodologia
emprada està basada en l'observació de la làmina d'aigua superficial durant 30 i 60 minuts a la
setmana, des d'una posició elevada i pròxima a la desembocadura del riu. L'objectiu és
identificar i classificar, mitjançant una app específica per a aquest estudi, els residus flotants
majors o iguals a 2,5 cm (denominats macroresidus), conforme a la llista d'ítems descrits a la
Directiva Marc sobre Estratègies Marines.
Durant tot l'any van ser identificats 684 ítems entre els dos rius i, conforme a les pautes del
projecte RIMMEL, es van classificar en les següents categories: plàstic, paper, metall, goma,
tèxtil i fusta. Els resultats van ser molt similars en tots dos rius, i el plàstic va ser la categoria
més freqüent en els residus flotants observats; 67,7% en el riu Llobregat i 50,5% en el riu Besós
i els residus més freqüents els envasos, les peces de plàstic, les ampolles de plàstic i les bosses
de plàstic. Ítems que coincideixen amb els dels 17 rius de la regió del Mediterrani, mostrejats a
través del projecte RIMMEL.
Per obtenir els resultats, s'ha dut a terme una extrapolació de l'amplària mostrejada a l'ample
total del riu i s'ha normalitzat el temps de mostreig per expressar el flux de residus caracteritzats
per hora. S'estima que aproximadament 0.4-0.6 tones de plàstic són abocades durant un any
per aquests dos rius, a la Mar Mediterrània.
Les possibles fonts de contaminació dels residus flotants observats sorgeixen fonamentalment
de centres urbans i activitats d'oci i, en una menor proporció, de la indústria.
Aquestes dades són importants, però no deixa de ser una primera presa de contacte. S'ha de
continuar investigant per a identificar les causes i fonts dels residus oposats en els rius Llobregat
i Besós, i posar en pràctica diferents metodologies que permetin contrastar les dades aportades
per aquest estudi sobre macroresidus flotants, i que, a més, permetin quantificar els residus no
flotants que puguin trobar-se a la llera del riu.
L'article de recerca pot consultar-se sota el títol “Riverine anthropogenic litter load to the
Mediterranean Sea near the metropolitan area of Barcelona, Spain” en la revista
científica Science of the Total Environment.
21/02/2020
El director de l'ICRA, Damià Barceló, serà honoris causa de la UdL
El Consell de govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat el nomenament doctor 'honoris
causa' del director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), Damià Barceló, a proposta
del rector Jaume Puy.
Damià Barceló és doctor 'honoris causa' per la Universitat de Ioannina (Grècia). També ha estat
guardonat amb el Premi Jaume I de Protecció Ambiental (2007); el Premi Internacional Príncep
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Sultà Bin Abdulaziz de l'Aigua d'Aràbia Saudita (2012) , i el Premi Ambiental Internacional
Recipharm (2012), d'una companyia sueca líder en fabricació farmacèutica a Europa.
Damià Barceló serà apadrinat pel professor Ramon J. Batalla, del Departament de Medi Ambient
i Ciències del Sòl el proper 29 d’abril, a les 18h, a la UdL.
27/02/2020
El programa NOWELTIES apareix a la televisió de Sèrbia
El projecte NOWELTIES, coordiant per l'ICRA, l'Institut de Física i la Facultat de Tecnologia i
Metal·lúrgia de la Universitat de Belgrad van ser presentats en el programa de televisió de
Sèrbia, Brainz TV. Dos dels ESRS de NOWELTIES, Amit Kumar i Barbara Kalebić, van ser
entrevistats així com els seus supervisors, el Dr. Puac, el Dr. Skoroc, el Dr. Rajic, i el Dr.
Povrenovic.
12/03/2020
ICRA Seminari: Macrolide antibiòtics en la importància del medi ambient d'una
caracterització química integral
Seminari sobre Macrolide antibiotics in the environment – importance of comprehensive
chemical characterization a càrrec del Dr. Ivan Senta, Marie Curie Research Fellow- Quality
Area ICRA.
LLOC: Sala d’actes de l’ICRA (Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona – Emili
Grahit, 101 – 17003 Girona) DIA I HORA: 12 de març de 2020, a les 10.00h.
27/04/2020
Enquesta sobre l'ús de tovalloletes d'un sol ús i pràctiques de sanejament durant el
confinament pel COVID-19
Aquests dies passem més hores a casa i potser hem variat els nostres hàbits i utilitzem més
productes higiènics, cosa que pot afectar a la gestió del clavegueram i de tot el cicle de
l'aigua. Per estudiar quin és l’efecte real d’aquest període de confinament, amb motiu de la
pandèmia pel COVID19, des del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona (IERMB), i amb el suport de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, s’ha posat en
marxa una recerca sobre pràctiques de sanejament a les llars i s’ha elaborat una enquesta
adreçada a tots els residents de Catalunya de més de 16 anys.
La recerca té lloc en el marc del projecte europeu SCOREwater, que se centra en la gestió de
les aigües residuals, en la prevenció i la detecció precoç d’incidències.
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals les dades dels participants seran tractades únicament i exclusivament
per aquest estudi. El responsable del tractament és el consorci SCOREwater i per obtenir més
informació sobre el tractament de dades o per a exercir els seus drets es pot contactar
amb SCOREwater.
04/05/2020
Un estudi a escala mundial liderat per ICRA, UB i UFZ revela que rius, llacs i
embassaments emeten grans quantitats de CO2 a l'atmosfera quan s'assequen
Fa dècades que la ciència va començar a entendre el paper cabdal dels ecosistemes en la
regulació de la concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera. Les peces d’aquest
trencaclosques gegantí encara no encaixen del tot i, de tant en tant, encara es troben noves
peces per encaixar. Un projecte de recerca internacional liderat per científics de l’Institut Català
de Recerca de l’Aigua (ICRA), la Universitat de Barcelona (UB), i el Centre Helmholtz de
Recerca Ambiental a Alemanya (UFZ) acaba d’anunciar una troballa sorprenent que afegeix una
peça al trencaclosques: els rius, llacs i embassaments emeten grans quantitats de diòxid de
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carboni a l'atmosfera quan s’assequen. La troballa s’ha publicat avui a la
revista Nature Communications.
"Tot va començar el 2012, durant una campanya de mesures al riu Fluvià", afirma Biel Obrador,
del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la UB. Juntament amb
Rafa Marcé (ICRA) i Daniel von Schiller (UB), estudiaven l'alliberament de gasos d'efecte
hivernacle en petites represes d’aquest riu. "Era l’estiu i parts del llit del riu estaven seques. Per
curiositat, vam decidir fer algunes mesures també en aquestes zones", explica Rafa Marcé. "Els
resultats ens van sorprendre; esperàvem una activitat biològica limitada per la manca d’aigua en
aquestes zones, però alliberaven quantitats ingents de diòxid de carboni. Ens vam preguntar si
això podria ser així també en altres ecosistemes del món i si estàvem passant per alt una peça
important per entendre la regulació del diòxid de carboni atmosfèric per part dels ecosistemes",
diu Matthias Koschorreck de l'UFZ.
Per respondre a aquesta pregunta, van decidir comunicar la troballa a investigadors de tot el
món per organitzar un programa de mesures d’emissions en lleres seques a escala global.
“Sovint els investigadors som reticents a compartir idees sobre projectes futurs, perquè la
competència al món de la recerca és molt alta i això t’empeny al secretisme”, explica Rafa
Marcé, “però en aquest cas ho vam veure clar: ningú tenia dades sobre emissions de diòxid de
carboni en sediments secs, així que si volíem saber si tenien abast global havíem de compartir
la idea amb tothom que volgués col·laborar”. Així va néixer la xarxa DryFlux. “Vam fer servir els
nostres contactes internacionals per convèncer equips de recerca per fer mesures d’emissions
de diòxid de carboni en lleres seques de rius, llacs, i embassaments fent servir un protocol comú
amb les dosis justes de complexitat perquè tothom el pogués replicar”, afegeix Núria Catalán,
ara al Servei Geològic dels Estats Units i que va liderar la redacció del protocol. La resposta va
superar les expectatives. Un total de vint-i-quatre equips de recerca d'arreu del món van decidir
participar, aportant mesures d’ecosistemes a tots els continents, excepte l'Antàrtida. Daniel von
Schiller explica que “ens va sorprendre aquesta resposta tan positiva, perquè encara que la
metodologia i l’equipament eren relativament assequibles per a un equip de recerca, participar
en treballs de camp té uns costos substancials, i cada equip s’havia de fer càrrec dels seus,
nosaltres no teníem els recursos per cobrir totes aquestes despeses”.
Les dades que es van obtenir van ser analitzades per Philipp Keller, investigador doctoral del
Departament de Recerca de Llacs de l'UFZ i primer autor de l'estudi. "Hem trobat importants
emissions de diòxid de carboni procedents de zones seques dels ecosistemes d’aigüa dolça a
totes les zones climàtiques", afirma Keller. "Així que realment és un fenomen global. Si es tenen
en compte aquestes emissions en les estimacions globals actuals de les aigües dolces, les
seves emissions augmenten un sis per cent". Però, quins mecanismes són els responsables de
l’alliberament de diòxid de carboni en sediments secs? "Processos de respiració de
microorganismes", diu Phillip Keller. "Encara no entemem completament els mecanismes
biològics que hi ha al darrere, però està clar que a més humitat, temperatura i matèria orgànica,
més diòxid de carboni s'allibera". A partir dels resultats de l'estudi, els investigadors van
concloure que els factors responsables de l'alliberament de diòxid de carboni són essencialment
els mateixos arreu del món. "És sorprenent que els sediments d’un riu sec a la muntanya o una
llacuna salada enmig d’una plana desèrtica responguin de la mateixa manera a factors
ambientals com la humitat o la temperatura, això suggereix la presència de microorganismes
capaços d’adaptar-se a condicions extraordinàriament diverses i en alguns casos duríssimes”,
explica Núria Catalán.
Què signifiquen, doncs, els resultats de l’estudi per a l’avaluació futura del paper dels
ecosistemes en la regulació del diòxid de carboni atmosfèric? "El nostre estudi demostra que
encara ens manquen moltes peces per entendre del tot el cicle del diòxid de carboni a escala
planetària, perquè hi ha molts petits engranatges que s’han d’entendre si volem predir com els
ecosistemes respondran a l’actual increment de diòxid de carboni a l'atmosfera”, afirma Biel
Obrador, «esperem que el nostre treball ajudi a garantir que les àrees seques dels ecosistemes
d'aigua dolça s'incloguin en futurs càlculs. Amb la progressió del canvi climàtic i els impactes
humans, les aigües dolces s’assecaran cada cop més freqüentment en grans regions del
planeta, i algunes per sempre, com el Mar d’Aral, a l’Àsia Central. Per tant, les emissions des de
lleres seques no faran més que augmentar". Per Rafa Marcé “aquest estudi inclou un altre
missatge: competir no és l'única, ni la millor, forma de fer recerca. Col·laborar obertament et
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permet contestar preguntes més ambicioses. En els temps que ens està tocant viure és una lliçó
que caldria tenir en compte”.
11/05/2020
Damià Barceló, director de l'ICRA, publica una avaluació crítica de la més recent literatura
científica internacional del COVID-19 des d'una perspectiva mediambiental i sanitària
Damià Barceló, director fundador de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), un dels
científics catalans més citats universalment i nomenat recentment Doctor Honoris Causa per la
Universitat de Lleida (tot i que l’acte està pendent per culpa del COVID-19), ha aprofitat el seu
confinament per escriure i publicar un balanç de la pesta del Coronavirus a la prestigiosa revista
científica Journal of Environmental Chemical Engineering.
El resultat és un article d’opinió profund, crític i contundent que ofereix un resum de solucions i
troballes recents a partir dels estudis dels seus col·legues dels cinc continents.
Més enllà de les múltiples aportacions, l’article de Barceló és un dels primers intents per resumir
i integrar aspectes mediambientals i de salut humana referits al control del COVID-19, amb
l’objectiu de servir com a document polivalent, no només per a científics de disciplines diferents
sinó també per als mitjans de comunicació socials i la ciutadania en general. L’estructura dels
temes abordats és sòlida: la incidència de la meteorologia (la calor) i la qualitat d'aire en la
transmissió del virus, l’ús de les aigües residuals que serveixen de guia per revelar l'escala del
brot del COVID-19, l’anàlisi dels procediments actuals de desinfecció d'hospital i de les noves
tecnologies més ecològiques i la relació de teràpies farmacològiques disponibles a l’espera que
arribi la vacuna tan desitjada.
La incidència de la meteorologia (la calor) en la transmissió del COVID-19 té estudis a favor (un
realitzat a Wuhan) i estudis en contra (realitzat en 122 ciutats de la Xina) i un realitzat a Jakarta
on el temps, l’alta mobilitat i l’alta densitat dels més de 9 milions d’habitants de la ciutat ha estat
determinant en la ràpida propagació del virus.
La qualitat de l’aire, en canvi, té unanimitat com a factor clau en l’expansió del COVID-19, tant al
Nord d’Itàlia, on les infeccions degudes a la pol·lució de l’aire-humans són superiors a les
infeccions entre humans. Un estudi sobre les ciutats de la Llombardia i Emilia Romagna indica
que la pol·lució de l’aire ha fet més vulnerables les defenses de les persones més grans en el
seu sistema respiratori i cardiovascular.
També l’estudi de Tobias/Querol destaca la millora immediata de la qualitat de l’aire després del
confinament de Barcelona. I coincideix amb l’estudi de Yaron Ogen en la correlació entre els
nivells de diòxid de nitrogen i el nombre de morts en 66 regions administratives a Itàlia,
Espanya, França i Alemanya, un estudi sotmès a crítiques metodològiques, en contradicció amb
un estudi similar fet a Taiwan.
En canvi, hi ha una certa unanimitat en el factor pol·len com a tallafocs dels virus de la grip i
similars, gràcies a un grup holandès amb més de quatre anys d’investigació sobre pol·len i grip. I
suggereix alguna possibilitat del caràcter estacional del COVID-19.
L’Indicador d’Epidemiologia d’Aigües Residuals i el seu mètode WBE (Wastewater Epidemiology
Indicator) té el seu pioner en Christian Daughton, antic científic de l’EPA, l’Agència americana de
Protecció del Medi Ambient, un mètode que Daughton reivindica no només per al COVID-19,
sinó per a futures epidèmies, perquè ja va permetre la primera detecció del COVID-19 en aigües
residuals a Holanda, Austràlia i França. Altres estudis també reforcen el mètode WBE i la
necessitat de desenvolupar nous tests en paper reactiu per detectar el virus directament en
aigües residuals, perquè són unes eines potents i barates per a una ràpida diagnosi de patògens
i la determinació de la transmissió de les infeccions i s’ha utilitzat en una gran varietat
d’infeccions com la malària i diversos patògens.
La desinfecció d’hospitals i dels seus equips personals i sanitaris compta amb tècniques segures
perfectament acreditades, però s’estan provant noves tecnologies més amigables amb les
tendències ecològiques. Al mateix temps, en un estudi a l’hospital més gran de l’Iran, durant
aquest últim mes de març, s’ha investigat l’aire de les habitacions de pacients amb COVID-19.
Afortunadament totes les mostres recollides han estat negatives.
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Les teràpies farmacològiques disponibles són l’avantsala de la desitjada vacuna, que van des de
fàrmacs antivirals, antimalària i antiinflamatoris, passant, a la Xina i a l’Índia, amb un retorn a les
plantes tradicionals per tractar el virus, fins a la utilització de diversos assaigs clínics seguint
protocols basats en activitat in vitro o amb una experiència clínica limitada. No s’ha provat
l’eficàcia de cap teràpia farmacològica. La llista és llarga: Cloroquina, Hidroxicloroquina,
Lopinavir, Remdesivir, Favirapir, Azitromicina, Ivermectin, els NSAIDS o antiinflamatoris no
esteroidals i els broncodilatadors, mentre s’espera la vacuna.
Les conclusions i recomanacions a què arriba el Dr. Barceló es poden resumir així. El WBE pot
ajudar a solucionar el problema angoixant de manca de tests de diagnòstic i pot aportar un
mètode barat i ràpid per alertar d’un brot de COVID-19. Però el WBE serà sempre una eina
complementària i no una alternativa a l'obligatori PCR per a la detecció del COVID-19 en
humans.
El COVID-19 restarà entre nosaltres per bastant de temps. Ara se sap molt més que fa pocs
mesos, però encara es necessita fer molt més per solucionar aquesta amenaça global. Les
mesures futures haurien d'incloure una vigilància més àmplia del medi ambient, tant de l'aire
com de l’aigua, a més de la disponibilitat del ràpid biosensor ELISA, per protegir la població
general i les aigües residuals.
A Espanya fins ara el 15% de les persones infectades pel COVID-19 són metges i personal
sanitari. Cal garantir la cadena de subministrament de PPE (Protecció Personal en Equips) per
reduir la mortalitat. Cal planejar estratègicament la manufactura global, accés, protecció i control
de les cadenes de subministrament enfront de les inevitables retallades, l’augment de costos i
l’acaparament nacional.
En resum, encara hi ha molta feina per fer i tant de bo aquesta síntesi ajudi no només els
científics sinó també el públic en general que vol saber una mica més sobre aquest nou i terrífic
coronavirus que ens tindrà a tots enfeinats per bastant de temps en els anys que venen.
29/05/2020
Defensa Tesi Doctoral Lucia Gusmaroli: anàlisi, presència i destí dels microcontaminants
a les aigües residuals i al medi receptor
El passat dilluns 25 de maig, Lucia Gusmaroli va defensar la tesi doctoral "Analysis, occurrence
fate and behaviour of emerging micropollutants in wastewater and the receiving
environment", dirigida pels Drs. Mira Petrovic (ICRA-ICREA) i Gianluigi Buttiglieri (ICRA).
Abstrac:
La presència de microcontaminants en el medi ambient aquàtic ha engendrat una gran
preocupació ambiental i, per solucionar aquest problema, la Unió Europea està actualitzant la
seva legislació. Un total de 17 contaminants emergents, candidats a ser afegits a la llista de
substàncies prioritàries, han estat inclosos en una llista de vigilància (Watch list) i han de ser
monitoritzats per tots els estats membres per recopilar dades sobre la seva presència en aigua
dolça.
La tesi de Lucia Gusmaroli tenia com a objectiu principal omplir els buits de coneixement sobre
els compostos de la Watch list (Decisió UE 2015/495) a tres nivells: anàlisi, monitorització i
eliminació.
En primer lloc, es va desenvolupar una metodologia analítica basada en SPE en línia-UHPLCMS/MS per a la determinació simultània dels compostos de la Watch list tant en aigua dolça com
en aigües residuals (efluents i influents).
El mètode es va aplicar per a la monitorització dels compostos de la Watch list al Delta de l'Ebre,
una àrea de gran importància ambiental i econòmica. Els resultats demostren que l'abast de la
contaminació en l'aigua dolça no és menyspreable, amb concentracions totals de fins a 2.39
mg/L. Els pesticides s'han detectat en totes les mostres d'aigua dolça i els fàrmacs són la classe
que aporta la major part de la contaminació, essent l'azitromicina i el diclofenac els compostos a
concentracions més elevades. Els nivells de concentració dels compostos investigats se situen
per sobre dels valors de concentració prevista sense efecte (PNEC) en la majoria de les
mostres.
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Paral·lelament, 8 dels compostos de la Watch list es van estudiar en experiments de
(bio)degradació, amb el doble objectiu d'explorar la seva eliminació en sistemes de fangs actius
convencionals i avaluar la importància dels paràmetres operatius de les EDAR amb l'objectiu de
millorar les taxes d'eliminació. La màxima eliminació es verifica en condicions aeròbiques, alta
temperatura (25 ° C), major concentració de biomassa (5 g/L) i pH elevat (7,5) i els paràmetres
amb major impacte en les taxes d'eliminació són concentració de biomassa i condicions redox.
En general, els resultats presentats en aquesta tesi mostren que els compostos de la Watch list,
actualment, només s'eliminen parcialment durant el tractament convencional, amb marge de
millora. Cal destacar que els compostos de la Watch list poden representar una amenaça per al
medi ambient en la concentració a la qual ocorren, tal com s’ha confirmat pels resultats de la
monitorització.
19/06/2020
Publicada una enquesta per promoure la unificació de la terminologia de les Solucions
Basades en la Naturalesa (NBS)
El projecte EdiCitNet i l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), amb el suport de COST
ACTION Circular City, han desenvolupat una enquesta amb l'objectiu d'aconseguir una
unificació de la terminologia utilitzada per a les Solucions Basades en la Naturalesa (NBS) dins
de la comunitat científica. L'enquesta està allotjada a Oppla en el següent enllaç, on hi ha més
informació i la pròpia enquesta que es pot respondre en 5-10 minuts.
L'objectiu de la iniciativa és caminar cap a un escenari en el qual la terminologia ja no sigui un
problema per a la difusió de la NBS i que la comunitat científica parli el mateix llenguatge basat
en la naturalesa en un futur pròxim.
07/07/2020
Damià Barceló participa en una de les primeres avaluacions crítiques globals publicades
que reflecteix els efectes letals del COVID-19 sobre les normatives contra la contaminació
dels plàstics
Damià Barceló, director de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), un dels científics
catalans més citats universalment, nomenat recentment Doctor Honoris Causa per la Universitat
de Lleida (pendent per culpa del COVID-19), ha participat en un dels primers estudis a nivell
internacional que fa una avaluació crítica global sobre els efectes del COVID-19 en la lluita i les
lleis contra la contaminació dels plàstics.
Aquest estudi l’acaba de publicar la revista internacional Science of the Total Environment, amb
el títol Repensant i optimitzant la gestió dels residus plàstics sota la pandèmia del COVID-19:
solucions polítiques basades en el redisseny i la reducció de plàstics d'un sol ús i dels equips de
protecció individual i el signen un equip d’experts de la Universitat d’Aveiro (Portugal), Dalhousie
University, de Halifax (Canadà), i de l’ICRA, integrat per Ana L. Patrício Silva, Joana C. Prata,
Tony R. Walker, Diana Campos, Armando C. Duarte, Amadeu M.V.M. Soares, Damià Barceló i
Teresa Rocha-Santos.
L’estudi presenta un resum raonat de la situació actual i de les directives vigents sobre els
plàstics i l'evolució de les polítiques governamentals sobre l’ús dels plàstics, la producció i la
gestió dels residus durant la pandèmia. Ressegueix els principals acords internacionals
(Convenció de Basilea, 2019; la Llei del Mar de les Nacions Unides, UNCLOS; la Convenció
Internacional per a la prevenció de la contaminació dels vaixells, MARPOL; GESAMP i GPLM,
entre d’altres). Fa un mapamundi molt interessant on marca els límits legals vigents a cada país
respecte als Plàstics d’Un Sol Ús, estipulats per la UE (Comissió, Parlament i Consell), EUA i
fins a 127 països. I en fa un altre sobre la política de bosses de plàstic, on mostra els països on
regeix la prohibició o una taxa, que es troben en entredit. I encara en fa un tercer sobre l’ús
obligatori de mascaretes per països.
Algunes xifres
Els plàstics d’un sol ús representaven el 2018 el 46% dels residus plàstics globals. Amb el
COVID-19 aquesta xifra s’incrementarà notablement.
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Segons WWF (World Wild Fund For Nature) s’estan introduint a la natura com a mínim 10
milions de mascaretes cada mes: en el supòsit que hi hagi una gestió incorrecta de només l’1%
dels residus –en realitat aquesta xifra pot ser com a mínim 10 vegades més–, tenim que l’1%
representa uns 30.000-40,000 kg de mascaretes que van al medi natural cada mes com a
mínim.
La gestió de l’increment de residus de plàstics degut al COVID-19 es fa a través d’abocadors o
bé cremant-los. Per tant hi haurà un increment de gasos d’efecte hivernacle i de compostos
tòxics.
A la Xina la producció de mascaretes s’ha incrementat un 450% en un mes (de 20 milions a 110
milions el febrer de 2020). Els seus teixits porten polipropilè o polietilè que acaba en microfibres
microplàstiques al fons dels oceans i dels sediments.
Al costat de l’increment de la producció, hi ha l’increment de la mala gestió dels residus plàstics
que té uns efectes fatals sobre les causes del canvi climàtic.
Recomanacions
La pandèmia actual del COVID-19 ha fet patent la dependència de la humanitat respecte al
plàstic com a material i la fragilitat del sistema de gestió de residus i de la reducció dels plàstics.
Les pandèmies no són noves en la història de la humanitat i per tant la recerca de solucions ha
de ser prioritària, ara més que mai. I això implica nexes directes entre polítics, indústria i
recerca.
Algunes de les directives ja adoptades sobre els plàstics s’han de fer realitat ara més que mai.
Durant el COVID-19, s’ha multiplicat l'ús de plàstics d’un sol ús i de material protecció individual
i, per això, és prioritari repensar i redissenyar els plàstics (per exemple, el desenvolupament de
solucions a un preu assequible basades en materials bios i respectuoses amb el medi ambient),
juntament amb el millorament de mètodes de reciclatge per assegurar un final de vida apropiat
per a aquests productes. S’haurien de produir alternatives reutilitzables (per exemple en els
equips de protecció individual) i s’haurien d’incentivar financerament (a nivell del sector industrial
corresponent).
Amb la salut pública com a màxima prioritat, les implicacions del COVID-19 en el medi ambient
continuen sent infravalorades. Tot i que el nombre dels estudis que examinen l'impacte
mediambiental de la pandèmia del COVID-19 (p. ex., en la qualitat d'aire, la petjada de carboni)
està creixent dia rere dia, queda poc clar l'abast de l’“impacte” físic de la contaminació de
plàstics durant el COVID-19 i el que passarà a llarg termini.
La massa de residus generats a causa del COVID-19 de fet amenaça els mètodes existents de
gestió de residus, i signifiquen que la disseminació/contaminació de plàstics pot comportar
riscos gravíssims tant per a la salut mediambiental com la humana. Per això és imperatiu
incrementar la monitorització (estudis aquàtics, terrestres i aeris) dels residus plàstics post
COVID-19 arreu del món. Cal incentivar el moviment social de la Ciència Ciutadana perquè pot
ser una gran contribució a aquesta causa. A més, s’haurien de prioritzar els estudis que
examinen el destí, el comportament, la degradabilitat i els efectes dels equips de protecció
personals i els seus additius, que són una potencial plataforma per als patògens i tenen
capacitat adsorbent de contaminants químics. La producció de plàstics s'hauria de desvincular
de recursos basats en combustible fòssil com els derivats del petroli.
09/07/2020
WEBINAR: PROJECTE HYDROUSA
Més de 100 persones de tot Europa van assistir al Webinar del projecte HYDROUSA que va
tenir lloc virtualment el 9 de juliol. Aquest seminari virtual va ser organitzat pel CWP, ICRA, la
Universitat Tècnica Nacional d’Atenes i l’Impact Hub Athens, amb l’objectiu de difondre els
avenços en el desenvolupament del projecte HYDROUSA.
Sara Gabarrón, Project Manager del CWP, va obrir la sessió i va presentar l’agenda del webinar
així com el primera ponent, el Coordinador del Projecte Simos Malamis, que va donar el tret de
sortida al webinar presentant el concepte del projecte Hydrousa i els seus objectius. Giulia
Cipolletta i Francesco Fatone de l’UNIVPM van seguir explicant la legislació, les barreres i les
oportunitats de les comunitats descentralitzades, deixant la paraula a Patrik Karlsson de
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Alchemia-nova Grècia per presentar la valorització dels recursos hídrics alternatius d’aigua de
pluja / aigua de mar.
A continuació, Fabio Masi de l’IRIDRA va oferir informació sobre la implementació de solucions
basades en la natura per recuperar aigua. Després, Óscar Prado d’AERIS va presentar les
oportunitats per recuperar energia de les aigües residuals. Tarek El Arabi, de la Universitat
Helipolis, va explicar el reciclatge de nutrients: Fertilització d’un camp agroforestal, seguit de
Zisis Tsiropoulos que va presentar la digitalització dels serveis HYDROUSA. La darrera
presentació va ser a càrrec de Dimitris Kokkinakis, d’Impact Hub Athens, sobre com difondre la
paraula: una comunitat d’aliats d’aigua. Abans de finalitzar el webinar es va dur a terme una
interessant secció de preguntes moderada per Gianluigi Buttiglieri, investigador de l’ICRA, on
tots els ponents van contribuir a resoldre les consultes dels assistents.
21/07/2020
L'ICRA forma part del grup de treball creat pel Govern de la Generalitat per al control de la
presència del virus Sars-CoV-2 a les aigües residuals
Els departaments de Territori i Sostenibilitat i Salut lideren un estudi que analitzarà
periòdicament la possible presència del virus a l’entrada de cinquanta-sis depuradores
que tracten el 80% de les aigües residuals de la població
El Govern ha estat informat de la creació i la tasca del grup de de seguiment impulsat per l’ACA
amb l’objectiu d’identificar la possible presència del virus SARS-CoV-2 a diverses estacions
depuradores de les comarques catalanes a partir de l’anàlisi de les aigües residuals. Aquesta
iniciativa, amb una inversió inicial d’uns 400.000 euros, comprèn controls setmanals i quinzenals
en cinquanta-sis depuradores catalanes. Es tracta d’un eina complementària per al Departament
de Salut en el control i seguiment de la pandèmia.
Un total de trenta-quatre depuradores urbanes es controlaran setmanalment durant tot el
període, tres es controlaran setmanalment a l’estiu, tres setmanalment a l’hivern i les setze
restants es controlaran quinzenalment. D’aquesta manera, es tindran resultats de quaranta-cinc
depuradores. L’objectiu d’aquest projecte és detectar la possible presència de gens i observarne l’evolució a cada planta, atès que s’ha demostrat la capacitat de detectar ARN de SARSCoV-2 a les aigües residuals entre sis i vint-i-un dies abans que es diagnostiquin els primers
casos.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha impulsat la creació del grup de treball que inclou
persones expertes del món científic. El projecte compta amb l’experiència i el coneixement de
l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), que coordina el grup de treball; amb la participació
de dos laboratoris especialitzats de la Universitat de Barcelona (el Laboratori de Biologia
Molecular de Virus Entèrics i el Laboratori de Virus, Bacteris i Protozous d’interès en Salut
Pública i Seguretat Alimentària), i d’EURECAT, que alhora participen en la iniciativa promoguda
per la Comissió Europea “SEWERS4COVID” per a aquest assumpte.
Control en el 80% de les aigües residuals
Catalunya disposa actualment de 527 depuradores que sanegen les aigües residuals del 97,1%
de la població catalana. Cal tenir en compte, però, que trenta-cinc d’aquestes estacions
depuradores tracten el 80% del total de les aigües residuals, al ser plantes que estan en les
zones més poblades de Catalunya.
El programa preveu la recollida periòdica (setmanal o quinzenal, segons el cas) d’una mostra
d’aigua dels col·lectors d’entrada a cinquanta-sis depuradores d’aigua residual urbanes
repartides per tot el país. Aquestes cinquanta-sis depuradores han estat seleccionades atenent
a criteris de població servida i representació territorial.
Els controls quinzenals en setze depuradores es realitzen en zones amb menys població i baix
risc de propagació, mentre que els mostrejos setmanals es reserven per a les zones de més
població i mobilitat. En alguns casos, s’alterna l’anàlisi d’estacions depuradores situades a la
costa (als mesos d’estiu) i de muntanya (a l’hivern) lligades a variacions estacionals de població.
Les mostres, un cop preses, es transportaran als laboratoris de la Universitat de Barcelona i
d’EURECAT per al seu anàlisi. L’ICRA farà un seguiment de qualitat i integritat del procés per
homogeneïtzar els protocols d’anàlisi i assegurar la fiabilitat dels possibles resultats positius. Els
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resultats es traslladaran al Departament de Salut per a la seva anàlisi i avaluació, com una eina
complementària per adoptar mesures i accions a través del Procicat en el control de la
pandèmia.
La metodologia fixada en l’estudi es basa en la constatació científica que la presència del virus a
la població es reflecteix en la presència de restes genètiques del mateix a l’aigua residual. Si bé
els estudis de l’Organització Mundial de la Salut indiquen que el virus ja no és actiu a l’entrada
de les EDAR, els mètodes d’anàlisi permeten detectar-ne la seva presència i concentració, fins i
tot abans que apareguin casos clínics. D’aquesta manera l’aigua residual esdevé un suport molt
valuós per a la detecció avançada tant de l’aparició de nous brots com de l’evolució i grau
d’extensió de la malaltia.
Base de dades de l’àmbit europeu.
La Universitat de Barcelona, a través de dos laboratoris d’investigació, i EURECAT (Centre
Tecnològic de Catalunya), i l’ICRA, s’encarregaran de la coordinació i comparació de resultats a
nivell europeu i mundial a través de la iniciativa SEWERS4COVID promoguda per la Comissió
Europea. Es pretén crear un espai de coordinació europeu en seguiment epidemiològic i de salut
amb dades contrastades, amb l’objectiu de facilitar la coordinació de mesures i actuacions.
Comissió de seguiment
Per al disseny del projecte s’ha comptat amb la creació prèvia d’un Comitè d’Experts i
Coordinació per discutir i valorar la idoneïtat de posar en marxa aquesta iniciativa, els possibles
problemes i reptes i la tria adequada dels procediments a seguir. Aquest Comitè romandrà actiu
durant tot el programa per fer seguiment de la seva evolució. El Comitè d’Experts i Coordinació
està format per una trentena de científics experts en virologia, epidemiologia i genòmica,
professionals de laboratoris d’aigües residuals i de gestió de clavegueram, i de control del medi.
Està integrat per tècnics de l’ACA, del Departament de Salut, de l’ICRA, de la Universitat de
Barcelona, d’EURECAT, del Centre de Regulació Genòmica, d’Agbar-Abemcia, de Cetaqua,
del Catalan Water Partnership (CWP) i Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA). Es preveu, al llarg
de la posada en marxa del programa, que s’hi puguin anar afegint altres actors i experts.
30/07/2020
Defensa de la tesi doctoral: Dissecting the assembly process of benthic communities
from Neotropical streams.
A càrrec de: Juan David González-Trujillo
Directors de tesi: Dr. Sergi Sabater, Dr. Isabel Muñoz i Dr. Jhon Ch. Donato
Data: 30 de juliol de 2020 a les 16:00h.
Defensa per vídeo conferencia.
31/07/2020
Defensa de la tesi doctoral: Biofilm Responses to Flow Intermittency in Mediterranean
Rivers
Defensa de la tesi doctoral “Biofilm Responses to Flow Intermittency in Mediterranean Rivers”
A càrrec de: Miriam Colls
Directors de tesi: Dr. Vicenç Acuña I Dr. Sergi Sabater
La tesi es presentarà de manera no presencial el proper divendres dia 31 a les 11h del mati.
Defensa per vídeo conferencia.
01/09/2020
Comença el projecte ANTARES sobre la transformació i eliminació d'antibiòtics en aigües
residuals amb tecnologies emergents
El passat mes de juny es va iniciar a l’ICRA el projecte ANTARES, un nou treball de recerca
sobre l’“Anàlisi integrada del desenvolupament de resistència a antibiòtics i de les rutes de
biotransformació de microcontaminants en tecnologies innovadores de tractament d'aigües
residuals”.
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Aquest és un projecte coordinat entre la Universitat de Santiago de Compostel·la i l'Institut
Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) i finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació de el Govern
espanyol, amb un pressupost total de 365.000 euros i que es mantindrà fins al mes de maig de
2023. En aquest projecte, un equip de recerca de l'ICRA, dirigit per la Dra. Jelena Radjenovic i
la Dra. Maite Pijuan, investigarà la millora de la degradació anaeròbica dels contaminants
persistents en presència d'òxid de grafè biològicament reduït (bioRGO).
Les noves tecnologies de tractament anaerobi d'aigües residuals, com el bioreactor de
membrana anaerobi (AnMBR), ofereixen diversos avantatges respecte als sistemes de fangs
aerobis, per exemple, estalvi d'energia, producció de biogàs, recuperació de recursos, menor
producció de llots i capacitat per degradar els contaminants persistents a la degradació aeròbia.
No obstant això, els processos anaerobis es caracteritzen per llargs períodes d'arrencada,
baixes taxes d'eliminació i susceptibilitat a les pertorbacions per sobrecàrrega orgànica, que són
conseqüència de la lenta transferència d'electrons entre espècies (Interespecies Electron
Transfer, IET) entre els bacteris fermentadors i les arquees metanògenes. Se sap que l'addició
de materials conductors no biològics, com el carbó activat granular (CAG), accelera la
metanogènesi deguda a l'adhesió dels bacteris a la superfície de l'CAG, que s'utilitza per a
l'intercanvi d'electrons. L'addició de bioRGO millora la IET directa a causa de la gelificació i
secreció de les espècies redox actives per part dels microorganismes. L'addició de bioRGO a
una comunitat anaeròbica s'investigarà mitjançant assajos de potencial bioquímic de metà
(BMP) en discontinu i en un bioreactor de membrana anaeròbic a escala pilot (AnMBR).
S'espera que el bioRGO estimuli la floculació dels llots anaeròbics i redueixi així la incrustació
de la membrana.
15/09/2020
7a Conferència Internacional sobre la gestió de residus industrials i perillosos
15-18 Set. CRETA
La 7a Conferència Internacional sobre Gestió de Residus Industrials i Perillossos se celebrarà
del 15 al 18 de setembre de 2020,
CRETA 2020 està organitzada per la Universitat Tècnica de Creta, la Universitat de Pàdua, la
Universitat Tecnològica d'Hamburg, així com la Universitat Tsinghua de Pequín.
(format webinar-online)
25/09/2020
Un estudi analitza la relació entre la presència de contaminants emergents i la qualitat
biològica dels rius catalans
Una investigació, duta a terme per l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i per l'Instituto
de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua - CSIC (IDAEA-CSIC), amb la col·laboració de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha analizat la presencia de contaminants en diversos rius
de Catalunya i els seus efectes sobre la qualitat biològica (invertebrats i algues). La presència
de nous contaminants (contaminants emergents), tot i a nivells molt baixos, pot derivar en
possibles problemes ambientals, per la qual cosa la Comissió Europea requereix fer-ne un
seguiment. Cal tenir present que per avaluar l’estat dels rius es tenen en compte tres indicadors:
la qualitat fisicoquímica (qualitat de l’aigua segons paràmetres de nitrats, fosfats, TOC), la
qualitat hidromorfològica (continuïtat fluvial, morfologia) i la qualitat biològica (macroinvertebrats,
diatomees i peixos). Aquests darrers poden estar condicionats per la presència de diversos
contaminants al medi.
En aquest estudi s’han agafat mostres en 89 punts de control de 16 rius catalans com l’Ebre i els
seus afluents; el Llobregat; el Ter; el Fluvià; la Muga; el Foix, el Francolí; el Besòs, el riu
Tordera, entre d’altres, amb l’objectiu de comprovar la presencia d’aquests contaminants
emergents i els seus possibles efectes sobre les comunitats biològiques en compliment de la
Directiva marc de l’aigua (DMA).
S’ha detectat la presència d’alguns medicaments –principalment antibiòtics i antiinflamatoris-,
metalls pesants com el níquel, i pesticides com el diuron en un nombre elevat de mostres (en un
80% de les mostres preses). Les majors concentracions de contaminants es troben en els rius
amb menor capacitat de dilució, en els quals una gran part del seu cabal es nodreix quasi
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exclusivament de les aportacions d’aigua residual urbana i/o industrial. Aquests sovint són trams
fluvials amb una alta densitat de població (rius Llobregat i Foix, en el seu tram mitjà i baix, per
posar dos exemples) i, en menor mesura, en els cursos alts dels rius com el Segre i les dues
Nogueres. Això, segons la investigació, pot ser el causant d’una pèrdua de qualitat biològica
associada als macroinvertebrats (insectes, crustacis, mol·luscs, entre d’altres) en aquests trams
de rius, així com també de les diatomees (principal grup d’algues fluvials).
Sense risc per a l’aigua de consum
La presència d’aquests contaminants no suposa un risc per a la salut de les persones, ja que els
nivells es troben dins del que estableix la normativa, i l’aigua per al consum humà passa per un
tractament de potabilització que garanteix la seva salubritat. Aquesta investigació expressa la
necessitat de desenvolupar estudis específics sobre l’impacte ecològic d’aquests contaminants i
potenciar la seva inclusió en els plans de gestió de conca europeus.
01/10/2020
Participació en el programa de Vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals a
Catalunya
Un equip d’investigadors de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) ha coordinat el
disseny i el desplegament de la xarxa de vigilància del SARS-CoV-2 en l’aigua residual a
Catalunya. Aquesta vigilància serveix com a sistema d’alerta anticipada per detectar canvis
rellevants en la circulació del virus a les aigües. Els resultats es proporcionen en una plataforma
web i es debaten setmanalment amb el Departament de Salut de Catalunya i l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA).
Es mostregen un total de 56 EDARs a tot el país que donen servei a 193 municipis, i que
representen el 80% de la població catalana. L'equilibri territorial es garanteix mitjançant el
control d'almenys 1 EDAR per comarca. 36 d’aquestes EDARs es mostregen setmanalment i 18
cada quinze dies. Cada dimarts es recullen mostres compostes de 14 hores proporcionals al
cabal a l’entrada de les EDARs i s’envien immediatament a 3 laboratoris especialitzats per a
l’anàlisi del SARS-Cov-2. Els laboratoris són el grup de recerca en Biologia Molecular de Virus
Entèrics; el grup de recerca sobre Virus, Bacteris i Protozous d’Interès en Salut Pública i
Seguretat Alimentària (VirBaP) i l'Àrea de Biotecnologia del Centre Tecnològic EURECAT, a
Reus.
EURECAT ha desenvolupat el visor web sarsaigua.icra.cat en col·laboració amb l’ICRA per
recopilar i integrar les dades generades pels laboratoris i les metadades generades pel mostreig.
Aquesta plataforma permet la visualització de les dades de diferents maneres: d’una banda, un
mapa interactiu del territori català que indica el nivell de circulació del virus i, de l’altra, gràfics i
taules amb la concentració de les diferents dianes (N1, N2 i IP4) al llarg del temps.
05/10/2020
RECERCA ICRA: NOWELTIES, Laboratori conjunt de doctorat per a nous materials i
tecnologies de tractament d'aigua inventives
El projecte NOWELTIES, coordinat per l’ICRA, és un Doctorat Conjunt Europeu (EJD) finançat
pel programa MSCA d'Innovative Training Networks (ITN) de H2020. L'objectiu principal de
NOWELTIES és organitzar una plataforma (Doctorat Conjunt Europeu) que proporcionarà
oportunitats de formació d'avantguarda per a l'educació dels experts en tractament d'aigua del
futur. L'activitat principal és un programa d'investigació compost per 14 projectes de recerca
individuals executats per 14 investigadors doctorals contractats per institucions a Espanya
(ICRA i Universitat de Santiago de Compostel·la), Alemanya (Universitat d'Aachen i Universitat
Tècnica de Munic), Croàcia (Facultat d'Enginyeria Química i Tecnologia i Facultat d'Enginyeria
Mecànica i Arquitectura Naval de la Universitat de Zagreb, Sèrbia (Facultat de Tecnologia i
Metal·lúrgia de la Universitat de Belgrad i Institut de Física de Belgrad) i Itàlia (Universitat de
Ferrara). La investigació se centra en el desenvolupament de tecnologies innovadores de
tractament d'aigua (tractaments biològics avançats, processos d'oxidació innovadors, sistemes
híbrids) que permeten satisfer les diverses demandes de tractament per a un munt d'usos
interconnectats que sorgeixen dels cicles d'aigua.
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L'acció centra l'experiència de diversos instituts de tot Europa en els problemes actuals del
tractament d'aigües residuals, que converteix la xarxa en una poderosa eina per al
desenvolupament de noves tecnologies de tractament que es necessiten amb urgència. El
projecte no només ofereix una àmplia educació científica als 14 investigadors en etapa inicial,
sinó que també els desafia a desenvolupar la seva capacitat per adaptar-se a nous entorns,
augmentar el seu domini de l'idioma i ampliar el seu horitzó cultural, per convertir-los en
ciutadans i investigadors europeus madurs.
15/10/2020
16è taller anual sobre espectrometria de masses d'alta resolució (HRMS) i APLICACIONS
LS-MS/MS EN ANÀLISI AMBIENTAL I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
15-16 octuber ((Webinar-Online)
ICRA juntament amb IDAEA-CSIC, organitzen anualment aquestes jornades. Aquesta edición
donades les circumptancies s’ha realitzat en format online. El Dr. Damià Barceló i la Dra Mira
Petrovic, son els impulsors des d’ICRA.
29/10/2020
El director de l'ICRA, Damià Barceló, nomenat Doctor Honoris Causa de la Universitat
d'Almeria
El Claustre de la Universitat d’Almeria, presidit pel seu rector Carmelo Rodríguez Torreblanca,
ha aprovat, amb data 20 d’octubre de 2020, el nomenament del Dr. Damià Barceló Cullerés,
director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), com a Doctor Honoris Causa per la
Universitat d’Almeria, a proposta del Departament de Química i Física i de la Facultat de
Ciències Experimentals de la mateixa Universitat.
Entre els motius del guardó cal destacar «les rellevants recerques del Dr. Barceló en el camp del
medi ambient, dins el qual és líder mundial en la detecció i la remediació de problemes
relacionats amb els processos de contaminació del cicle de l'aigua. Ha participat en projectes de
recerca amb Grups de la Universitat d'Almeria i en programes d'intercanvi d'investigadors entre
el CSIC i la Universitat».
Aquest nomenament se suma al Doctor Honoris Causa atorgat per la Universitat de Lleida, el
passat 20 de febrer de 2020, encara pendent de lliurament a causa de la pandèmia de la Covid19.
El Dr. Damià Barceló és Doctor Honoris Causa per la Universitat de Ioannina (Grècia). També
ha estat guardonat amb el Premi Jaume I de Protecció Ambiental (2007); el Premi Internacional
Príncep Sultà Bin Abdulaziz de l'Aigua d'Aràbia Saudita (2012), i el Premi Ambiental
Internacional Recipharm (2012), d'una companyia sueca líder en fabricació farmacèutica a
Europa.
07/12/2020
L'ICRA investiga el paper de les aus aquàtiques en la disseminació de les resistències a
antibiòtics
La resistència als antibiòtics (RA) s’ha convertit en un greu problema de salut pública que afecta
els humans, els animals i el medi ambient. Tot i el coneixement que es té de l’epidemiologia de
la RA en l’entorn clínic i, fins i tot, en relació a la ramaderia, menys conegut és el paper que té la
fauna salvatge en la generació i disseminació de la RA entre biomes.
Precisament, per explorar la prevalença de la resistència als antibiòtics en diferents espècies
d’aus aquàtiques s’ha endegat el projecte DARABi, coordinat per experts en genòmica
ambiental i ecologia microbiana de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), i experts en
ecologia d’aus i en biomedicina de la Universitat de Sevilla.
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El treball de recerca es porta a terme considerant les relacions ecològiques de les aus (dieta,
temps d’estada i rutes migratòries) en hàbitats afectats per diferents nivells de contaminació
antròpica (abocadors, deixalleries, espais naturals), així com la seva capacitat de viatjar llargues
distàncies (espècies migratòries versus espècies sedentàries).
L’equip de l’ICRA està especialment interessat a esbrinar fins a quin punt les diferents espècies
d’aus a estudiar (gavines, cigonyes, grues i oques) són portadores de bacteris resistents a
antibiòtics (ARB) i de gens de resistència i fins a quin punt aquests estan relacionats amb la
contaminació dels seus hàbitats naturals.
A més, es portaran a terme diferents experiments de laboratori per determinar si les aus
contribueixen a la disseminació de la resistència als antibiòtics en els seus ambients a través de
la introducció de bacteris resistents a antibiòtics per mitjà de les seves femtes.
A DARABi es combinaran tècniques dependents de cultiu, metagenòmica i seqüenciació de
genomes per identificar, quantificar i caracteritzar el resistoma, el mobiloma i el microbioma de
les diferents espècies d’aus en relació a la seva ecologia i moviment. S’espera que els resultats
de DARABi permetin dissenyar millors estratègies per reduir la disseminació de la resistència als
antibiòtics en l’ambient i mitigar el seu impacte sobre la salut global.
28/12/2020
Publicat el primer número d'ICRA News
Aquest mes ja ha sortit el primer número d'ICRA News, el butlletí per conèixer les notícies i
projectes d'investigació que es fa a l'Institut Català de Recerca de l'Aigua.
El butlletí es publica cada tres mesos i es fa en tres idiomes: català, castellà i anglès.
Doneu-li un cop d'ull i, si us agrada i encara no us hi heu subscrit, aquí teniu l'enllaç per fer-ho.
Enllaç per veure ICRA News núm 1: https://mailchi.mp/de9af9f34684/icra-news-desembre-2020
Enllaç per subscriure's: https://mailchi.mp/6d74dc936648/land-icra-news
Si ja hi esteu subscrits, però no l'heu rebut, us aconsellem que reviseu la vostra safata de correu
brossa i que poseu el remitent comunicacio@icra.cat, com a adreça de confiança.
30/12/2020
L'ICRA participarà en el Programa temporal de vigilància del SARS-CoV-2 en aigües
residuals de Catalunya per als anys 2021-2022
El Govern de la Generalitat ha aprovat crear el Programa temporal de vigilància del SARS-CoV2 en aigües residuals de Catalunya per al període 2021-2022, prorrogable a tres anys més.
Estarà coordinat per la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut i l’Agència
Catalana de l’Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat. I les anàlisis de les aigües
aniran a càrrec del Laboratori de Biologia Molecular de Virus Entèrics, el Laboratori de Virus,
Bacteris i Protozous d’Interès en Salut Pública, el Center for Omics Sciences (COS) d’Eurecat i
l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).
L’objectiu del Programa és analitzar quantitativament les partícules virals en aigües residuals
d’estacions depuradores (EDAR) de Catalunya per proporcionar un indicador addicional de
l’estat de la situació de la pandèmia de Covid-19 i detectar anticipadament nous rebrots. Aquest
Programa ha de permetre que es conegui l’evolució de la circulació del virus en les diferents
àrees de mostratge i ha d’aportar informació útil a l’hora de determinar les accions preventives i
de control per a la gestió d’aquesta pandèmia.
En el marc del programa, es recolliran cada setmana o cada quinze dies, segons el cas, una
mostra composta d’aigua residual dels col·lectors d’entrada a aproximadament 56 EDAR
repartides per tot el país i es transportaran degudament preservades i refrigerades als
laboratoris que analitzaran la concentració dels virus a partir de l’aigua residual. Els resultats es
mostraran en una plataforma en línia on també es podrà veure un mapa amb cada EDAR
analitzada i una escala de colors que identificarà el rang de concentració que s’ha observat així
com la seva evolució que indicarà si la tendència és a l’alça, estable o a la baixa.
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El Programa compta amb un pressupost anual de 947.430 euros, que va a càrrec dels
pressupostos dels dos departaments que hi intervenen, Salut i Territori i Sostenibilitat.
PREMIS
• Dr. Damià Barceló, director de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, nomenat Doctor
Honoris Causa de la Universitat d’Almeria, a proposta del Departament de Química I
Física I de la Facultat de Ciències Experimentals de la mateixa Universitat.
• Dr. Damia Barceló, director de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, nomenat Doctor
Honoris Causa de la Universitat de Lleida, la proposta ha estat feta directament pel rector
de la UdL Dr. Jaume Puy.

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
2.1. Imatge fidel
Els Comptes Anuals de l'exercici 2020 adjunts han estat formulats per la Direcció de la Fundació
a partir dels registres comptables de l’Entitat a 31 de desembre de 2020 i en elles s'han aplicat
els principis comptables i criteris de valoració recollits en el codi de Comerç, en el Decret
259/2008 de 23 de desembre pel qual s'aprova el Pla de Comptabilitat de Fundacions i
Associacions i la resta de disposicions legals vigents en matèria comptable, i mostren la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats l’Entitat.
Per la confecció dels comptes anuals també s’ha tingut en compte la resta de normativa a la
qual està subjecte la Fundació, destacant :
a)

Llei 4/2008 , de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques.

b)

La Llei 7/2012 de 15 de juny de modificació del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya.

c)

Pla General de Comptabilitat aprovat pel Real Decret 1514/2007 i les seves
adaptacions sectorials, així com el Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre, pel
qual es varen introduir algunes modificacions al Pla General de Comptabilitat.

d)

Instruccions del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
i altres entitats fiscalitzadores.

e)

Llei 49/2002 de 23 de desembre de Règim fiscal de les Entitats sense fins lucratius i
dels incentius fiscals al mecenatge.

f)

La resta de normativa comptable i catalana que resulti d’aplicació.

g)

Els Estatuts de l’Entitat.

No existeixen raons excepcionals que hagin fet necessària la no aplicació de la normativa
comptable vigent per mostrar la imatge fidel.
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No ha estat necessària la inclusió d’informació addicional a la exigida per la normativa
comptable vigent per a mostrar la imatge fidel.
Els presents Comptes Anuals se sotmetran a l’aprovació per la Junta General Ordinària del
Patronat , estimant que seran aprovades sense cap modificació.
2.2. Principis comptables no obligatoris aplicats.
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris en l’elaboració dels presents comptes
anuals .
2.3. Aspectes crítics en la valoració i estimació de la incertesa.
Per a la formulació dels Comptes Anuals la Fundació ha hagut de realitzar determinades
estimacions i supòsits en relació amb el futur. Per a la seva quantificació s’ha tingut en compte
l’experiència històrica i altres factors, en particular, les expectatives d’esdeveniments futurs que
es poden preveure raonablement sota les circumstàncies actuals.
A la nota 18 Fets posteriors, de la present memòria de comptes anuals, es detallen les
incerteses derivades com a conseqüència de la pandèmia originada per la propagació a nivell
mundial del virus Covid-19.
No existeixen dubtes raonables sobre el funcionament normal de la Fundació, pel que els
Comptes Anuals han estat formulats aplicant en sentit estricte el principi d’empresa en
funcionament .
2.4. Comparació de la informació.
No existeixen causes que impedeixin la comparació dels comptes anuals del present exercici
amb els corresponents a l’exercici anterior.
2.5. Agrupació de partides.
Els comptes anuals no tenen cap partida que hagi estat objecte d’agrupació en el balanç, en el
compte de pèrdues i guanys o en l’estat de canvis en el patrimoni net. En el cas que es
produeixi alguna agrupació de partides en qualsevol dels estats comptables, aquesta està
convenientment desagregada en els apartats corresponents de la present memòria.
2.6. Elements recollits en diverses partides.
El detall dels elements comptabilitzats en vàries partides dins el balanç de situació és el
següent:
Préstecs amb entitats de crèdit

Epígraf

Import

A llarg termini

Passiu- B.II.1)

640.508,80

A curt termini

Passiu- C.III.1)

302.575,13
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2.7. Canvis en els criteris comptables aplicats.
No s’han realitzat en l’exercici, ajustaments en els comptes anuals de l’exercici 2019 per canvis
de criteris comptables.
2.8. Correcció d’errors.
Els comptes anuals de l’exercici 2020 no inclouen ajustaments realitzats com a conseqüència
d’errors detectats procedents d’exercicis anteriors.
3. APLICACIÓ DE RESULTATS.
3.1. Proposta d’aplicació del resultat de l’exercici.
La proposta de distribució del resultat de l’exercici és la següent:
BASE DE REPARTIMENT
Excedent de l'exercici
TOTAL BASE DE REPARTIMENT = TOTAL
APLICACIÓ
APLICACIÓ A
Fons dotacional o fons social
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats
estatutàries
Compensació de pèrdues d’exercicis anteriors
TOTAL APLICACIÓ = TOTAL BASE DE
REPARTIMENT

Exercici
2020
0,00

Exercici
2019
0,00

0,00
Exercici
2020
0,00
0,00

0,00
Exercici
2019
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

En aplicació de l'article 14.2 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de Pressupostos de la Generalitat
de Catalunya pel 2020, s'ha realitzat un ajust sobre les transferències corrents rebudes de la
Generalitat de Catalunya. L'import d'aquest ajust corresponen a l'exercici 2020 ha estat de
1.073.085,75 euros, d'acord amb el càlcul següent:
Càlcul excés de transferència subvenció per funcionament

Resultat de l'exercici provinent de la subvenció:
Amortitzacions de l'exercici
Despeses d'explotació realitzades des de romanents
Imputació a resultats d'elements finançats amb subvencions de capital
Imputació a resultats de despeses finançades amb subvencions de capital
Ajustament VNC equips sense subv. Associada contra romanents
Ajust final
Resultat de l'exercici després de l'ajust:
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2020
1.073.085,75
153.933,30
148.038,55
-153.933,30
-148.038,55
0,00
1.073.085,75

2019
414.054,31
422.511,78
0,00
-396.454,29
0,00
-26.057,49
414.054,31

0,00

0,00
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4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ.
Les normes de registre i valoració detallades a continuació seran d’aplicació (amb caràcter
obligatori) sempre i quan l’entitat tingui elements patrimonials, o realitzi transaccions o fets
econòmics que motivin la seva existència.

4.1. Immobilitzat Intangible.
•

L'immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu cost, ja sigui aquest el preu
d’adquisició o el cost de producció. Després del reconeixement inicial, l'immobilitzat
intangible es valora pel seu cost, menys l’amortització acumulada i, si escau, l'import
acumulat de les correccions per deteriorament registrades.

•

Els actius intangibles s’amortitzen sistemàticament en funció de la seva vida útil
estimada i del seu valor residual. Els mètodes i períodes d’amortització aplicats són
revisats en cada tancament d’exercici i, si escau, ajustats de forma prospectiva. Almenys
al tancament de l'exercici, s’avalua l’existència d’indicis de deteriorament, en aquest cas
s’estimen els imports recuperables, efectuant-se les correccions valoratives que
procedeixin.

•

En el cas que la vida útil de l’actiu immobilitzat intangible no pugui ser determinada de
manera fiable, els actius s’amortitzaran en un període de 10 anys.

4.2. Béns del Patrimoni Cultural
•

Els Béns del Patrimoni Cultural es valoraran pel seu cost d’adquisició, minorats per
l’amortització acumulada, així com per les possibles pèrdues per deteriorament del seu
valor.

•

Les despeses de conservació i manteniment es recolliran al compte de pèrdues i
guanys.

4.3. Immobilitzat Material.
•

Els elements de l’immobilitzat material es valoraran pel seu cost d’adquisició, minorats
per l’amortització acumulada, així com per les possibles pèrdues per deteriorament del
seu valor.

•

Els terrenys no seran objecte d’amortització.

•

El cost d’adquisició inclourà els costos externs, així com pels costos interns (consums de
materials propis, costos de ma d’obra directa utilitzats en la instal·lació i costos
indirectes necessaris per realitzar la inversió).

•

El cost d’adquisició inclourà una estimació inicial dels costos de desmantellament o
retirada de l’element quan l’Entitat estigui obligada a realitzar aquestes actuacions.
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•

Els interessos i altres càrregues financeres suportats per l’Entitat que siguin directament
imputables a immobilitzats materials concrets, generats abans de la posada en
funcionament de l’element, pels actius que necessitin més d’un any per estar en
condicions d’ús, es consideraran com a més valor de l’actiu.

•

Les despeses de conservació i manteniment es recolliran al compte de pèrdues i
guanys.

4.4. Inversions Immobiliàries.
L’Entitat, a data de tancament, no ha comptabilitzat inversions immobiliàries.
4.5. Arrendaments.
•

Els arrendaments es diferenciaran entre financers i operatius:

Arrendaments financers.
•

Es consideraran arrendaments de tipus financer aquells en què de les condicions
econòmiques del contracte se’n dedueix la transferència substancial de tots els riscos i
beneficis inherents a la propietat del bé objecte del contracte. Particularment, es
presumeix que hi ha transferència dels riscos i beneficis en els següents casos:
a) No hi ha dubtes raonables de l’exercici de l’opció de compra
b) En cas de no existir opció de compra, quan el termini pactat en el contracte
d’arrendament cobreixi la major part de la vida econòmica de l’actiu, o bé quan el
valor actual dels pagaments mínims acordats per l’arrendament suposin la pràctica
totalitat del valor raonable de l’actiu arrendat.
c) Quan les característiques dels béns arrendats facin que la seva utilitat quedi
restringida a l’arrendatari.
d) Quan l’arrendatari tingui la possibilitat de prorrogar el contracte inicial, per un segon
període, i amb unes quotes per arrendament que siguin substancialment inferiors a
les de mercat.
e) L’arrendatari comptabilitzarà l’actiu arrendat d’acord amb la seva tipologia, i el
corresponent passiu financer pel menor valor entre:
- El valor raonable del bé arrendat.
- El valor actual dels pagaments mínims durant el termini d’arrendament, inclosa
l’opció de compra, i sense considerar els impostos repercutibles.

•

Les despeses directes inicials seran considerades més valor de l’actiu.

•

La càrrega financera del contracte s’imputarà a resultats de l’exercici, segons el mètode
del tipus d’interès efectiu.
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Arrendaments operatius.
•

La resta d’arrendaments es consideraran de tipus operatiu.

•

Els ingressos o despeses derivats d’un contracte d’arrendament operatiu es registraran
al compte de pèrdues i guanys a mesura que es meritin.

4.6. Permutes
• En les permutes de caràcter comercial, es valora l'immobilitzat material rebut pel valor
raonable de l’actiu lliurat més les contrapartides monetàries que s’han lliurat a canvi, tret que es
tingui una evidència més clara del valor raonable de l’actiu rebut i amb el límit d’aquest últim.
•

S’ha considerat una permuta de caràcter comercial quan:

a) El risc, calendari i import dels fluxos d’efectiu de l'immobilitzat rebut difereix de la configuració
dels fluxos d’efectiu de l’actiu lliurat; o
b) El valor actual dels fluxos d’efectiu després d’impostos de les activitats de la Societat
afectades per la permuta, es veu modificat com a conseqüència de la permuta.
• Quan la permuta no tingui caràcter comercial o quan no es pugui obtenir una estimació
fiable del valor raonable dels elements que intervenen en l’operació, l'immobilitzat material rebut
es valora pel valor comptable del bé lliurat més, si escau, les contrapartides monetàries que
s’haguessin lliurat a canvi, amb el límit, quan estigui disponible, del valor raonable de
l'immobilitzat rebut si aquest fos menor.
L’Entitat, a data de tancament, no ha comptabilitzat cap tipus de permuta (comercial i no
comercial).

4.7. Instruments financers.
Actius Financers.
•

Els actius financers inclosos dins l’epígraf “Préstecs, partides a cobrar i inversions
mantingudes fins al venciment” es valoraran inicialment al seu valor raonable, incloent
les despeses de transacció. Els préstecs i partides a cobrar amb venciment inferior a un
any es valoraran pel seu valor nominal.
Les valoracions posteriors es faran segons el Cost Amortitzat, calculant els
corresponents interessos mitjançant el tipus d’interès efectiu. Les possibles pèrdues per
deteriorament i les reversions es registraran al compte de pèrdues i guanys.

•

Els actius financers inclosos dins l’epígraf “Actius financers mantinguts per negociar”,
així com els inclosos a l’epígraf “Altres actius financers a valor raonable amb canvis al
compte de pèrdues i guanys”, es valoraran inicialment pel seu valor raonable, sense
incloure les despeses de transacció, que s’imputaran al compte de pèrdues i guanys.
Posteriorment es valoraran a valor raonable, amb contrapartida al compte de resultats.

•

Les “Inversions en empreses del grup, multigrup i associades” es valoraran inicialment
pel seu valor raonable, incloent les despeses de transacció, fent-se les valoracions
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posteriors a valor de cost menys correccions valoratives. Les possibles pèrdues per
deteriorament i les reversions es registraran al compte de pèrdues i guanys.
•

Els “Actius financers disponibles per la seva venda” es valoren a valor raonable, incloent
les despeses de transacció. Posteriorment es valoren a valor raonable, sense incloure
les eventuals despeses de venda, imputant els canvis a patrimoni net fins la seva baixa
o deteriorament.

•

De manera periòdica, i mai superior a un any, es revisarà el possible deteriorament dels
actius financers. Es considerarà que existeix deteriorament quan el valor comptable de
l’actiu sigui superior al seu valor recuperable, entenent com a tal el major entre:
a) Valor raonable, menys costos de venda, ajustat per les plusvàlues tàcites existents.
b) Valor actual dels fluxos d’efectiu futurs a generar per l’actiu.

•

Les pèrdues per deteriorament, i les possibles reversions, es comptabilitzaran com a
despeses financeres de l’exercici en què es produeixin.

•

No es reclassificarà cap actiu financer inclòs inicialment en les categories “Actius
financers mantinguts per negociar” o “Actius financers a valor raonable amb canvis al
compte de pèrdues i guanys” a d’altres categories, ni d’altres cap aquestes, excepte
quan calgui considerar l’actiu com a una inversió al patrimoni d’empreses del grup,
associades o multigrup.

•

Els actius financers es donaran de baixa quan:
a) Acabin els drets contractuals sobre els fluxos d’efectiu que genera l’actiu.
b) S’hagin cedit de manera substancial els riscos o beneficis inherents a la propietat de
l’actiu.

•

Les diferències per baixa d’actius es reconeixeran al compte de pèrdues i guanys.

Passius financers
•

Els passius financers inclosos dins l’epígraf “Deutes i partides a pagar” es valoraran
inicialment pel seu valor raonable, ajustat per les despeses de transacció. Les partides a
cobrar amb venciment inferior a un any es valoraran pel seu valor nominal. Les
valoracions posteriors es faran segons el Cost Amortitzat, calculant els corresponents
interessos mitjançant el tipus d’interès efectiu.

•

Els passius considerats com a “Passius financers mantinguts per negociar” i com a
“Altres passius financers a valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys” es
valoraran al seu valor raonable, passant les despeses de transacció al compte de
pèrdues i guanys. Les valoracions posteriors es faran a valor raonable, sense incloure
les possibles despeses per venda.

•

No es reclassificarà cap passiu financer considerat inicialment dins la categoria “Passius
financers mantinguts per negociar” o com a “Altres passius financers a valor raonable
amb canvis al compte de pèrdues i guanys” a d’altres categories, ni d’altres a aquestes.

•

Els passius es donaran de baixa quan s’extingeixin les obligacions respectives.

•

Les diferències per baixa de passius es reconeixeran al compte de pèrdues i guanys.
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•

En el cas de préstecs rebuts a interès 0% per part d’una Entitat Pública, el passiu
financer es valorarà en el seu moment inicial a valor raonable, aplicant la tècnica de
valoració del valor actual de tots els fluxos d’efectiu futurs, descomptats a un tipus
d’interès similar al corresponent a préstecs de característiques similars.
En tractar-se de préstecs concedits a tipus d’interès 0 o inferior al de mercat, es posarà
de manifest una subvenció de tipus d’interès, per la diferència entre l’import rebut i
l’import raonable del deute. Aquesta subvenció es reconeixerà inicialment com un ingrés
de patrimoni, que s’imputarà a resultats de l’exercici seguint un criteri financer.

4.8. Cobertures comptables.
• En les cobertures del valor raonable, els canvis de valor de l'instrument de cobertura i de
la partida coberta atribuïbles al risc cobert es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys.
• La part del guany o la pèrdua de l'instrument de cobertura dels fluxos d’efectiu, es
reconeix transitòriament en el patrimoni net, imputant al compte de pèrdues i guanys en
l'exercici o exercicis en els quals l’operació coberta prevista afecti al resultat tret que la
cobertura correspongui a una transacció prevista que acabi en el reconeixement d’un actiu o
passiu no financer, en aquest cas els imports registrats en el patrimoni net s’inclouen en el cost
de l’actiu o passiu quan és adquirit o assumit.
4.9. Existències.
L’Entitat, per l’activitat que desenvolupa, no comptabilitza existències en l’actiu del balanç.

4.10. Transaccions en moneda estrangera.
• Les operacions realitzades en moneda estrangera es registren en la moneda funcional
de l’Entitat (euros) als tipus de canvi vigents en el moment de la transacció. Durant l'exercici, les
diferències que es produeixen entre el tipus de canvi comptabilitzat i el qual es troba en vigor a
la data de cobrament o de pagament es registren com a resultats financers en el compte de
resultats.
• Així mateix, al 31 de desembre de cada any, es realitza al tipus de canvi de tancament la
conversió dels saldos a cobrar o pagar amb origen en moneda estrangera. Les diferències de
valoració produïdes es registren com a resultats financers en el compte de resultats.

4.11. Impost sobre beneficis.
A la Fundació, per la seva naturalesa jurídica i atenent al seu caràcter d’entitat sense afany de
lucre, li resulta d’aplicació el règim fiscal d’entitats parcialment exemptes previst al títol VII,
Capítol XVè del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
l’Impost sobre Societats.
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4.12. Ingressos i despeses.
•

Els ingressos i despeses s’imputaran a resultats en funció del corrent real dels béns i
serveis que representen, amb independència del moment en què es produeixi el corrent
monetari o financer vinculat.

•

Els ingressos es valoraran pel valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre, que
serà igual al preu acordat, deduïts tots els descomptes, i els interessos inclosos en el
nominal per crèdits amb venciment superior a 1 any, i exclosos els impostos
repercutibles a tercers i les quantitats cobrades a compte.

•

Els ingressos només es registraran en el moment en què s’hagin transmès els riscos i
beneficis inherents a la propietat del bé, amb independència de la seva transmissió
jurídica, i només en el cas que no es conservi el control efectiu o gestió dels béns
venuts.

•

La Fundació imputa a ingressos només aquella part dels serveis prestats en funció del
grau de prestació del servei a la data de tancament de l’exercici. En concret, s’obre un
compte d’explotació analítica on s’imputen les despeses imputables a cada projecte
concret, segons la codificació interna de cadascun d’ells. Al tancament de l’exercici,
s’imputen a ingressos la part de despeses generades pel projecte, mentre que la
diferència amb l’import facturat es comptabilitza com a ingrés anticipat, si es tracta d’un
projecte de transferència; o bé si és un projecte rebut via subvenció, aquesta diferència
es comptabilitza com a Deutes a curt termini transformables en subvencions en el passiu
del balanç a curt termini. Al tancament del projecte és quan s’imputa el marge de
l’operació.

•

Les despeses es valoraran pel valor raonable de la contraprestació entregada o a
entregar, que serà, amb caràcter general, el preu acordat deduïts tots els descomptes, i
els interessos inclosos en el nominal per crèdits amb venciment superior a 1 any, i
exclosos els impostos repercutibles a tercers.

4.13. Provisions i contingències.
•

Es reconeixeran com a provisions aquells passius que:
a) Resultin indeterminats respecte el seu import o data de liquidació.
b) Es derivin d’una disposició legal, contractual o obligació implícita o tàcita.
c) En el cas d’obligacions implícites o tàcites, s’haurà de produir una expectativa vàlida
a una empresa tercera respecte l’assumpció d’una obligació per part de la Entitat.

•

La provisió es realitzarà pel valor actual de la millor estimació possible de l’import a
satisfer per l’obligació futura.

•

Les possibles compensacions a rebre de tercers en el moment de liquidar una obligació
no es consideraran en cap cas com a menys valor de la provisió, sense perjudici del
reconeixement del corresponent dret de cobrament, sempre que no hi hagi dubtes del
seu cobrament. En tot cas, aquest dret reconegut mai podrà excedir de l’import de la
provisió comptabilitzada.

•

Les provisions es registraran a curt o llarg termini al passiu en funció de la data
esperada de cancel·lació de les mateixes.
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4.14. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
•

Els costos incorreguts, si escau, en sistemes, equips i instal·lacions la fi de les quals
sigui la minimització de l'impacte mediambiental en el desenvolupament de l'activitat, i/o
la protecció i millora del medi ambient es registren com a inversions en immobilitzat.

•

La resta de despeses relacionades amb el medi ambient, diferent dels anteriors, es
consideren despeses de l'exercici. Per al càlcul de possibles provisions mediambientals
que poguessin sorgir es dota d’acord a la millor estimació del seu import en el moment
que es coneguin, i en el cas que les pòlisses d’assegurança no cobreixin els danys
causats.

•

La Direcció estima que la Fundació no té responsabilitats, despeses, actius, ni
provisions i contingències de naturalesa mediambiental que poguessin ser significatius
en relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats de la mateixa.

•

L’Entitat, a data de tancament, no posseeix elements patrimonials de naturalesa
mediambiental.

4.15. Registre i valoració de les despeses de personal.
•

Per al cas de les retribucions per prestació definida les contribucions a realitzar donen
lloc a un passiu per retribucions a llarg termini al personal quan, al tancament de
l'exercici, figurin contribucions reportades no satisfetes.

•

L'import que es reconeix com a provisió per retribucions al personal a llarg termini és la
diferència entre el valor actual de les retribucions compromeses i el valor raonable dels
eventuals actius afectes als compromisos amb els quals es liquidaran les obligacions.

•

Excepte en el cas de causa justificada, les societats estan obligades a indemnitzar als
seus empleats quan cessen en els seus serveis.

•

Davant l’absència de qualsevol necessitat previsible de finalització anormal de l’ocupació
i atès que no reben indemnitzacions aquells empleats que es jubilen o cessen
voluntàriament en els seus serveis, els pagaments per indemnitzacions, quan sorgeixen,
es carreguen a despeses en el moment que es pren la decisió d’efectuar
l’acomiadament.

4.16. Subvencions, donacions i llegats.
•

Les subvencions, donacions i llegats rebuts, que siguin reintegrables, es reconeixeran
com a un passiu fins que ho deixin de ser.

•

Es consideraran com a no reintegrables mentre no existeixin dubtes raonables sobre la
recepció de la subvenció, donació o llegat que hagi estat concedida a la Entitat
mitjançant acord individualitzat a favor de l’entitat.

•

Es valoraran com a un increment del patrimoni net, imputant posteriorment al compte de
pèrdues i guanys els ingressos en funció del seu meritament.

•

La valoració de les subvencions, donacions i llegats rebuts de tipus monetari es
valoraran pel valor raonable de l’ import concedit.
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•

La valoració de les subvencions, donacions i llegats rebuts de tipus no monetari es
valoraran pel valor raonable del bé rebut.

•

Les subvencions, donacions i llegats rebuts per assegurar una rendibilitat mínima o per
compensar dèficits d’explotació es consideraran com a ingrés en l’exercici en què
s’hagin concedit.

•

Les subvencions, donacions i llegats rebuts per finançar unes despeses específiques es
consideraran com a ingrés en l’exercici en què es meritin les despeses subvencionades.

•

Les subvencions, donacions i llegats rebuts per finançar actius immobilitzats es
consideraran com a ingrés en proporció a l’amortització d’aquests actius.

•

La part traspassada a ingressos de les subvencions rebudes es recollirà dins el resultat
d’explotació de l’Entitat, classificats dins els epígrafs corresponents.

•

D’acord amb allò establert en l’article 14.2 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2020, les transferències corrents a
favor de les entitats SEC i/o majoritàries tenen per objecte finançar les despeses
d’explotació en la mesura necessària per a equilibrar el compte de pèrdues i guanys,
llevat de les dotacions per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions
d’existències i baixes de l’immobilitzat. Això implicaria fer una comptabilització com a
subvenció reintegrable per la part corresponent a l’excés de transferències rebudes.No
obstant, segons el règim jurídic aplicable als centres CERCA, que estableix que l’excés
o benefici derivat de les transferències de la Generalitat o altres entitats del seu sector
públic no ha de ser minorat de les transferències corrents per a l’exercici següent
establertes al pressupost de la Generalitat o els seus ens, aquest excés perd el caràcter
de reintegrable i passa formar part de l’epígraf A.3.3 Subvencions, donacions i llegats
del patrimoni net del balanç, com a subvenció no reintegrable.

4.17. Negocis conjunts.
•

L’Entitat no participa en negocis conjunts.

4.18. Transaccions entre parts vinculades.
Les operacions amb entitats vinculades es realitzen en condicions d’independència mútua.
4.19. Actius no Corrents Mantinguts per a la seva venda.
• Es registren en aquest apartat aquells actius en els quals el seu valor comptable es
recuperarà fonamentalment a través de la seva venda, i sempre que compleixin els següents
requisits:
• L’actiu ha d’estar disponible en les seves condicions actuals per a la seva venda
immediata, i la seva venda ha de ser altament probable, ja sigui perquè es tingui un pla per a
vendre l’actiu i s’hagi iniciat un programa per a trobar comprador, que la venda de l’actiu s’ha de
negociar a un preu adequat en relació amb el seu valor raonable actual i que s’espera completar
la venda dins l’any següent. És improbable que hagi canvis significatius en l’actiu o que es retiri.
• Es valoren en el moment de la seva classificació en aquesta categoria, pel menor entre
el seu valor el seu valor comptable i el seu valor raonable menys els costos de venda.
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL.
5.1) Els moviments de les partides que conformen l’epígraf “Immobilitzat material” en el present
exercici són els següents:

Terrenys i
construccions

Instal·lacions
tècniques, i
altre
immobilitzat
material

Immobilitzat
en curs i
bestretes

A) VALOR DE COST INICI 2019

0,00

4.872.170,29

0,00

4.872.170,29

(+) Resta d’entrades

0,00

48.529,10

104.561,75

153.090,85

Total

(-/+) Traspassos a / de altres partides

0,00

0,00

0,00

0,00

B) VALOR DE COST FINAL 2019

0,00

4.920.699,39

104.561,75

5.025.261,14

C) VALOR DE COST INICI 2020

0,00

4.920.699,39

104.561,75

5.025.261,14

1.150.438,25

97.893,72

0,00

1.248.331,97

(+) Resta d’entrades
(-/+) Traspassos a / de altres partides

104.561,75

0,00

-104.561,75

0,00

1.255.000,00

5.018.593,11

0,00

6.273.593,11

E) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICI 2019

0,00

-4.013.791,00

0,00

-4.013.791,00

(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici

0,00

-412.509,41

0,00

-412.509,41

F) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2019

0,00

-4.426.300,41

0,00

-4.426.300,41

G) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICI 2020

0,00

-4.426.300,41

0,00

-4.426.300,41

(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici

-864,10

-144.500,54

0,00

-145.364,64

H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2020

-864,10

-4.570.800,95

0,00

-4.571.665,05

1.254.135,90

447.792,16

0,00

1.701.928,06

D) VALOR DE COST FINAL 2020

IMMOBILITZAT MATERIAL NET, SALDO FINAL 2020

Amb data 21 d’octubre de 2019, el Patronat de l’ICRA, reunit en sessió extraordinària, va
aprovar la participació de l’ICRA en el procediment de subhasta de l’edifici H20 ( seu social de
l’entitat) davant el Jutjat Mercantil n.1 de Girona ( Concurs Ordinari 37/2015- Secció cinquena:
conveni i liquidació 37/2015) que es va realitzar el dia 25 d’octubre de 2019; havent presentat en
data 16 d’octubre sol.licitud d’informe a la Direcció General de Patrimoni, d’acord amb el que
estipula la Llei.
Amb data 16 de desembre de 2020, s’ha formalitzat en escriptura pública la compra del 64,54%
de l’edifici H20, per import de 1.255 milers d’euros, afectant a una superfície de 1.605 metres
quadrats. L’edifici està lligat a un dret de superfície sobre el terreny amb concessió fins a 14 de
juny de 2080 que, arribada aquesta data, l’edifici haurà de revertir a la Universitat de Girona,
titular del 35,46% restant de l’edifici.
5.2) Existeixen elements d’immobilitzat material totalment amortitzats per import de
3.814.206,47 euros, al tancament de l’exercici 2020 i 3.715.747,37 euros, al tancament de
l’exercici 2019. En l’exercici 2019 van passar a estar totalment amortitzades les màquines de
més valor econòmic adquirides per a posar en marxa l’activitat de la Fundació.
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5.3) Els coeficients i mètodes d’amortització utilitzats per l’Entitat per cada tipus d’element són
els següents:

% Lineal
Construccions
Instal·lacions tècniques
Maquinària
Utillatge
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips informàtics
Elements de transport

2%
10%
12%
30%
10%
10%
25%
16%

5.4) No existeixen canvis d’estimació que afectin a valors residuals ni als costos estimats de
desmantellament, retirada o rehabilitació, vides útils i mètodes d’amortització.
5.5) No existeixen correccions valoratives per deteriorament.
5.6) No existeixen compromisos ferms de compra ni de venda.
5.7) No existeixen circumstàncies de caràcter substantiu que afectin a béns de l’immobilitzat
material.
5.8) No s’han realitzat revaloritzacions comptables voluntàries.
5.9) No s’han capitalitzat despeses financeres en l’exercici com a més valor de l’immobilitzat
material.
5.10) No existeixen costos de desmantellament, retirada o rehabilitació que figurin com a més
valor dels actius.
5.11) Les subvencions en capital que figuren al passiu del balanç de situació, han estat
destinades al finançament de les diferents instal·lacions i maquinària de l’edifici H2O, seu de la
Fundació ICRA.

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.
L’Entitat no té inversions immobiliàries.

7. BENS DE PATRIMONI CULTURAL.
L’Entitat no té Béns de Patrimoni Cultural.
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8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE.
8.1) Els moviments de les partides que conformen l’epígraf “Immobilitzat intangible” en el
present exercici són els següents:
Patents,
llicencies,
marques i
similars
A) SALDO INICIAL BRUT 2019

Aplicacions
Informàtiques

TOTAL

11.550,00

106.350,04

117.900,04

0,00

3.942,96

3.942,96

B) SALDO FINAL BRUT 2019

11.550,00

110.293,00

121.843,00

C) SALDO INICIAL BRUT 2020

11.550,00

110.293,00

121.843,00

2.350,00

20.600,00

22.950,00

D) SALDO FINAL BRUT 2020

13.900,00

130.893,00

144.793,00

E) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICIAL 2019

-6.841,35

-89.984,63

-96.825,98

-985,00

-9.017,37

-10.002,37

F) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2019

-7.826,35

-99.002,00

-106.828,35

G) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICIAL 2020

-7.826,35

-99.002,00

-106.828,35

-959,14

-7.609,52

-8.568,66

-8.785,49

-106.611,52

-115.397,01

5.114,51

24.281,48

29.395,99

(+) Resta d’entrades

(+) Resta d’entrades

(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici (nota nº 13)

(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici (nota nº 13)
H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2020
VALOR NET DE L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE FINAL 2020

8.2) Existeixen aplicacions informàtiques i propietat industrial totalment amortitzades per
96.855,17 euros al tancament de l’exercici 2020, i per 88.555,17 euros al tancament del 2019.
8.3) Els coeficients i mètodes d’amortització utilitzats per l’Entitat per cada tipus d’element són
els següents:
% amortització
Propietat Industrial

10%

Aplicacions informàtiques

33%

8.4) No existeixen canvis d’estimació que afectin a valors residuals, als costos estimats de
desmantellament, retirada o rehabilitació, vides útils i mètodes d’amortització.
8.5) No s’han realitzat correccions valoratives per deteriorament.
8.6) No existeixen compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com
els compromisos ferms de venta.
8.7) No existeixen circumstàncies de caràcter substantiu que afectin als béns de l’immobilitzat
intangible.
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9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS SIMILARS
9.1) Arrendaments financers
L’Entitat no disposa d’arrendaments financers.
9.2) Arrendaments operatius
L’entitat ha comptabilitzat una despesa de 3.528,58 euros en concepte de lloguer de petits
equipaments. La despesa per lloguer de petits equipaments al 2019 va ser de 5.039,35 euros i
de 5.079,87 euros per lloguer de sales.
A l’exercici 2020 s’ha registrat una despesa anual de 288.333,33 euros corresponent al conveni
de col·laboració subscrit amb la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la UdG pel lloguer
de l’edifici H2O que és la seu de l’Entitat. A l’exercici 2019, la despesa anual per aquest
concepte va ser de 300.000 euros. Tal i com s’ha comentat a la nota 5.1 de la memòria, l’edifici
va ser adquirit amb data 16 de desembre de 2020.
10. INSTRUMENTS FINANCERS
La informació dels instruments financers es definirà segons la naturalesa i en base al registre i la
norma de valoració desena del Pla General de Comptabilitat vigent.
10.1) Informació referent a Balanç
10.1.1.Actius financers
El detall dels actius financers a curt i llarg termini és el següent:
Informació referent el balanç

Exercici 2020

Exercici 2019

Exercici 2020

Exercici 2019

Actius financers a ll/t, llevat d'inversions en el
patrimoni d'empreses del grup, multigrup i
assoc.

Crèdits,
derivats i altres

Crèdits,
derivats i altres

TOTAL

TOTAL

22.980,74

6.836,64

22.980,74

6.836,64

22.980,74

6.836,64

22.980,74

6.836,64

22.980,74

6.836,64

22.980,74

6.836,64

Crèdits,
derivats i altres

Crèdits,
derivats i altres

16,45

5.341,61

Préstecs i partides a cobrar
- Fiances i dipòsits a recuperar
TOTAL LL/T (ACTIU A.V+A.VI-A.V.1)
Actius financers a c/t, llevat d'inversions en el
patrimoni d'empreses del grup, multigrup i
assoc.
Préstecs i partides a cobrar
- Fiances i dipòsits a recuperar

TOTAL

TOTAL

16,45

5.341,61

0,00

3.021,00

0,00

3.021,00

16,45

2.320,61

16,45

2.320,61

499.280,41

239.909,35

499.280,41

239.909,35

Efectiu i altres líquids equivalents

5.179.217,55

5.286.960,93

5.179.217,55

5.286.960,93

TOTAL C/T (ACTIU B.III+B.IV+B.V+B.VII)

5.678.514,41

5.532.211,89

5.678.514,41

5.532.211,89

TOTAL D'INSTRUMENTS FINANCERS D'ACTIU

5.701.495,15

5.539.048,53

5.701.495,15

5.539.048,53

- Altres
Altres deutors
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a) No existeixen actius financers valorats a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i
guanys.
b) Durant l’exercici l’entitat no ha realitzat reclassificacions d’actius financers entre diferents
categories.
c) A l’exercici 2020 existeix una fiança constituïda per import de 16.144,10 euros a favor de
l’Agència Catalana de l’Aigua per concepte d’un contracte de prestació de serveis.
d) El saldo d’efectiu i altres mitjans líquids equivalents correspon principalment a saldos en
comptes corrents amb diferents entitats de crèdit.

D’altra banda, dins els saldos deutors a curt termini, es comptabilitzen els saldos amb
Administracions Públiques, segons el detall següent:
CONCEPTE
AAPP Deutores per subvencions concedides
HP Deutora per IVA
TOTAL AAPP DEUTORES

SALDO A
31/12/19

ALTES

BAIXES

SALDO A
31/12/20

4.194.766,05

3.985.699,08

-4.876.421,18

3.304.043,95

74.713,70

203.301,98

-197.852,85

80.162,83

4.269.479,75

4.189.001,06

-5.074.274,03

3.384.206,78

Dins les subvencions concedides, destaquen les següents:
a.- La Fundació ha comptabilitzat les subvencions atorgades a través de resolució en l’exercici
2020 i anteriors, tant si els projectes s’estan executant com si no. La cartera de projectes
plurianuals pendents d’executar procedents de subvencions de les administracions públiques,
té un import de 3.304.043,95 euros al tancament de l’exercici 2020, dels quals 824.872,07 euros
corresponen a projectes pendents de començar, i de 4.039.604,05 euros al tancament de
l’exercici 2019, dels quals 747.823,53 euros corresponien als projectes pendents d’iniciar.
Pel que fa al saldo d’Hisenda Pública deutora per IVA, el saldo pendent de cobrament al
tancament de l’exercici 2020, per import de 80.162,83€, correspon a les liquidacions dels
darrers quatre mesos de l’exercici.
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10.1.2) Passius financers
El detall dels passius financers a curt i llarg termini és el següent:

Informació referent el balanç

Exercici 2020

Exercici 2019

Passius financers a llarg termini

Deutes amb
entitats de
crèdit

Deutes amb
entitats de
crèdit

Deutes amb bancs i caixes d'estalvi

Passius financers a curt termini

Exercici 2019

Crèdits, Derivats Crèdits, Derivats
i altres
i altres

Exercici 2020

Exercici 2019

TOTAL

TOTAL

640.508,80

925.179,38

0,00

0,00

640.508,80

925.179,38

0,00

0,00

105.551,22

158.764,44

105.551,22

158.764,44

925.179,38

105.551,22

158.764,44

746.060,02

1.083.943,82

Derivats de cobertura
TOTAL LL/T (PASSIU B.II+B.III)

Exercici 2020

640.508,80
Deutes amb
entitats de
crèdit

Dèbits i partides a pagar

Deutes amb
entitats de
crèdit

Crèdits, Derivats Crèdits, Derivats
i altres
i altres

TOTAL

TOTAL

0,00

0,00

4.943.489,59

5.371.820,71

4.943.489,59

- Proveïdors d'immobilitzat

0,00

0,00

28.162,54

13.659,67

28.162,54

13.659,67

- Altres

0,00

0,00

4.915.327,05

5.358.161,04

4.915.327,05

5.358.161,04

Deutes amb bancs i caixes d'estalvi

5.371.820,71

304.081,86

308.988,01

0,00

0,00

304.081,86

308.988,01

Creditors comercials

0,00

0,00

216.367,05

283.220,24

216.367,05

283.220,24

Deutes amb el personal

0,00

0,00

51.506,25

64.791,76

51.506,25

64.791,76

Administracions Públiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL C/T (PASSIU C.III+C.IV+C.V)

304.081,86

308.988,01

5.211.362,89

5.719.832,71

5.515.444,75

6.028.820,72

TOTAL D'INSTRUMENTS FINANCERS DE PASSIU

944.590,66

1.234.167,39

5.316.914,11

5.878.597,15

6.261.504,77

7.112.764,54

Els deutes amb entitats de crèdit corresponen principalment al deute formalitzat amb “La Caixa”
a 29 de maig de 2009,i amb venciment a 30 de juny de 2024 amb amortització de quotes
trimestrals. El deute pendent per aquest préstec al tancament de l’exercici 2020 és de
925.179,38 euros i està integrament subvencionat per la Generalitat.
10.1.3) Classificació per venciments:
La classificació per venciments dels instruments financers utilitzats per l’entitat és la següent:
Partides d’actiu:
Totes les partides d’actiu tenen venciment a curt termini, és a dir, dins l’exercici 2020, excepte
les fiances per import no significatiu de 22.980,74 €.
No obstant, s’estima el cobrament a llarg termini de les subvencions concedides, de projecció
plurianual, per import de 1.511.240,07€, que es corresponen amb la part pendent de cobrament
a més d’un any dels projectes detallats a la nota 12.3 de la present memòria.

80

Comptes Anuals a 31/12/2020

Partides de passiu:

Venciment per anys
2021
Dèbit i partides a pagar

Deutes amb bancs i caixes d'estalvi
- Préstecs

2025

TOTAL

0,00

0,00

28.162,54

0,00

0,00

0,00

0,00

28.162,54

4.915.327,05

0,00

0,00

0,00

0,00

4.915.327,05

4.943.489,59

304.081,86

284.670,60

284.670,60

71.167,60

0,00

944.590,66

304.081,86

284.670,60

284.670,60

71.167,60

0,00

944.590,66

0,00

0,00

0,00

0,00

105.551,22

105.551,22

216.367,05

0,00

0,00

0,00

0,00

216.367,05

Deutes amb el personal
TOTAL

2024
0,00

Derivats de cobertura
Creditors comercials

2023
0,00

- Proveïdors d'immobilitzat
- Deutes c/t transf en subvencions

2022

4.943.489,59

51.506,25

0,00

0,00

0,00

0,00

51.506,25

5.515.444,75

284.670,60

284.670,60

71.167,60

105.551,22

6.261.504,77

Dins els deutes a curt termini transformables en subvencions, s’hi enregistren subvencions
lligades a projectes de projecció plurianual, dels quals es preveu un import 2.604.956,14€
d’execució a més d’un any, segons detall de la nota 12.3 de la present memòria.
10.1.4) L’Entitat no ha realitzat cessions de béns que no poguessin ser considerades com a
vendes / baixes de l’exercici.
10.1.5) L’Entitat no ha rebut actius financers en garantia dels què en pugui disposar.
10.1.6) Correccions de valor per deteriorament originades en el risc de crèdit
En l’exercici 2020 ni en l’anterior, l’Entitat no ha realitzat correccions de valor per deteriorament
originades en el risc de crèdit. Al tancament de l’exercici 2020 ni en l’anterior no existeixen
provisions per risc de cobrament enregistrades al balanç de situació de l’Entitat.
10.1.7) Deutes amb administracions públiques
Els deutes amb les administracions públiques presenten, al tancament de l’exercici, el detall
següent:

Deutes amb administracions públiques
Hisenda pública, IVA

31/12/2019
0,00

Hisenda pública, Retencions practicades
Hisenda pública per subvencions a reintegrar
Organismes de la S.S.
Total
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31/12/2020
0,00

78.848,76

77.909,33

201.911,00

280.314,12

63.648,81

64.158,92

344.408,57

422.382,37
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Dins els deutes per subvencions a reintregrar, figura comptabilitzat un import de 200.930,30 €,
corresponent a l’excés aportat per la Generalitat per al finançament del préstec a llarg termini
amb “Caixabank”( Veure nota 10.1.2), degut a que part del mateix es va finançar amb fons
Feder ( per un total de 1.684.750,80€) i fons de la DA 3ª ( per un total d’1.000.000,00€) cobrats
en exercicis anteriors.
10.1.8) Comptabilitat de cobertures
La Fundació té contractada una assegurança de cobertura de tipus d’interès amb La Caixa , per
tal de fixar el tipus d’interès del préstec a llarg termini que manté amb aquesta entitat. El
contracte de Swapp té les mateixes condicions en quant a base de càlcul, quotes i venciments,
que el préstec al que va lligat, excepte per les amortitzacions anticipades del préstec,
realitzades als exercicis 2015 i 2016 de 165.000,00 € cadascuna.
En l’exercici 2020 s’ha recollit el passiu financer per la valoració del swapp per import de
105.551,22€, amb un efecte positiu sobre el patrimoni net de 46.748,96€ ( l’efecte al 2019 va ser
de 50.783,04€). D’altra banda, l’efecte sobre el compte de pèrdues i guanys ha estat d’un ingrés
financer de 6.464,26€ per l’actualització de valor d’aquest contracte a 31 de desembre de 2020
(l’efecte de l’actualització a 31 de desembre de 2019 va ser de 6.204,86€).
La despesa financera lligada al contracte de swapp meritada a l’exercici 2020 ha estat de
56.387,40€ (68.462,38€ en l’exercici 2019). Aquesta despesa, juntament amb les despeses
financeres del préstec, ve subvencionada per part de la Generalitat tal i com s’expressa al punt
10.2) següent.
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10.2) Informació referent a Compte de Pèrdues i Guanys i Patrimoni Net

ACTIUS

PiG Netes

PiG Netes

Ingressos finan.
per aplicació del
tipus interés
efectiu

CATEGORIES

Exercici 2020

Exercici 2019

Exercici 2020

Actius amb variacions en el valor raonable
- Instruments de cobertura

Ingressos finan.
per aplicació del
tipus interés
efectiu
Exercici 2019

6.464,26

6.204,86

0,00

0,00

6.464,26

6.204,86

0,00

0,00

Diferències de canvi positives

0,00

47,76

0,00

0,00

TOTAL

6.464,26

6.252,62

0,00

0,00

CLASSES

Correccions

Correccions

Ingressos Finan.a
PiG

Ingressos Finan.a
PiG

Exercici 2020

Exercici 2019

Exercici 2020

Exercici 2019

Crédits, derivats i altres
TOTAL
CLASSES

0,00

0,00

0,15

0,00

0,00

0,15

0,31
0,31

Rtat.per venda

Rtat.per venda

Desp.Financeres

Desp.Financeres

Exercici 2020

Exercici 2019

Exercici 2020

Exercici 2019

Crédits, derivats i altres
TOTAL

0,00

0,00

-1.556,18

0,00

0,00

-1.556,18

PASSIUS

PiG Netes

PiG Netes

CATEGORIES

Exercici 2020

Exercici 2019

-898,07
-898,07

Ingr.Finan.per
t.i.e.

Ingr.Finan.per
t.i.e.

Exercici 2020

Exercici 2019

Dèbits i partides a pagar

0,00

0,00

-75.994,08

-93.477,81

- Interessos per deutes

0,00

0,00

-75.994,08

-93.477,81

-139,27

-292,37

0,00

0,00

Diferències de canvi negatives

-139,27

-292,37

-75.994,08

-93.477,81

TOTAL RESULTATS FINANCERS

TOTAL

6.324,99

5.960,25

-77.550,11

-94.375,57

TOTAL RESULTATS FINANCERS

Per
vendes,correccion
s o variacions

Per t.i.e.

TOTAL

Exercici 2019

5.960,25

-94.375,57

-88.415,32

PiG A.2

Exercici 2020

6.324,99

-77.550,11

-71.225,12

PiG A.2

Les despeses financeres de l’entitat lligades al retorn de les quotes del préstec amb la Caixa i al
swapp relacionat amb el mateix, per import de 75.994,08€ (93.477,81€ en l’exercici 2019), són
subvencionades per part de la Generalitat.
10.2.a) No existeixen actius o passius a valor raonable a fi d’exercici.
10.2.b) No existeixen entitats del grup, multigrup i associades.
10.2.c) Compromisos ferms de compra o venda d’instruments financers
•

A data de tancament de l’exercici no existien compromisos en ferm de compra d’actius
financers, així com tampoc de venda dels mateixos.

•

No existien a data de tancament contractes de compra o venda d’actius no financers que
calgués fossin valorats com a instruments financers.

10.2.d) No figuren línies de descompte i/o pòlisses de crèdit al tancament de l’exercici.
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11. FONS PROPIS
11.1) Moviments de l’exercici
Exercici actual 2020
Saldo a
31/12/2019
Fons Dotacionals o Fons Socials

Altes

Baixes

Saldo a
31/12/2020

69.000,00

0,00

0,00

69.000,00

Romanent

1.969.076,35

0,00

-1.255.000,00

714.076,35

TOTAL

2.038.076,35

0,00

-1.255.000,00

783.076,35

Tal com s’ha comentat a la nota 5.1 de la present memòria, en data 16 de desembre de 2020,
s’ha comprat a la Fundació Privada Parc Tecnològic de la Universitat de Girona la participació
del 64,54% del dret de superfície corresponent a l’edifici H2O. La compra de l’edifici ha suposat
el traspàs de 1.255.000 euros de romanents de l’Entitat a subvencions en capital per a finançar
elements d’immobilitzat, segons l’aprovat en l’Acta d’acords del Patronat de data 21 d’octubre
de 2019, on s’autoritza de manera expressa la quantitat màxima de despesa de 1,3 milions,
podent-se destinar romanents del pressupost de l’entitat al finançament de la compra de l’edifici.
Exercici anterior 2019
Saldo a
31/12/2018
Fons Dotacionals o Fons Socials
Romanent
(Excedents negatius d'exercicis anteriors)
Excedent de l'exercici
TOTAL

Altes

Baixes

Saldo a
31/12/2019

69.000,00

0,00

0,00

69.000,00

2.255.739,86

14.264,71

-300.928,22

1.969.076,35

-298.306,73

298.306,73

0,00

0,00

312.571,44

0,00

-312.571,44

0,00

2.339.004,57

312.571,44

-613.499,66

2.038.076,35

A l’exercici 2019, l’Entitat es va adaptar a allò establert en l’art 13.3 de la Llei de Pressupostos
de la Generalitat de 2017, prorrogats per l’exercici 2019, segons el qual l’excés de
transferències de la Generalitat s’ha de considerar com a subvenció a aplicar en exercicis
posteriors. L’efecte d’aquesta norma, va suposar una correcció d’errors a inici de l’exercici 2019,
traspassant 300.928,22€ de romanents de l’Entitat a subvencions en capital per a finançar
elements d’immobilitzat, i el traspàs de 414.054,31 euros de l’excedent de l’exercici 2019 a una
partida de “Subvencions, donacions i llegats” per recollir l’excés de transferències corrents de la
Generalitat pendents d’imputar; amb el que el resultat de l’exercici 2019 va ser 0.
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12.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS.
12.1) Subvencions i donacions de capital
El detall de les subvencions de capital vigents és el següent:

ENTITAT SUBVENCIONADORA
FONS FEDER
SUBVENCIÓ PGE

ANY

TOTAL
SUBV

2008

4.619.500,00

2010

500.000,00

GENERALITAT EXCES TRANSF

2017-2018-2019

714.982,53

GENERALITAT EXCES TRANSF

2020

TOTAL SUBVENCIONAT

1.073.085,75
6.907.568,28

Des de l’exercici 2019, amb l’adaptació a l’art 13.3 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat
de 2017, prorrogada per l'exercici 2019 i l'art. 14.2 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat
de 2020, explicada a la nota 11.1 de la present memòria, a banda de les subvencions en capital
procedents dels Fons Feder i PGE per al finançament de les inversions en equips i laboratoris;
l’Entitat ha aplicat l’excés de transferències de la Generalitat per a l’exercici 2019 i romanents de
lliure disposició procedents d’exercicis anteriors al finançament d’elements d’immobilitzat no
subvencionats a través dels projectes o d’altres fons. També es recull l’excés de transferències
de la Generalitat per a l’exercici 2020, per import de 1.073.085,75€; el destí del qual està
pendent d’imputació.
D’altra banda, des de l’exercici 2017 també es recull la subvenció dels interessos lligats a
l’operació d’endeutament descrita en el punt 10.1.2.
Tal i com es detalla en les normes de valoració, les subvencions en capital s'imputen a resultats
de l'exercici en proporció a la depreciació experimentada durant el període pels actius finançats.
El detall dels moviments del compte de subvencions és el següent:
Exercici actual 2020

ENTITAT
FONS FEDER

31/12/2019

ALTES

BAIXES

TRASPASSOS

31/12/2020

106.462,54

0,00

0,00

-54.510,66

51.951,88

230,90

0,00

0,00

-200,00

30,90

GENERALITAT EXCÉS TRANSF EX. ANTERIORS

235.396,57

1.752.019,70

0,00

-220.930,48

1.766.485,79

GENERALITAT EXCÉS TRANSF EX. EN CURS

414.054,31

1.073.085,75

0,00

-414.054,31

1.073.085,75

SUBVENCIÓ INTERESSOS PRÉSTEC

185.115,81

0,00

0,00

-75.994,08

109.121,73

TOTALS

941.260,13

2.825.105,45

0,00

-765.689,53

3.000.676,05

SUBVENCIÓ PGE
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Exercici anterior 2019
ENTITAT
FONS FEDER

31/12/2018

ALTES

BAIXES

TRASPASSOS

31/12/2019

358.058,77

0,00

0,00

-251.596,23

106.462,54

53.886,96

0,00

0,00

-53.656,06

230,90

0,00

326.598,57

0,00

-91.202,00

235.396,57

SUBVENCIÓ PGE
GENERALITAT EXCÉS TRANSF EX. ANTERIORS
GENERALITAT EXCÉS TRANSF EX. EN CURS

0,00

414.054,31

0,00

0,00

414.054,31

SUBVENCIÓ INTERESSOS PRÉSTEC

278.593,62

0,00

0,00

-93.477,81

185.115,81

TOTALS

690.539,35

740.652,88

0,00

-489.932,10

941.260,13

12.2) Subvencions a l’explotació
Les subvencions i donacions a l’explotació rebudes durant l'exercici econòmic de 2019 i
l’anterior presenten el detall següent:

A) NO COMPETITIVES
Es tracta de Subvencions rebudes per la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana de
l’Aigua:
Exercici actual 2020

CONCEPTE

IMPORT
TOTAL
CONCEDIT

Despeses de funcionament Generalitat
Despeses de funcionament Agència Catalana de l'Aigua

IMPUTAT A
INGRESSOS

IMPUTAT A
PENDENT
SUBV NO
COBRAMENT
REINTEGRABL
A 31/12/2020
ES PENDENTS

1.887.512,96

1.887.512,96

1.073.085,75

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

2.487.512,96

2.487.512,96

1.073.085,75

0,00

Exercici anterior 2019

CONCEPTE

IMPORT
TOTAL
CONCEDIT

Despeses de funcionament Generalitat
Despeses de funcionament Agència Catalana de l'Aigua
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IMPUTAT A
INGRESSOS

IMPUTAT A
PENDENT
SUBV NO
COBRAMENT
REINTEGRABL
A 31/12/2019
ES PENDENTS

1.861.900,00

1.447.845,69

414.054,31

155.162,00

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

2.212.000,00

2.212.000,00

312.000,00

155.162,00
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B) COMPETITIVES
Les subvencions d’explotació associades a projectes (competitives) han estat traspassades a
resultat de l’exercici en correlació amb les despeses associades a les mateixes. L’import restant
ha estat considerat, pel que fa a projectes subvencionats, com a Deutes a curt termini
transformables en subvencions , per import de 4.915,327,17€ en l’exercici 2020 (5.358.161,04€
en l’exercici 2019); i com a Periodificacions de passiu a curt termini, en el cas de projectes de
transferència, per import de 517.056,26€ en l’exercici 2020 (200.412,86€ en l’exercici 2019).
Dins aquestes partides, també s’han recollit les subvencions de les quals s’ha rebut la notificació
de la concessió, o bé dels projectes de transferència dels quals hi ha contracte o conveni
formalitzat, ( tant si s’ha rebut algun cobrament com si no) de les que els projectes associats
encara no han començat a executar-se en l’exercici 2020, per import de 1.213.920,53€.
(881.695,31 € en l’exercici 2019).
En els quadres següents es detallen tots els ingressos comptetitius de l’exercici i anticipats,
alguns dels quals s’han obtingut via subvenció i altres via facturació i s’han comptabilitzat als
epígrafs de prestació de serveis i d’altres ingressos, segons el detall següent:
Exercici actual 2020
INGRESSOS COMPTETITIUS
Obtinguts via subvenció
Obtinguts via facturació
Pendents d'executar en l'exercici

EPÍGRAF PiG
1.e
1.b

Totals

Ingrés
comptabilitzat

Pendent executar Pendent executar
( Cte 522)
( Cte 485)

2.277.418,45
178.065,68

4.005.488,16
0,00

0,00
212.974,74

0,00

909.839,01

304.081,52

2.455.484,13

4.915.327,17

517.056,26

Exercici anterior 2019
INGRESSOS COMPTETITIUS

EPÍGRAF PiG

Ingrés
comptabilitzat

Pendent executar Pendent executar
( Cte 522)
( Cte 485)

Obtinguts via subvenció

1.e

1.995.757,00

Obtinguts via facturació
Pendents d'executar en l'exercici

1.b

132.271,03

0,00

66.541,08

0,00

747.823,53

133.871,78

2.128.028,03

5.358.161,04

200.412,86

Totals

El detall és el següent:
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PROJECTE

ELECTRON4W ATER
MANTEL
RESOURCE
SMART-WORKFLOW
EdiCitNet
HYDROHUSA
Life-Newbies
NOWELTIES
DW C
SCHEME
SCOREWater
ENVIROSTOME
EMERGE
ECAM-GIZ
DRYvER
MICROWATER
SfAM UK_JLB
iWAYS
INVENTWATER
TOTAL PROJECTES EUROPEUS
FI ASE (1ª)
FI AJA (1ª)
FI AJA (3ª)
FI2018_DGO (1ª)
FIrenov2019 DGO (2ª)
FIrenov2020 DGO (3ª)
FI2019_JMC (1ª)
FIrenov20_JMC (2ª)
FI2019_DTO (1ª)
DI2017_SCAN
BP2018_Nospina
Ris3CAT16_EFLUCOMP
SGR2017-19_ICRA-TECH
SGR2017-19_ICRA-ENV
ACA_RDI_EESAM
ACA_RDI_SUGGEREIX
EURODISTRICTE18_RESITM3
BP2018_Pgago
FI2020_MCT
FI2020_EME
TOTAL PROJECTES ADM.CATALANES
FPI MCL
RyC SRO
RyC GBU
RyC MJF
GESTOR
SEWAGENE-16
ERA4CS_CLIMALERT
ERA4CS_W ATExR
Retos2017_NDMA_PREDICT
Retos2017_CLEAN-TOUR
Retos2017_PLAS_MED
Retos2017_SPACESTREAM
Excel2017_C-HydroChange
Retos2017_IMPACT
JdC-2017_LSA
JdC-2017_SZA
JdC-2017_DJO
JdC-2017_AFR
JdCI-2019_AFR
JCastillejo19_GBU
Retos18_INVEST
Predoc18_Ollanos
RyC_LCO_Posició permanent
Retos19_DARABi
Retos19_ANTARES
EuInv20_ERC_PMA
Optimar 2009-2010
TOTAL PROJECTES NACIONALS
AUDITORIES ENAC
EcoAdvisor
FACSA_Nules
NILSA
STARNIT
TRAGSATEC
CANAL ISABEL II
NEIKER
TNC_SNAPP2
TNC_SNAPP3
ACCIONA_Life_DREAMER
ACA_COVID19
CEC_BESOSTORDERA
SCT_UTBM
Cetaqua_CARBONLOCKDOW N
CTFC_RBA
ACA_TRAÇA_Lot_1
TRANSFERENCIA SRO
TRANSFERENCIA VAC
TRANSFERÈNCIA MPE
TRANSFERÈNCIA LCO
TRANSFERÈNCIA MJF
TRANSFERÈNCIA PMA
TRANSFERÈNCIA JLB
TOTAL PROJECTES TRANSFERENCIA
TOTAL

INGRÉS
SUBVENCIONAT O
FACTURAT

1.493.733,12
217.272,96
170.121,60
158.121,60
389.780,00
474.300,00
97.307,00
862.334,64
193.750,00
160.932,48
388.511,75
170.121,60
399.968,75
38.584,20
136.541,25
259.398,72
10.850,00
583.980,00
501.809,76
6.707.419,43
20.221,55
21.002,76
20.402,72
18.146,88
20.402,72
5.555,28
22.102,72
20.774,97
19.102,72
33.960,00
113.738,89
42.230,02
36.000,00
60.216,00
127.422,00
65.606,85
1.757,93
19.647,20
23.774,97
23.774,97
715.841,15
88.223,91
208.600,00
208.600,00
208.600,00
201.612,63
146.856,88
97.445,00
148.000,00
171.094,00
181.500,00
159.720,00
96.800,00
48.400,00
104.665,00
75.997,26
64.000,00
60.342,47
60.342,47
93.000,00
8.768,00
133.100,00
88.250,00
100.000,00
159.720,00
137.335,00
10.000,00
8.546,20
3.069.518,82
12.399,34
80.000,00
20.201,00
14.800,00
20.050,00
35.953,00
50.173,18
83.900,00
13.745,60
8.394,00
14.400,00
39.300,00
6.177,22
7.743,10
6.000,00
2.671,52
295.410,00
2.000,00
5.452,24
6.653,50
4.250,00
2.550,00
9.800,00
3.960,00
745.983,70
11.238.763,10
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INGRESSOS
COMPTABILITZATS
2020

311.156,35
38.663,32
47.901,35
32.413,44
128.461,58
63.660,36
31.484,95
244.638,67
61.811,56
82.973,71
108.388,20
46.775,48
116.053,88
15.383,97
0,00
13.999,96
813,76
1.069,08
0,00
1.345.649,61
0,00
600,00
5.100,68
0,00
6.800,94
5.510,38
4.775,68
15.485,94
9.968,91
20.143,39
38.916,83
8.498,95
6.220,87
24.425,66
21.031,81
7.293,00
1.757,93
19.647,20
13.765,28
15.485,94
225.429,39
3.416,67
33.720,00
33.720,00
55.278,58
-139,06
29.775,57
36.538,05
45.349,25
55.965,41
65.456,85
47.841,84
42.283,95
14.636,81
7.310,13
31.369,42
29.150,04
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
43.307,75
21.020,40
50.000,01
0,00
10.337,78
0,00
0,00
706.339,45
881,50
25.705,89
0,00
12.865,43
14.461,57
0,00
6.464,21
10.605,24
13.745,60
8.394,00
14.400,00
39.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.028,74
6.653,50
4.250,00
2.550,00
9.800,00
3.960,00
178.065,68
2.455.484,13

INGRESSOS
ANTICIPATS (485486)

500.781,61
8.965,67
0,00
0,00
186.824,78
313.867,72
13.051,55
486.857,11
129.825,60
59.860,53
228.289,47
61.835,42
283.914,88
23.200,23
136.541,25
245.398,76
10.036,24
582.910,93
501.809,76
3.773.971,51
0,00
-0,12
0,00
0,00
0,00
44,87
3.000,00
5.289,03
0,00
3.725,01
42.223,78
3.674,82
3.455,48
7.866,76
106.390,19
58.313,85
0,00
0,00
10.009,69
8.289,03
252.282,39
0,00
0,00
0,00
53.227,91
0,00
0,00
0,00
16.190,54
28.038,26
58.497,68
20.626,38
10.400,96
1.393,73
72.733,99
9.293,73
17.506,86
10.342,47
10.342,47
93.000,00
8.768,00
76.513,47
63.812,93
41.666,66
159.720,00
126.997,22
10.000,00
0,00
889.073,27
2.267,20
29.296,44
11.110,55
0,00
0,00
35.953,00
43.708,97
73.294,76
0,00
0,00
0,00
0,00
6.177,22
7.743,10
6.000,00
2.671,52
295.410,00
0,00
3.423,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
517.056,26
5.432.383,43

IMPORT PENDENT
DE COBRAR a
31/12/20

308.173,35
32.591,24
0,00
0,00
129.926,66
136.830,66
29.192,70
187.721,16
73.581,25
56.326,36
200.731,08
59.542,56
206.650,52
29.393,20
70.546,31
90.789,56
10.850,00
301.723,00
501.809,76
2.426.379,37
0,00
0,00
4.400,16
0,00
4.080,54
0,00
6.820,54
4.154,99
3.820,54
3.396,00
31.538,89
28.154,75
12.240,00
20.473,44
89.195,40
45.924,79
351,59
0,00
7.154,99
7.154,99
268.861,61
0,00
0,00
0,00
33.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.332,50
0,00
0,00
10.342,47
10.342,47
93.000,00
8.768,00
55.902,00
61.500,00
0,00
143.748,00
123.601,50
7.000,00
8.546,20
608.803,14
0,00
0,00
11.110,55
0,00
0,00
34.579,00
33.437,02
49.900,00
0,00
0,00
14.400,00
19.650,00
3.088,61
0,00
6.000,00
2.671,52
295.410,00
0,00
3.423,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473.670,20
3.777.714,32
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12.3) Subvencions concedides pendents d’executar
L’Entitat ha comptabilitzat com a Deutes transformables amb subvencions a llarg termini, les
subvencions sobre diferents projectes competitius sobre les que s’ha rebut la resolució de
concessió, però que l’execució dels mateixos és plurianual i està prevista iniciar en els exercicis
següents.
El detall de les subvencions concedides de projectes que estan en procés d’execució o
pendents d’executar, i les dates previstes d’execució és el següent:
PROJECTE

ELECTRON4WATER
MANTEL
EdiCitNet
HYDROHUSA
Life-Newbies
NOWELTIES
DWC
SCHEME
SCOREWater
ENVIROSTOME
EMERGE
ECAM-GIZ
DRYvER
MICROWATER
SfAM UK_JLB
iWAYS
INVENTWATER
FIrenov2020 DGO (3ª)
FI2019_JMC (1ª)
FIrenov20_JMC (2ª)
DI2017_SCAN
BP2018_Nospina
Ris3CAT16_EFLUCOMP
SGR2017-19_ICRA-TECH
SGR2017-19_ICRA-ENV
ACA_RDI_EESAM
ACA_RDI_SUGGEREIX
FI2020_MCT
FI2020_EME
RyC MJF
ERA4CS_WATExR
Retos2017_NDMA_PREDICT
Retos2017_CLEAN-TOUR
Retos2017_PLAS_MED
Retos2017_SPACESTREAM
Excel2017_C-HydroChange
Retos2017_IMPACT
JdC-2017_LSA
JdC-2017_SZA
JdC-2017_DJO
JdC-2017_AFR
JdCI-2019_AFR
JCastillejo19_GBU
Retos18_INVEST
Predoc18_Ollanos
RyC_LCO_Posició permanent
Retos19_DARABi
Retos19_ANTARES
EuInv20_ERC_PMA
TOTAL

2021

250.390,81
8.965,67
74.729,91
156.933,86
13.051,55
216.380,94
64.912,80
59.860,53
101.461,99
49.468,34
94.638,29
23.200,23
36.411,00
89.235,91
10.036,24
145.727,73
125.452,44
44,75
0,00
5.289,03
3.725,01
42.223,78
3.674,82
3.455,48
7.866,76
70.926,79
38.875,90
10.009,69
8.289,03
33.720,00
16.190,54
28.038,26
58.497,68
20.626,38
10.400,96
1.393,73
72.733,99
9.293,73
17.506,86
10.342,47
10.342,47
20.666,67
8.768,00
76.513,47
25.000,00
41.666,66
70.986,67
56.443,21
6.000,00
2.310.371,03

2022

2023

2024

166.927,20

83.463,60

74.729,91
156.933,86

37.364,96

216.380,94
64.912,80

54.095,23

101.461,99
12.367,08
94.638,29

25.365,50
94.638,29

36.411,00
89.235,91

36.411,00
66.926,93

27.308,25

145.727,73
125.452,44

145.727,73
125.452,44

145.727,73
125.452,44

31.000,00

31.000,00

10.333,33

25.000,00

13.812,93

70.986,67
56.443,21
4.000,00
1.550.018,30

17.746,67
14.110,80

2025

TOTAL 2021-2025

3.000,00

35.463,40
19.437,95

19.507,91
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746.116,09

308.821,75

0,00

500.781,61
8.965,67
186.824,78
313.867,72
13.051,55
486.857,11
129.825,60
59.860,53
228.289,47
61.835,42
283.914,88
23.200,23
136.541,25
245.398,76
10.036,24
582.910,94
501.809,76
44,75
3.000,00
5.289,03
3.725,01
42.223,78
3.674,82
3.455,48
7.866,76
106.390,19
58.313,85
10.009,69
8.289,03
53.227,91
16.190,54
28.038,26
58.497,68
20.626,38
10.400,96
1.393,73
72.733,99
9.293,73
17.506,86
10.342,47
10.342,47
93.000,00
8.768,00
76.513,47
63.812,93
41.666,66
159.720,00
126.997,22
10.000,00
4.915.327,17
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13.-SITUACIÓ FISCAL
Des de el mes de gener del 2008 l’entitat està acollida a la llei 49/2002 de 23 de desembre de
règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions dels impostos no es poden considerar
definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals, o bé, hagi
transcorregut el termini de prescripció legal. A la data de formulació de la present memòria els
diferents impostos als que està subjecte la Fundació no han estat inspeccionats, no existint
segons els Patrons, contingències significatives que poguessin derivar-se de la revisió dels
exercicis oberts a inspecció.

14.- INGRESSOS I DESPESES
14.1) Detall de les despeses de l’activitat
Despeses de l'entitat

Exercici 2020

Exercici 2019

14.1) Despeses per col.lab. del càrrec de membre de l'òrgan de govern

0,00

0,00

14.1.a) Ajuts concedits

0,00

0,00

-54.300,00

-68.620,01

14.1.b) Aprovisionaments
Treballs realitzats per altres empreses

-54.300,00

-68.620,01

14.1.c) Càrregues socials:

-613.142,04

-572.040,26

Seguretat Social a càrrec de l’empresa

-607.243,14

-565.946,74

Aportacions i dotacions per a pensions
Altres carregues socials
14.1.d) Serveis exteriors i tributs

0,00

0,00

-5.898,90

-6.093,52

-1.267.579,15

-1.456.496,09

Lloguers i cànons

-291.861,91

-310.119,22

Reparacions i conservació

-161.215,20

-195.273,57

Serveis professionals independents

-240.943,33

-174.031,43

Transports

-674,66

-900,51

Primes d'assegurança

-12.482,22

-11.611,78

Serveis bancaris i similars

-10.777,06

-1.547,86

Publicitat, propaganda i relacions públiques

-15.568,41

-15.404,45

Subministres

-126.292,26

-147.267,10

Altres serveis

-405.491,53

-600.016,36

-2.272,57

-323,81

Altres despeses de gestió corrent

0,00

0,00

14.1.e) Pèrdues, deterioriorament i variació de provisions per
operacions a l'activitat

0,00

0,00

14.2) Import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per
permuta de béns no monetaris i serveis

0,00

0,00

14.3) Resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat "altres
resultats".

4.638,04

-4.684,47

Altres

4.638,04

-4.684,47

Tributs
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14.2) Detall dels ingressos de l’activitat
El detall dels ingressos de l’activitat diferents de les subvencions a l’explotació i del traspàs de
les subvencions de capital a resultats, és el següent:
Altres Ingressos de l'activitat

Exercici 2020

14.4.a.1) Vendes
14.4.a.2) Prestacions de serveis
Ingressos recerca contractes emp .públiques SEC

Exercici 2019

0,00

0,00

208.541,60

166.794,97

68.007,67

41.921,17

140.533,93

124.873,80

14.4.a.3) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

0,00

0,00

14.4.a.4) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboracions

0,00

0,00

Ingressos recerca contractes emp .públiques- privades no SEC

Seguint el mateix criteri que les subvencions associades a projectes competitius, els ingressos
per prestacions de serveis es traspassen a resultats de l’exercici en correlació a les despeses
associades a cada projecte. L’import considerat com a ingressos anticipats en l’exercici 2019,
procedents de prestació de serveis va ser de 200.412,86 euros, mentre que al 2020 han estat
de 517.056,26 euros.

15.- PROVISIONS i CONTINGÈNCIES.
No existeixen provisions ni contingències a recollir en els estats financers corresponents al
present exercici ni a l’anterior.

16.- APLICACIÓ
ESTATUTÀRIES

D’ELEMENTS

PATRIMONIALS

I

D’INGRESSOS

A

FINALITATS

La Llei 4/2008, de 24 d’Abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relativa a les
persones jurídiques, en el seu article 333-2, indica l’aplicació obligatòria d’almenys un 70% de
les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts al compliment de les finalitats associatives, en
un termini màxim de 4 anys des de l’acreditació comptable d’aquests ingressos i rendiments.
El 30% de rendes restants s’haurà de destinar al compliment diferit de les finalitats, o a
l’increment dels recursos propis de la Fundació.
La totalitat dels elements patrimonials i dels ingressos obtinguts es destinen, a l’igual que s’ha
fet en exercicis anteriors, a les finalitats estatutàries de la Fundació d’acord amb el que es
detalla en els quadres següents:
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a) Ingressos
Conceptes
(imports en euros)

Imports

Prestacions de serveis

208.541,60

Subvencions oficials a les activitats

3.608.368,80

Donacions i altres ingressos per a activitats

7.000,00

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

75.994,08

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

251,46

Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat de l'exercici

275.641,14

Ingressos financers

0,15

Variació de valor raonable en instruments financers

6.464,26

Altres resultats

4.638,04

Ingressos (1)

4.186.899,53

Resultat positiu obtingut amb l'alienació o gravamen dels béns que es reinverteixin en l’adquisició o el
millorament d’altres béns (2.1)
Subvencions, donacions i llegats no reintegrables amb finalitat específica, traspassats al resultat de
l'exercici (2.2)
Subvencions, donacions i llegats no reintegrables, de caracter monetari i sense finalitat específica, destinats
a incrementar la dotació (2.3)

351.635,22

Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) (3)=(Σ2)

351.635,22

0,00

0,00

Ajust positiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de criteris comptables o correcció d'errades (4)

0,00

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (5)=(4)

0,00

Ingressos ajustats (6)=(1-3+5)

3.835.264,31

b) Despeses
Conceptes
(imports en euros)

Despeses
directes (a)

Treballs realitzats per altres entitats

Despeses
indirectes (b)

Total
despeses

54.300,00

0,00

54.300,00

2.330.686,24

302.711,31

2.633.397,55

Arrendaments i cànons

203.450,37

88.411,54

291.861,91

Reparacions i conservació

121.430,01

39.785,19

161.215,20

Serveis professionals independents

121.841,98

119.101,35

240.943,33

674,66

0,00

674,66

0,00

12.482,22

12.482,22

Sous, salaris, càrregues socials i assimilats

Transports
Primes d'assegurances
Serveis bancaris

0,00

10.777,06

10.777,06

Publicitat, propaganda i relacions públiques

0,00

15.568,41

15.568,41

67.151,49

59.140,77

126.292,26

362.700,21

42.791,32

405.491,53

Subministraments
Altres serveis
Tributs

0,00

2.272,57

2.272,57

Despeses financeres

0,00

77.550,26

77.550,26

Diferències de canvis
Amortització de l'immobilitzat
Despeses (7)

92

0,00

139,27

139,27

145.182,13

8.751,17

153.933,30

3.407.417,09

779.482,44

4.186.899,53
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Imports de les dotacions anuals de l’amortització i
deterioraments associats a les inversions vinculades
directament a l’activitat fundacional (si segueix criteri d'inversió
recursos propis en l'exercici) (8.1)
Import de les despeses derivades de les subvencions,
donacions i llegats, no reintegrables i amb finalitat específica,
traspassats al resultat de l'exercici, i en correlació amb l'ajust
extracomptable realitzat en els ingressos (8.2)
- Dotació amortització immobilitzat comprat amb subvecnió
Feder/PGE
- Interessos prèstec finançats per subvenció de capital

0,00

0,00

275.641,14

75.994,08

351.635,22

54.710,66

0,00

54.710,66

0,00

75.994,08

75.994,08

- Dotació amortització immobilitzat comprat amb romanents

72.891,93

0,00

72.891,93

- Despeses finançades des de romanents
Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import)
(9)=(Σ8)

148.038,55

0,00

148.038,55

275.641,14

75.994,08

351.635,22

Imports dels recursos propis destinats a finançar les inversions
vinculades directament a l’activitat fundacional (si segueix criteri
d'inversió recursos propis en l'exercici) (10)
Ajust negatiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de
criteris comptables o correcció d'errades (11)
Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import)
(12)=(10)+(11)
Despeses ajustades (13)=(7-9+12)

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.131.775,95

703.488,36

3.835.264,31

c) Ajustos i càlcul
Conceptes
(imports en euros)

Imports

Ingressos ajustats (6)

3.835.264,31

Despeses indirectes ajustades (13b)

703.488,36

Ingressos nets ajustats (14)=(6-13b)
Import d'aplicació obligatòria al compliment directe de les finalitats fundacionals
(15)=((14)*70% o el % superior fixat als estatuts)

3.131.775,95

Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a)

3.131.775,95

2.192.243,17

Compliment (+) o incompliment (-) (16)=(13a-15)

939.532,79

d) Càlcul de l’exercici 2020 i dels quatre exercicis anteriors
Import
Imports
Ingressos
aplicació executats al
Exercici nets ajustats
obligatòria compliment
(14)
(15)
directe

Aplicació de recursos al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a)

2016
2016
2017
2018
2019
2020
Total

4.825.094,30
4.875.330,03
4.616.527,85
4.483.688,12
3.131.775,95

3.377.566,01
3.412.731,02
3.231.569,50
3.138.581,68
2.192.243,17
15.352.691,38

2017

2018

2019

2020

Total

4.270.658,71 4.270.658,71
4.270.658,71
4.441.550,78
4.441.550,78
4.441.550,78
4.303.956,41
4.303.956,41
4.303.956,41
4.483.688,12
4.483.688,12
4.483.688,12
3.131.775,95
3.131.775,95 3.131.775,95
20.631.629,97 4.270.658,71 4.441.550,78 4.303.956,41 4.483.688,12 3.131.775,95 20.631.629,97
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%
compliment
126,4%
130,1%
133,2%
142,9%
142,9%

Import
pendent

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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17.- INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT.
La Fundació té en compte en les seves operacions globals les lleis relatives a la protecció del
mediambient, considera que compleix substancialment amb la legislació i que té procediments
dissenyats per a fomentar i garantir el seu compliment.
La Fundació considera que no ha incorregut en responsabilitats, riscos i contingències relatius a
la protecció del mediambient, i no existeixen litigis en curs relacionats amb aspectes
medioambientals on estigui involucrada la Societat.
La Fundació no té actius de naturalesa mediambiental.
En l’exercici 2019 es van destinar despeses per a la gestió i eliminació de residus per import de
12.129,43 euros, mentre que al 2020 aquestes despeses han estat de 11.063,99 euros.

18.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
Com a conseqüència de la crisi generada pel virus del COVID-19, aparegut a la Xina al gener de
2020 i la seva ràpida expansió a la resta del món qualificada com a pandèmia per a
l’Organització Mundial de la Salut, va originar l’activació de l’Estat d’Alarma al nostre país,
decretat el 14 de març de 2020, i la implementació de restriccions pel que fa a la mobilitat de
persones i mercaderies, que van impedir durant un període de temps continuar l’activitat en
condicions de normalitat.
Actualment, el personal de l’ICRA continua treballant en mode semipresencial, seguint les
recomanacions del Procicat, ja que a l’inici de l’Estat d’Alarma es va poder habilitar el treball a
distància per a tot el personal de l’Entitat. Només s’estan duent a terme de manera presencial
aquelles tasques que no es poden prestar de forma no-presencial (PROCICAT: Teletreball,
excepte quan no sigui possible). En aquest sentit, comentar que l’activitat de recerca s’està
podent realitzar amb normalitat, amb l’aplicació de totes les mesures de seguretat necessàries i
aplicant les excepcionalitats dictades pel PROCICAT: Suspesos congressos, convencions, fires i
activitats assimilables.
No existeixen altres fets posteriors al tancament que calgui tenir en compte en l’elaboració dels
presents comptes anuals, ni que afectin al principi d’empresa en funcionament.

19.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Les operacions més significatives amb parts vinculades són amb la Generalitat de Catalunya,
principal patró de la Fundació. Es corresponen amb la recepció de subvencions per al
funcionament de la Fundació, així com les corresponents a l’amortització del préstec a llarg
termini amb l’entitat financera “La Caixa”.
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Les entitats que es consideren vinculades, per formar part del Patronat de l’Entitat, són les
següents:
Entitat Vinculada
Generalitat de Catalunya
Agència Catalana de l'Aigua
Universitat de Girona
Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la Udg

Detall de les operacions realitzades amb entitats vinculades:
Exercici actual 2020
Subvencions
comptetitives

Subvencions
no
comptetitives

225.429,39

1.887.512,96

0,00

0,00

Agència Catalana de l'Aigua

0,00

600.000,00

0,00

0,00

Universitat de Girona

0,00

0,00

79.647,54

22.957,41

Fundació PCiT

0,00

0,00

401.933,94

0,00

225.429,39

2.487.512,96

481.581,48

22.957,41

Subvencions
comptetitives

Subvencions
no
comptetitives

Entitat Vinculada
Generalitat de Catalunya

Total operacions vinculades 2020

Serveis
rebuts

Serveis
prestats

Exercici anterior 2019
Entitat Vinculada
Generalitat de Catalunya

Serveis
rebuts

Serveis
prestats

197.674,97

1.861.900,00

0,00

0,00

Agència Catalana de l'Aigua

0,00

400.000,00

0,00

0,00

Universitat de Girona

0,00

0,00

75.619,19

10.094,17

Fundació PCiT

0,00

0,00

431.311,95

0,00

197.674,97

2.261.900,00

506.931,14

10.094,17

Total operacions vinculades 2019

Per altra banda, comentar que la Universitat de Girona anualment, com a patró d’ICRA, realitza
una aportació no dinerària corresponent al cost de 5 investigadors UdG que tenen adscrita la
seva recerca a l’ICRA per un valor de 323.838,33€ pel 2020 (299.629,04€ pel 2019).
Igualment, ICREA assumeix el cost laboral de 3 investigadors ICREA adscrits a ICRA per un
total de 299.106,45€ al 2020 (227.547,69€ al 2019), dels quals ICRA ha assumit en el 2020 un
cost de 59.547,72€ pel conveni d’adscripció entre les parts.
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Detall dels saldos amb entitats vinculades:

Saldos pendents amb parts vinculades en l’exercici 2020

Generalitat

B) ACTIU CORRENT
III.Usuaris, patrocin. i deutors de les activitats i altres compte a cobrar
1. Deutors varis
7. Altres crèdits amb les Administ Públiques
D) PASSIU CORRENT
V.Creditors per activitats i altres comptes a pagar
3.Creditors varis
6. Altres deutes amb administracions públiques

Agència
Catalana de
l'Aigua

268.861,61
268.861,61
0,00
268.861,61
-272.291,00
-272.291,00
0,00
-272.291,00

Saldos pendents amb parts vinculades en l’exercici 2019

Generalitat

B) ACTIU CORRENT
III.Usuaris, patrocin. i deutors de les activitats i altres compte a cobrar
1. Deutors varis
7. Altres crèdits amb les Administ Públiques
D) PASSIU CORRENT
V.Creditors per activitats i altres comptes a pagar
3.Creditors varis
6. Altres deutes amb administracions públiques

Fundació del
Universitat de Parc Científic i
Girona
Tecnològic de
la Udg

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Agència
Catalana de
l'Aigua

675.586,03
675.586,03
0,00
675.586,03
-201.835,20
-201.835,20
0,00
-201.835,20

1.516,35
1.516,35
1.516,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

108,07
108,07
108,07
0,00
-5.022,14
-5.022,14
-5.022,14
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fundació del
Universitat de Parc Científic i
Girona
Tecnològic de
la Udg
34,51
0,00
34,51
0,00
34,51
0,00
0,00
0,00
-70.149,92
-11.708,29
-70.149,92
-11.708,29
-70.149,92
-11.708,29
0,00
0,00

20.- ALTRA INFORMACIÓ.
20.1) Dades sobre el personal laboral:
El nombre mig de persones contractades en el curs de l’exercici, separat per categories i sexes,
presenta el detall següent:
PLANTILLA MITJANA
CATEGORIA
TÈCNICS

2020
HOMES
26,74

2019

DONES

TOTAL

33,20

HOMES

59,94

DONES

30,78

TOTAL

24,67

55,45

ADMINISTRATIUS

5,05

6,77

11,82

6,75

5,02

11,77

NOMBRE MITJÀ

31,79

39,97

71,76

37,53

29,69

67,22

Pel que fa a la plantilla mitjana de treballadors amb una discapacitat igual o superior al 33%, la
distribució és la següent:
Treballadors amb discapacitat igual o
superior al 33%
CATEGORIA

2020
HOMES

DONES

2019
TOTAL

HOMES

DONES

TOTAL

TÈCNICS

0,00

2,00

2,00

0,00

1,00

1,00

ADMINISTRATIUS

0,00

1,40

1,40

0,00

1,10

1,10

NOMBRE MITJÀ

0,00

3,40

3,40

0,00

2,10

2,10
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20.2) Canvis en el Patronat:
En l’exercici 2020 s’han produït els canvis en el Patronat següents:
Patró

Sra. M. Àngels Chacon i
Freixes

Substituït per

Càrrec al Patronat

En representació de

Ramón Tremosa i
Balcells

President

Generalitat de Catalunya

20.3) Operacions de l’exercici per les quals s’ha tramitat una autorització i situació actual de la
corresponent resolució.

Formalització de la compra de l’edifici H2O
En data 16 de desembre de 2020, es va formalitzar l’operació de compra del 64,54% del dret de
superfície de l’edifici H2O per part d’ICRA a la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la
UdG en liquidació, que havia estat adjudicat en subhasta del dia 25 d’octubre de 2019, al Jutjat
mercantil 1 de Girona, procediment: concurs ordinari 37/2015, per l’import ofertat de 1.255.000€.
En el moment de la subhasta, ICRA va haver d’efectuar un ingrés de 104.561,75€ en concepte
de dipòsit. Per tant, en el moment de la formalització de l’escriptura pública davant notari, ICRA
va aportar un xec bancari per l’import restant a reemborsar de 1.150.438,25€. Per poder
gestionar l’emissió del xec amb el banc i segons els apoderaments necessaris establerts en els
estatuts i procediment de compres de l’ICRA per la magnitud de la inversió, es va demanar la
corresponent autorització prèvia a la Junta de Govern de l’ICRA. Al mateix temps es va demanar
l’autorització al Patronat per dotar al gerent de l’entitat dels poders necessaris per a formalitzar
l’operació.
Donat que cap de les parts ha denunciat el conveni de col·laboració científica entre l’ICRA i el
Parc Científic de la Universitat de Girona, signat a maig de 2014 amb efectes 1 de gener de
2013, aquest continua vigent. No obstant, s’ha manifestat com a necessari la signatura d’una
addenda al mateix, per regular els serveis que el Parc continua subministrant a ICRA i que fins
al moment formaven part de les obligacions assumides pel PCiT i inclosos en els 300.000€
anuals que pagava ICRA al Parc per l’ocupació dels espais de l’edifici.
Aquesta compensació, es calcularà a partir dels costos de cada servei assumits per la
realització del servei per part del PCiT, contemplant una repercussió del 15% dels mateixos que
deriva del percentatge del metres quadrats construïts de l’edifici H2O respecte de la totalitat
d’edificis del PCiT objecte del servei. En quant al servei de l’electricitat, es repercutirà el
percentatge del 25%.
Per als propers exercicis, resta pendent de negociació amb la Universitat de Girona, les
condicions d’ús de l’edifici en referència al 35,46% del dret de superfície de l’edifici, el qual la
UdG és titular i si procedeix la formalització d’acords diferents als que es troben recollits al
conveni vigent signat a maig de 2014.
Aprovació expedient de contractació per adquisició cromatògraf de líquids acoplat a un
espectròmetre de masses d’alta resolució
En data 18 de desembre de 2020 es va aprovar l’expedient de contractació per a l’adquisició,
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, d’un cromatògraf de líquids
acoplat a un espectròmetre de masses d’alta resolució (HRMS) per investigació en medi
ambient i metabolòmica per un import de licitació de 300.000€ (iva no inclòs). Donat l’import de
la compra, ha estat necessària la firma del President de la Junta de Govern de l’ICRA. En data
19 de març de 2021, el contracte ha estat adjudicat a Thermo Fischer Scientific SLU.
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20.4).- Operacions en les que hi hagi algun tipus de garantia, indicant els actius afectes a
aquestes operacions.

El 29 de maig de 2009 l’ICRA va contractar un préstec per un capital de 4.619.500,00 € i
devolució de capital i interessos en 15 anys, amb La Caixa de Pensions (actualment
CaixaBank).
L’operació es va autoritzar segons Acord de Govern de 5 de maig de 2009 i es va acordar en la
sessió extraordinària de patronat del 12 de maig de 2009.
Prèviament, a acord de govern de 16 de desembre de 2008, es va autoritzar al Departament
d’Innovació i Empresa (DIUE), actualment Departament d’Empresa i Coneixement (DECO), a
realitzar despeses Pluriennals futures entre els anys 2008 i 2023 per finançar les càrregues
financeres en concepte d’amortitzacions i interessos derivades de l’operació de crèdit a
formalitzar per l’ICRA.
20.5) Informació sobre drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, GEI

No existeix cap partida que s’hagi d’incloure en el document a part d’informació mediambiental
previst en la norma reguladora dels mateixos, en especial el Reial Decret 1370/2006, de 24 de
novembre, pel que s’aprova el PNA, pla nacional d’asignació de drets d’emissió de GEI, pel
período 2008-2012, i l’Ordre PRE/3420/2007, que recull l’asignació individual de GEI, a les
instal.lacions incloses en el PNA, 2008-2012, així com la Decissió 2011/278/UE de la Comissió
Europea i la seva transposició a la normativa espanyola, segons el RD 1722/2012, de 28 de
desembre, que regula s’assignació de drets per al període 2013-2020.

20.6) Informació sobre els aplaçaments dels pagaments efectuats a proveïdors.

Amb l’objectiu de lluitar contra la morositat en les operacions comercials, les entitats, d’acord
amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, han
d’informar dels terminis de pagament efectuats a proveïdors. En aplicació d’aquesta resolució es
presenta el detall dels pagaments que superen el termini legal màxim de pagament, que per a
l’CRA s’estableix en 60 dies.
Exercici 2020
Dins del termini legal
Resta
Total pagaments de l'exercici
Ajornaments que a la data de tancament
sobrepassin el termini legal

Import
1.303.985,63

%
86,64%

Exercici 2019
Import
1.405.996,70

%
95,41%

200.996,05

13,36%

67.597,63

4,59%

1.504.981,68

100,00%

1.473.594,33

100,00%

0,00

3.253,87

En el link següent es detalla el càlcul del període mig de pagament a proveïdors. El càlcul de la
morositat és el d’aplicació al sector públic, en el qual no es tenen en compte els pagaments a
les entitats del sector administracions públiques en termes SEC.
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/seguiment-control-finances/periode-mitjapagament-proveidors/
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20.7) – Informe d’inversions temporals.

A fi de donar compliment al que estableix l’Acord de 20 de novembre de 2003 del Consell de la
Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel que s’aprova el Codi de conducta de les entitats
sense afany de lucre per a la realització d’inversions temporals, es proposa al Patronat de la
Fundació la presa de raó de la publicació de l’esmentat Codi de conducta i, en conseqüència es
proposa l’aprovació de les principis següents, a l’hora de seleccionar les inversions per part de
la Fundació:
Codi de conducta de la FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L’AIGUA:
Correspondrà a la direcció de la Fundació la selecció de les inversions financeres que aquesta
realitzi, havent-ne de rendir compte de forma periòdica al Patronat de la mateixa.
A l’hora de seleccionar les inversions financeres temporals, es valorarà en tots els casos la
seguretat, liquidesa i rendibilitat que ofereixin les diferents possibilitats d’inversió.
La Fundació diversificarà els riscos corresponents a les seves inversions, havent d’efectuar les
inversions temporals en valors o instruments financers negociats en mercats secundaris oficials.
La Fundació evitarà la realització d’operacions que responguin a un ús merament especulatiu
dels recursos financers. En particular, caldrà tenir una especial cura en:
•
•
•

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

En tot cas, la Fundació haurà d’especificar i justificar les operacions que s’haguessin separat
dels criteris establerts en els punts anteriors.
Informe d’inversions relatives a l’exercici 2020
Durant l’exercici 2020 la Fundació no ha realitzat operacions amb actius financers, i al
tancament dels exercicis 2019 i 2020, no hi ha actius d’aquesta naturalesa al seu balanç.
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20.8) – Impacte derivat de la pandèmia COVID-19:

Seguint les indicacions efectuades per la intervenció del SEC en compliment de l’article 14 de
l’ordre VEH/193/2020, de 5 de novembre, sobre operacions comptables de tancament de
l’exercici pressupostari 2020, a continuació es detallen les despeses tant directes com indirectes
derivades de la pandèmia COVID-19, i del seu impacte sobre la recaptació dels ingressos:
Impacte fins
desembre
2020

Descripció de les despeses
Adquisició de plataforma online (VPN+Sala de videoconferència)

4.400,00

Portàtils i altres dipositius electrònics

12.680,17

Compra EPI's i material de neteja i desinfecció

12.755,74

Substitució personal recepció vulnerable x ETT

3.923,06

Despeses subministres

-30.000,00
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21.- INFORMACIÓ SEGMENTADA
Les despeses i ingressos de l’Entitat durant l’exercici 2020 es troben detallats segons la seva
naturalesa i corresponen al 100% a despeses i ingressos subjectes a l’activitat de recerca en
l’àmbit de l’aigua, tal i com es detalla a continuació:

CONCEPTE

ACTIVITAT DE
RECERCA EN
L'ÀMBIT DE
L'AIGUA

TOTAL

1 Ingressos per les activitats

3.899.904,48

3.899.904,48

b) Prestacions de serveis
e) Subvencions oficials a les activitats
g) Altres subvenc., donacions i llegats incorporats al rtat. de l'exerc.
2 Ajuts concedits i altres despeses

208.541,60
3.608.368,80
75.994,08
0,00

208.541,60
3.608.368,80
75.994,08
0,00

3 Variació d'existències de P.A. i en curs de fabricació

0,00

0,00

4 Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu

0,00

0,00

5 Aprovisionaments

-54.300,00

-54.300,00

c) Treballs realitzats per altres empreses
6 Altres ingresssos de les activitats

-54.300,00
251,46

-54.300,00
251,46

7 Despeses de personal

-2.633.397,55

-2.633.397,55

a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
8 Altres despeses d'explotació

-2.020.255,51
-613.142,04
-1.267.579,15

-2.020.255,51
-613.142,04
-1.267.579,15

-1.265.306,58

-1.265.306,58

-291.861,91
-161.215,20
-240.943,33
-674,66
-12.482,22
-10.777,06
-15.568,41
-126.292,26
-405.491,53
-2.272,57
0,00
0,00
-153.933,30

-291.861,91
-161.215,20
-240.943,33
-674,66
-12.482,22
-10.777,06
-15.568,41
-126.292,26
-405.491,53
-2.272,57
0,00
0,00
-153.933,30

a) Serveis exteriors
Arrendaments i canons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Transports
Primes assegurances
Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, deterior. i variació de provisons op. cials
d) Altres despeses de gestió corrent
9 Amortització de l'immobilitzat
10 Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultats

275.641,14

275.641,14

11 Excès de provisions

0,00

0,00

12 Deterioram. i resultat per alineacions de l'immob

0,00

0,00

4.638,04

4.638,04

71.225,12

71.225,12

13 Altres resultats
I) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ
14 Ingressos financers
b) De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat
b2) En tercers
15 Despeses financeres
b) Per deutes amb tercers
16 Variació de valor raonable en inst. financers
17 Diferències de canvi
18 Deteriorament i resultat per alineació d'inst. financers

0,15

0,15

0,15
0,15
-77.550,26

0,15
0,15
-77.550,26

-77.550,26
6.464,26

-77.550,26
6.464,26

-139,27

-139,27

0,00

0,00

-71.225,12

-71.225,12

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

0,00

0,00

19 Impostos sobre beneficis

0,00

0,00

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI

0,00

0,00

II) RESULTAT FINANCER
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22.- LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
22.1 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT
ICRA
CAPÍTOL
3
3
3

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀ
RIA

3190009
3190010
3990009
CAPITOL 3
4
4020017
4
4020028
4
4100021
4
4406540
4
4480001
4
4700001
4
4930009
CAPITOL 4
5340001
5
CAPITOL 5
8
8300021
8700001
8
CAPITOL 8
Total Ingressos

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

NOM DE L'APLICACIÓ
Prestacions d´altres serveis a entitats de dins del sector públic
Prestacions d´altres serveis a entitats de fora del sector públic
Altres ingressos diversos
Beques no universitàries
Programes d´universitats i recerca
Del Departament d'Empresa i Coneixement
De l'Agència Catalana de l'Aigua
D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat
D'empreses privades
Altres transferències corrents de la UE
Altres ingressos financers
Aportacions de capital del Departament d'Empresa i Coneixement
Romanents de tresoreria d´exercicis anteriors no finalista

Retribucions bàsiques personal laboral fix
130.0001
Retribucions bàsiques personal laboral temporal
131.0001
Seguretat Social
160.0001
CAPITOL 1
Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis,…
2
2000002
Lloguers i cànons de material de transport
2
2010001
Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material
2
2030001
Conservació i reparació de terrenys, béns naturals, edificis...
2
2100001
Conservació, reparació i manteniment d'elements de transport
2
2110001
Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades
2
2120001
Conservació, reparació i manteniment d'equips rep. i fotocop.
2
2120002
Manteniment d'aplicacions informàtiques
2
2120003
Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material
2
2130001
Altres despeses de conservació, reparació i manteniment
2
2140001
Material ordinari no inventariable
2
2200001
Aigua i energia
2
2210001
Combustible per a mitjans de transport
2
2210002
Altres subministraments
2
2210089
Despeses postals, missatgeria i altres assimilats
2
2220001
Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats
2
2220003
Despeses d'assegurances
2
2240001
Tributs
2
2250001
Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció
2
2260001
Formació del personal propi
2
2260011
Despeses per serveis bancaris
2
2260039
Altres despeses diverses
2
2260089
Neteja i sanejament
2
2270001
Seguretat
2
2270002
Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció
2
2270011
Treballs tècnics
2
2270013
Dietes, locomoció i trasllats
2
2300001
CAPITOL 2
Interessos de préstecs en euros a llarg termini fora del sector públic
3
3100002
Altres depeses financeres
3
3490001
CAPITOL 3
6100001
6
Inversions en construccions i edificis
Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge
6
6200001
Inversions en mobiliari i estris
6
6400001
6500001
6
Inversions en equips de procés de dades
6700001
6
Inversions en altre immobilitzat material
6800001
6
Inversions en altre immobilitzat immaterial
Inversions en aplicacions informàtiques
6
6800002
CAPITOL 6
Cancel.lació de préstecs i altres crèdits en euros d´ens de fora del sector públic a ll/t.
9
9120001
CAPITOL 9
Total Despeses
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)
1
1
1
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a 31 de desembre de 2020
PRESSUPOST

DRETS/
OBLIGACIONS

DEFINITIU

RECONEGUTS/DES

1.000,00
45.328,88
1.000,00
47.328,88
81.536,23
36.040,64
-159.817,33
0,00
145.404,02
0,00
77.917,43
181.080,99
0,00
0,00
-307.966,67
2.362.114,97
2.054.148,30
2.282.558,17

4.000,00
140.959,57
1.000,00
145.959,57
313.433,46
449.575,11
1.886.713,00
600.000,00
253.531,63
0,00
1.140.254,41
4.643.507,61
0,00
0,00
0,00
2.362.114,97
2.362.114,97
7.151.582,15

51.781,17
272.979,40
251,46
325.012,03
236.131,17
464.670,48
1.887.512,96
600.000,00
202.016,72
7.000,00
2.693.503,84
6.090.835,17
0,15
0,15
0,00
0,00
0,00
6.415.847,35

-47.781,17
-132.019,83
748,54
-179.052,46
77.302,29
-15.095,37
-799,96
0,00
51.514,91
-7.000,00
-1.553.249,43
-1.447.327,56
-0,15
-0,15
0,00
2.362.114,97
2.362.114,97
735.734,80

7.556,98
579.214,74
159.714,28
746.486,00
225.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
-348.276,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
-133.654,17
0,00
0,00
0,00
164.450,00
-55.000,00
-137.981,12
-85.978,87
1.000,00
-84.978,87
1.263.713,25
472.400,00
0,00
30.900,00
0,00
7.315,00
8.000,00
1.782.328,25
-23.296,09
-23.296,09
2.282.558,17

1.012.929,84
1.190.717,78
649.357,77
2.853.005,39
225.000,00
600,00
9.630,00
0,00
0,00
4.891,08
9.336,00
6.901,00
106.000,00
54.415,00
5.000,00
123.500,00
1.750,00
496.920,17
4.900,00
40.650,00
14.169,83
3.700,00
20.000,00
7.450,00
10.100,00
456.216,39
26.985,00
850,00
14.000,00
416.900,00
96.175,00
2.156.039,47
73.838,46
1.700,00
75.538,46
1.263.713,25
472.400,00
0,00
30.900,00
0,00
7.315,00
8.000,00
1.782.328,25
284.670,58
284.670,58
7.151.582,15

909.516,94
1.118.201,99
607.243,14
2.634.962,07
288.333,33
49,99
3.478,59
46.388,72
1.345,48
7.680,76
4.128,57
3.839,23
67.904,06
29.928,38
4.647,03
83.497,56
796,93
236.727,23
6.981,99
36.329,02
12.482,22
2.272,57
15.568,41
0,00
10.777,06
105.423,94
23.716,98
0,00
11.063,99
295.243,33
24.534,64
1.323.140,01
75.994,08
1.695,45
77.689,53
1.150.438,25
65.837,97
0,00
30.070,75
1.985,00
2.350,00
20.600,00
1.271.281,97
284.670,58
284.670,58
5.591.744,16
824.103,19

103.412,90
72.515,79
42.114,63
218.043,32
-63.333,33
550,01
6.151,41
-46.388,72
-1.345,48
-2.789,68
5.207,43
3.061,77
38.095,94
24.486,62
352,97
40.002,44
953,07
260.192,94
-2.081,99
4.320,98
1.687,61
1.427,43
4.431,59
7.450,00
-677,06
350.792,45
3.268,02
850,00
2.936,01
121.656,67
71.640,36
832.899,46
-2.155,62
4,55
-2.151,07
113.275,00
406.562,03
0,00
829,25
-1.985,00
4.965,00
-12.600,00
511.046,28
0,00
0,00
1.559.837,99
-824.103,19

PRESSUPOST
INICIAL

MODIFICACIONS

3.000,00
95.630,69
0,00
98.630,69
231.897,23
413.534,47
2.046.530,33
600.000,00
108.127,61
0,00
1.062.336,98
4.462.426,62
0,00
0,00
307.966,67
0,00
307.966,67
4.869.023,98
1.005.372,86
611.503,04
489.643,49
2.106.519,39
0,00
600,00
9.630,00
0,00
0,00
4.891,08
9.336,00
6.901,00
106.000,00
54.415,00
5.000,00
123.500,00
2.250,00
845.197,12
4.900,00
40.650,00
14.169,83
3.700,00
20.000,00
7.450,00
100,00
589.870,56
26.985,00
850,00
14.000,00
252.450,00
151.175,00
2.294.020,59
159.817,33
700,00
160.517,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307.966,67
307.966,67
4.869.023,98

DESVIACIONS
PRESSUPOSTARIES
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MODIFICACIONS
ROMANENTS.

PRESSUPOSTÀRIES

2020

I

OPERACIONS

EXECUTADES

AMB

En l’exercici 2020 s’ha realitzat una regularització per canvi de criteri en el càlcul dels drets de
reconeixement dels pgrojectes europeus. En exercicis anteriors, el criteri de meritament
comptable coincidia amb el criteri de meritament pressupostari. Actualment es reconeix l’ingrés
pressupostari en el moment en què hi ha la resolució o el contracte del projecte, i no en funció
del grau d’execució de cadascun d’ells. L’efecte d’aquests canvis de criteri en la liquidacio
pressupostaria de 2020 pel que fa als projectes europeus ha estat d’un reconeixement
d’ingressos addicional de 1,4 milions d’euros. Així mateix, també ha variat el càlcul dels drets de
reconeixement en els projectes de transferència, que anteriorment es comptabilitzaven seguint
el criteri de meritació, i actualment es segueix el criteri de factura emesa.
A la Sessió ordinària del Patronat de la Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua
(ICRA) de 12 de maig de 2020 es van presentar i aprovar les modificacions pressupostàries al
pressupost per l’any 2020.
La modificació pressupostària presentada es va realitzar sobre el pressupost inicial consignat
a la llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.
Durant l’execució del pressupost 2020 no ha estat requerida l’aplicació de romanents no
finalistes a banda d’aquells aprovats prèviament pel patronat a la seva sessió de 12 de
maig de 2020, no obstant cal remarcar que en el cas dels romanents no finalistes
previstos i aprovats pel retorn d’operació d’endeutament, l’import finalment requerit ha
estat lleugerament superior a l’inicialment previst. L’execució efectivament realitzada al
2020 es detalla a continuació i serà presentada a la sessió del patronat prevista per 2 de
juny de 2021 per la seva ratificació.
Segons les Bases d’execució pressupostària, les modificacions relatives a generacions de
crèdit, incorporació de romanent finalista i incorporacions de romanent no finalista, quan la
destinació d’aquest darrer hagi estat aprovada pel Patronat, correspon al Gerent.
Respecte el crèdit total autoritzat, no hi ha modificacions pressupostàries entre el pressupost
definitiu, derivat de les modificacions pressupostàries aprovades a patronat de 12 de maig de
2020 i el pressupost 2020 finalment executat, que requereixin aprovació per part del patronat, no
obstant donat s’han realitzat transferències de crèdit entre actuacions i el crèdit inicialment
previst pel retorn d’operació d’endeutament ha estat lleugerament inferior al finalment requerit,
es preveu presentar l’execució efectivament realitzada al patronat per la seva ratificació.
Les modificacions en els capítols d’ingressos aprovades al patronat de 12 de maig de
2020 van ser:
Increment de Capítol 3 (Venda de bens i serveis) per una generació d'ingressos per
transferència i prestació de serveis superior al previst en 47.328,88 €.
Increment de Capítol 4 d'ingressos (Transferències Corrents) en 181.080,99 € degut a
execució de projectes finalistes en una xifra superior a la inicialment prevista en 340.898,32 € i
a reducció en 159.817,33 € corresponent a finançament d’interessos donat el retorn
d'endeutament es realitzarà amb romanents d'exercicis anteriors i no amb aportacions rebudes.
Reducció de Capítol 8 (Variació d’Actius Financers) en 307.966,67 € donat al 2020 el retorn
d'endeutament es realitzarà amb romanents d'exercicis anteriors i no amb aportacions rebudes.
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Increment en Capítol 8 (Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors) per la incorporació de
romanents d’exercicis anteriors segons la proposta d’aplicació presentada a patronat per la seva
aprovació per valor de 2.362.114,97 €:
CONCEPTE
CAPEX

IMPORT
-14.500,00 €

Finançar l'adquisició d'equipament informàtic i altres inversions
generals ICRA 2020.
COMPRA EDIFICI

-14.500,00 €
-1.150.438,25 €

Finançar l'adquisició del 64,54% del dret de superfície de l'edifici
H2O.
Pagament per participació en subhasta (104.561,75 €) realitzada al
2019.
Pendent el pagament del restant (1.150.438,25 €) fins el
1.255.000,00 € de base imposable de la compra.
EDIFICI H20

-1.150.438,25 €
-158.725,00 €

Finançament de la renovació del sistema de control (SCADA) de
clima de l'edifici H2O.

-9.000,00 €

Finançar les actuacions i inversions a realitzar a l'Edifici H2O per
l'obtenció de llicència de primera ocupació.

-124.725,00 €

Finançar millores en la instal·lació de climatització de l'edifici H2O
(caldera i dipòsit d'inèrcia).
EQUIPAMENT

-25.000,00 €
-341.500,00 €

Cofinançar l'Adquisició d'Espectrofotòmetre per valor de fins a 28.000
€ cofinançat conjuntament per SGR-ENV i fons de romanents

-6.500,00 €

Finançar l’adquisició d'equipament científic a unitat d'espectrometria
de masses al 2020.

-250.000,00 €

Finançar l'adquisició de cabina per pesada de productes citotòxics
així com l'adequació d'espai per la seva implementació.
Renovació Equip qPCR
Reparacions de cabines d'extraccio d'ICRA

-25.000,00 €
-25.000,00 €
-15.000,00 €

Validació i adequació de laboratori de microbiologia a bioseguretat-2
(BSL2).
IT

-20.000,00 €
-12.400,00 €

Finançar la implementació de noves eïnes i mòduls en programa de
gestió d'ICRA.

-8.000,00 €

Hardware i Software per instal·la VPN per donar servei no limitat a tot
ICRA
Inversió en sistema de videoconferència en sala de reunions
PRESTEC

-1.300,00 €
-3.100,00 €
-358.509,04 €

Càrregues financeres i de retorn de capital del préstec i derivat
contractat amb Caixabank.

-358.509,04 €
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PROJECTE
Cofinançament per projecte europeu àrea de TiA.
Finançament de despeses de polítiques científiques a l’exercici 2020
Finançament de projecte Directiva Marc a l’any 2019.
Finançar la incorporació temporal, durant 12 mesos (2020-2021),
d'un investigador Postdoctoral especialista en meta anàlisi en
ecologia a l'àrea RiE
QUALITAT
Implantació de sistema de qualitat basat en ISO 9001:2015
Total general
-

-318.042,68 €
-20.000,00 €
-220.000,00 €
-40.914,68 €

-37.128,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
2.362.114,97 €

Les modificacions en els capítols de despeses aprovades al patronat de 12 de maig de
2020 van ser:
Increment en Capítol 1 (Remuneracions del Personal) en 746.486,01 € per adequació
(reducció de la partida) de vinculació amb personal ICREA, superior execució de projectes
dotats amb fons finalistes i superior execució de projectes de transferència.
Reducció en Capítol 2 (Despeses corrents de bens i serveis) en 137.981,13 € per
requeriments ajustos en execució d’accions previstes en dotació des de romanents, inferior
execució de projectes dotats amb fons finalistes, superior execució de projectes de transferència
i execució d'accions de polítiques científiques.
Reducció en Capítol 3 (Despeses Financeres) en
d'endeutament previst al 2020.

84.978,87 €

per ajust al retorn

Increment en Capítol 6 (Inversions reals) en 1.782.328,25 € per realització d’inversions
dotades des de romanents d’exercicis anteriors (590.675,00 €) i especialment per l’adquisició de
dret de superfície de l’edifici H2O des de romanents de tresoreria d’exercicis anteriors
(1.150.438,25 €).
Reducció en Capítol 9 (Variació de Passius Financers) en 23.296,09 € per ajust al retorn
d'endeutament previst al 2019.
Cal considerar dos aspectes donada la seva afectació en l’execució del 2020: el temporal Glòria
al gener del 2020 i la pandèmia per COVID19 a partir del mes de març de 2020.
Durant el mes de gener de 2020 el temporal Glòria va limitar les actuacions a ICRA, de manera
que els dies 22-23 de gener ambdós inclosos el personal d’ICRA, llevat del personal de
manteniment, no va poder operar de manera presencial i entre els dies 22-24 de gener ambdós
inclosos, únicament va poder operar de manera presencial el personal resident en Girona
capital.
Van haver afectacions a diferents instalacions del centre i equips de recerca instal·lats al medi
natural:
Ascensor i muntacàrregues:
-

Inundació per aigües freàtiques dels pous de servei d’ascensor i muntacàrregues.
Desperfectes en instal·lació elèctrica d’ascensor (1.346,96 €) i en instal·lació elèctrica i
en cables tensors de muntacàrregues (5.476,27 €) que van obligar a la seva substitució i
que van estar pacialment cobertes per assegurança al 80%.
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-

Es van realizar accions de millora: Impermeabilització de pous i instal·lació de bombes
automàtiques (cost de 2.004,99 € només materials donat mà d’obra inclosa en bossa
d’hores del contracte de manteniment).

Bombes aigües fecals:
-

Desperfectes en plaques i maniobra (1.000 € només materials donat mà d’obra inclosa
en bossa d’hores de manteniment).

Grup Electrogen:
-

Desperfectes en bateries (1.334,67 €) amb afectació en descàrrega de SAI i aturada
sobre equips científics.

Filtracions:
-

NO va a ver afectació en instal·lació de Baixa Tensió i SAI ubicada al soterrani.
Filtracions notables en varis espais de planta segona.
Especialment notables les registrades a L21 (Unitat de Microscòpia).
En quaslevol cas no va implicar afectació greu en equips o instalacions.

Afectacions en projectes:
-

Pèrdua de sondes instal.lades en camp (superior a 6.000 €).

Les afectacions degudes a la pandemia per COVID19 van implicar la imposibilitat de treball
presencial entre els mesos de març a maig de 2020 de tot el personal ICRA, llevat del personal
de manteniment. Des d’aquesta data ha estat implantat un sistema de treball semipresencial en
seguiment de les indicacions dictades per PROCICAT.
A continuació es refereix la descripció detallada de les actuacions previstes amb romanents
al patronat de 12 de maig de 2020 i la seva execució efectiva al 2020 o posposada a
següent exercicis.
CAPEX

-14.500,00 €

Finançar l'adquisició d'equipament informàtic i altres inversions
generals ICRA 2020.

-14.500,00 €

Aquesta actuació ha estat executada al 2020 per valor de 14.158,71 € i dedicada principalment
a inversions requerides per adequar i permetre el treball de manera semipresencial a ICRA.
COMPRA EDIFICI

-1.150.438,25 €

Finançar l'adquisició del 64,54% del dret de superfície de l'edifici
H2O.
Pagament per participació en subhasta (104.561,75 €) realitzada al
2019.
Pendent el pagament del restant (1.150.438,25 €) fins el
1.255.000,00 € de base imposable de la compra.

-1.150.438,25 €

Actuació executada segons previst a desembre de 2020.
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EDIFICI H20

-158.725,00 €

Finançament de la renovació del sistema de control (SCADA) de
clima de l'edifici H2O.

-9.000,00 €

Finançar les actuacions i inversions a realitzar a l'Edifici H2O per
l'obtenció de llicència de primera ocupació.

-124.725,00 €

Finançar millores en la instal·lació de climatització de l'edifici H2O
(caldera i dipòsit d'inèrcia).

-25.000,00 €

Es va desistir d’executar en 2020 l’actuació inicialment prevista en renovació de sistema de
control del clima. Segons acord de Comitè de Direcció (CD) d’ICRA, el crèdit de 9.000 € va ser
destinat a cobrir les necessitats de crèdit inicialment no previstes en l’execució de l’actuació
“adquisició de cabina per pesada de productes citotòxics així com l'adequació d'espai per la
seva implementació”.
Les actuacions previstes per obtenció de llicència de primera ocupació (LPO) van quedar
endarrerides per les pròpies limitacions del 2020 i pel fet de que la compra del dret de superfície
no es va concretar fins a meitats de desembre de 2020. Al 2020 es van realitzar les
modificacions en les portes d’accés principal i d’accés al soterrani de l’ICRA (3.715,91 €).
Les actuacions previstes per instal·lar caldera de climatització van ser posposades al 2021
donat el crèdit inicialment previst es va revelar insuficient per l’adquisició de l’equip adient i
requerit per normativa.
EQUIPAMENT

-341.500,00 €

Cofinançar l'Adquisició d'Espectrofotòmetre per valor de fins a 28.000
€ cofinançat conjuntament per SGR-ENV i fons de romanents

-6.500,00 €

Finançar l’adquisició d'equipament científic a unitat d'espectrometria
de masses al 2020.

-250.000,00 €

Finançar l'adquisició de cabina per pesada de productes citotòxics
així com l'adequació d'espai per la seva implementació.
Renovació Equip qPCR
Reparacions de cabines d'extraccio d'ICRA

-25.000,00 €
-25.000,00 €
-15.000,00 €

Validació i adequació de laboratori de microbiologia a bioseguretat-2
(BSL2).

-20.000,00 €

l'Adquisició d'Espectrofotòmetre, cofinançat conjuntament per SGR-ENV, va ser realitzada al
2020 segons previst (6.500 €)
L’adquisició d'equipament científic a unitat d'espectrometria de masses va ser
efectivamente iniciada al 2020 i ha estat adjudicada a principis del 2021. Per raó d’import va ser
licitada per procediment obert subjecte a regulación harmonitzada que implica uns terminis
d’execució llargs. El crèdit finalmente destinat a la mateixa (300.000 €) ha estat superior a
l’inicialment previst.
Per l’estudi realitzat pels SCT’s, el pressupost inicialmente previst i aprovat al patronat de
250.000 € es va determinar com a insuficient i s’ha concretat que l’equip més adient implica un
preu de licitació de 300.000€ + IVA.

107

Comptes Anuals a 31/12/2020

Per poder procedir en aquest sentit, el CD de l’ICRA va acordar que 250.000 € procedirien de la
partida de romanents aprovada expressament pel patronat per aquesta finalitat i els 50.000 €
restants de les partides per inversió, també aprovades pel patronat però no assignades a una
finalitat concreta. En concret, dels 68.800 € disponibles d’una partida inicialment prevista per
inversions no determinades de 70.400,00 € que va ser reduïda a 68.800 € quan 1.600 € van ser
destinats a la dotació per renovació de patents.
L’actuació prevista d'adquisició de cabina per pesada de productes citotòxics, va ser
iniciada al 2020 però no finalitzada i liquidada fins el 2021.
El crèdit inicialmente previst de 25.000 € es va revelar insuficient pels superiors requeriments en
l’adequació dels espais i els 9.000 € inicialmente previstos per renovación de sistema de control
de clima, el CD de l’ICRA va determinar com a necessaris destinar-los a dotar aquesta
actuación fins a un total de 34.000 € i finalmente formalitzada per 33.928,33 €.
L’actuació de Renovació Equip qPCR va ser iniciada al 2020 i adjudicada i liquidada al 2021.
Es va preveure un crèdit de fins a 25.000 €, liquidat al 2021 per valor de 24.600,00 €.
Les Reparacions de cabines d'extraccio d'ICRA per un valor previst de fins a 15.000 € va ser
executat al 2020 per un valor de 13.593,95 €.
L’actuació prevista de Validació i adequació de laboratori de microbiologia a bioseguretat-2
(BSL2) s’ha iniciat al 2020, però únicamente ha estat executada i liquidada en part (800 €). El
crèdit inicialmente previst per 20.000 € s’ha determinat necessari que fos ampliat per permetre
un abast complert a l’actuació.
En aquest sentit, el CD de l’ICRA va acordar que els 20.000 € inicialmente previstos per
“Cofinançament per projecte europeu àrea de TiA”, que no han estat requerits donat el projecte
no ha estat atorgat, es destinin a completar l’actuació a ser adjudicada i liquidada en 2021.
IT

-12.400,00 €

Finançar la implementació de noves eïnes i mòduls en programa de
gestió d'ICRA.

-8.000,00 €

Hardware i Software per instal·la VPN per donar servei no limitat a tot
ICRA
Inversió en sistema de videoconferència en sala de reunions

-1.300,00 €
-3.100,00 €

L’actuació prevista per Finançar la implementació de noves eïnes i mòduls en programa de
gestió d'ICRA per un crèdit de fins a 8.000 €, ha estat licitada i formalitzada al 2021 i liquidada
parcialment en actuacions fins a 4.200 €.
L’actuació per instal·lar VPN per donar servei no limitat a tot ICRA per un crèdit previst de
fins a 1.300 € ha estat liquidada al 2020 per 1.225,80 €.
La Inversió en sistema de videoconferència en sala de reunions prevista en fins a 3.100 €
ha estat licitada i formalitzada però liquidada al 2021 per 3.080,00 €.
PRESTEC

-358.509,04 €

Càrregues financeres i de retorn de capital del préstec i derivat
contractat amb Caixabank.

-358.509,04 €
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Dotació per les càrregues financeres i de retorn de capital del préstec i derivat contractat amb
Caixabank a l’exercici 2020, inicialment previst per valor de 358.509,04 € que finalment ha
estat liquidat per un total de 360.644,66 €.
PROJECTE
Cofinançament per projecte europeu àrea de TiA.
Finançament de despeses de polítiques científiques a l’exercici 2020
Finançament de projecte Directiva Marc a l’any 2019.

-318.042,68 €
-20.000,00 €
-220.000,00 €
-40.914,68 €

Finançar la incorporació temporal, durant 12 mesos (2020-2021),
d'un investigador Postdoctoral especialista en meta anàlisi en
ecologia a l'àrea RiE

-37.128,00 €

Respecte a Cofinançament per projecte europeu àrea de TiA, donat el projecte no ha estat
atorgat, el CD de l’ICRA va acordar que els 20.000 € inicialment previstos fossin destinats a
completar l’actuació “Validació i adequació de laboratori de microbiologia a bioseguretat-2
(BSL2)”.
Respecte el crèdit de fins a 220.000 € per Finançament de despeses de polítiques
científiques a l’exercici 2020, al 2020 s’han liquidat 87.766,33 € i segons acord de CD, 50.000
€ s’han destinat a completar la inversió de “Finançar l’adquisició d'equipament científic a unitat
d'espectrometria de masses al 2020”.
El projecte Directiva Marc a l’any 2020 previst per valor de 40.914,68 €, ha estat executat al
2020 per 40.849,44 €.
L’actuació prevista per Finançar la incorporació temporal, durant 12 mesos (2020-2021),
d'un investigador Postdoctoral especialista en meta anàlisi en ecologia a l'àrea RiE per un
total de 37.128 € a 2020-2021 ha estat executada al 2020 per valor de 20.695,43 € segons
estava previst.
QUALITAT
Implantació de sistema de qualitat basat en ISO 9001:2015

-8.000,00 €
-8.000,00 €

L’actuació prevista per 2020 ha estat diferida al següent exercici per ser licitada, formalitzada i
liquidada al 2021.
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22.2 RESULTAT PRESSUPOSTARI
DRETS
OBLIGACIONS
RESULTAT
RECONEGUTS RECONEGUDES AJUSTAMENTS
PRESSUPOSTARI
NETES
NETS
a. Operacions Corrents

6.415.847,35

4.035.791,61

2.380.055,74

0,00

1.271.281,97

-1.271.281,97

b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

6.415.847,35

5.307.073,58

2. Actius financers

0,00

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

284.670,58

-284.670,58

6.415.847,35

5.591.744,16

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

0,00

0,00

1.108.773,77

824.103,19

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.

1.342.093,82

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

8.690,86

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

-1.588.428,84

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

586.459,03

22.3 CONCILIACIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AMB RESULTAT COMPTABLE

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/2020

824.103,19

(+) Cancel.lació de préstecs i altres crèdits d´ens de fora del sector públic a ll/t.
(+) Inversions en immobilitzat

284.670,58
1.271.281,97

(-) Dotació amortitzacions de l'immobilitzat

-153.933,30

(+) Excés dotació per provisions

7.463,42

(+) Subvencions en capital transferides al resultat de l'exercici
(+) Subvencions d'interessos financers de préstecs transf al resultat de l'exercici
(-) Diferència criteri imputació ingressos

275.641,14
75.994,08
-1.518.599,59

(+) Ing. Valoració swapp a valor raonable

6.464,26

(+/-) Excés/ defecte de transferència corrent

-1.073.085,75

RESULTAT COMPTABLE A 31/12/20

0,00
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22.4 DETERMINACIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA

ROMANENT DE TRESORERIA
Comunitat Autònoma: Catalunya
Ens: ICRA

Exercici/periode: 2020/12
NIF: G17920851

1. Fons líquids de tresoreria

5.179.217,55

VII. Efectiu i altres actius líquids

5.179.217,55

2. Drets pendents de cobrament

3.883.503,64

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1. Clients per vendes i prestació de serveis (no inclou el compte 4900Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials ni el
compte 4935-deteriorament de valor de crèdits per operacions
comercials amb parts vinculades)
2. Clients, empreses del grup i associades (no inclou el compte 4933Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials amb
empreses del grup ni el compte 4934-Deteriorament de valor de crèdits
per operacions comercials amb empreses associades)
3. Deutors diversos (no inclou el compte 4471-Deutors per obres de
l'Administració de la Generalitat i les seves entitats SEC ni el compte
4472-Deutors per obres, d'altres entitats)
4. Personal

3.883.503,64
499.296,86

5. Actius per impost corrent
3.384.206,78

6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
7. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits
V. Inversions financeres a curt termini

0,00

5. Altres actius financers

3. Obligacions pendents de pagament

409.941,55

III. Deutes a curt termini

0,00

5. Altres passius financers
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar

409.941,55
216.367,05

1. Proveïdors
2. Proveïdors, empreses del grup i associades
3. Creditors diversos (no inclou el compte 4140-Creditors construcció
d'obres, aportacions a compte d'obres de l'Aministració de la
Generalitat i les seves entitats SEC ni el compte 4141-Creditors
construcció d’obres, aportacions a compte d'obres altres)
4. Personal

51.506,25

5. Passius per impost corrent
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques (no inclou el
compte 4758-Hisenda Pública, creditora per subvencions a reintegrar)
7. Avançaments de clients

142.068,25

4. Partides pendents d'aplicació
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)
II. Excés de finançament afectat
III. Saldo de dubtós cobrament
IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I-II-III)

8.652.779,64
4.915.327,05
0,00
3.737.452,59

V. Romanents compromesos

6.150.558,44

El detall de la partida II.Excés de finançament afectat del romanent de tresoreria, és el següent:

Concepte

Import

Deutes transformables en subvencions ( romanent finalista)

4.915.327,05

TOTAL EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

4.915.327,05
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