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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 

Al Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA i2 CAT, INTERNET IINNOVACIÓ DIGITAL 
ACATALUNYA 

Hem auditat els comptes anuals de la FUNDACIÓ PRIVADA i2 CAT, INTERNET I 
INNOVACIÓ DIGITAL A CATALUNYA que comprenen el balan~ de situació al 31 
de desembre de 2009, el compte de pérdues i guanys, I'estat de canvis en el 
patrimoni net i la memoria corresponents a I'exercici anual acabat en I'esmentada 
data, la formulació deis quals és responsabilitat del Patronat de la Fundació. La 
nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals 
en el seu conjunt, que es basi en el treball realitzat d'acord amb normes d'auditoria 
generalment acceptades, que requereixen I'examen, mitjan~ant la realització de 
proves selectives de I'evidencia justificativa deis comptes anuals i I'avaluació de la 
seva presentació , deis principis comptables aplicats i de les estimacions realitzades. 

D'acord amb la legislació mercantil, els administradors presenten, amb finalitat 
comparativa, amb cadascuna de les partides del balan~ i del compte de pérdues i 
guanys, a més de les xifres de I'exercici 2009, les corresponents a I'exercici anterior. La 
nostra opinió es refereix exclusivament als comptes anuals de I'exercici 2009. Amb 
data 21 d'abril de 2009 varem emetre el nostre informe d'auditoria referent als comptes 
anuals de I'exercici 2008 en el qual expressavem una opinió favorable. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts de I'exercici 2009 expressen, en 
tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera 
de la FUNDACIÓ PRIVADA i2 CAT, INTERNET I INNOVACIÓ DIGITAL A 
CATALUNYA, al 31 de desembre de 2009, i la deis resultats de les seves 
operacions durant I'exercici anual finalitzat en I'esmentada data i contenen la 
informació necessaria i suficient per a la seva interpretació i comprensió adequada, 
de conformitat amb principis i normes comptables generalment acceptats. 

Barcelona, a 6 de maig de 2010. COL·LEG! 
DE CENSORS jURATS 
DECOMPTES 
DE CATALUNYA 

Membre exercent: 
PLETA AUDITORES, S.L.P . 
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1.- INTRODUCCIÓ 

L'any 2009 la Fundació i2CAT ha mantingut la seva activitat realitzant un conjunt 
important de projectes de recerca i innovació malgrot la crisis economica general i 
la congelació deis fons competitius Estatals atorgats pel "Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio". 
Duront I'any s'han realitzat totalment o parcial més de 50 projectes d'innovació en 
conjunció amb diferents empreses i entitats tant catalanes com internacionals i s'ha 
posat en marxa el departament de transferencia de tecnologia per a impulsar la 
valorització deis resultats de la recerca i potenciar les relacions amb el món 
empresarial incrementant I'aposta d'i2CAT per a contribuir al desenvolupament 
tecnologic de Catalunya. 
En el marc de les activitats de recerca s'ha finalitzat el projecte "Trilogy" 
desenvolupat durant els anys 2007, 2008 i 2009 i s'ha iniciat el nou projecte 
denominat "Tarifa" (The Atomic Redesign of Internet of the Future Arquithecture) 
s'ha donat continuitat als projectes sobre xarxes de sensors. 

2.- PRINCIPALS ACTlVITATS DE L'ANY 2009 

Els principals activitats realitzades i les fites més rellevants aconseguides durant I'any 
2009 han estat les següents: 

Adaptació deis membres del Patronat amb la incorpora ció de l' empresa 
Juniper Networks i I'adaptació deis correes de Secretari i Vicesecretari per a 
donar compliment a la nova Ilei de Fundacions aprovada pel Parlament de 
Catalunya. 
Finalització del projecte de recerca Trilogy (2007-2009) basat en cinc eixos, 
Serveis de media d'alta definició, Gestió de xarxa, Tecnologies optiques de 
tronsport i accés, Mobilitat i sensors i Arquitectures P2P d'alta capacitat i inici 
del nou projecte de Recerca "Tarifa" que pretén el redisseny de les noves 
arquitectures d 'Internet del Futur. 
Continu'ltat deis projectes de recerca UBI-nETRICAT i MOB-ETRICAT sobre xarxes 
de sensors i mobilitat en col 'Iaboració amb el Centre de Recerca de Corea 
denominat ETRI i amb la participació d'empreses espanyoles i coreanes . 
Promoció de la innovació en el món local amb el desenvolupament de 
diferents projectes amb Ajuntaments i ens locals (Sabadell, Lleida, Viladecans, 
Cornella, Sant Vicenc; deis Horts) 
Desenvolupament de 53 projectes d'innovació amb diferents empreses i 
entitats de l'Administració pública. 
Creació del departament de transferencia de Tecnologia impulsant la 
realització d' acords comercials amb empreses i la valorització de I~s- aCt!;v!fof:l>. 
de recerca. <~: ' , ", , " ~~ :~:.\ 
Implantació en funcionament comercial de l'Anella Industrial p'eVsectoJ c;je ', ' 
I'automoció amb la incorporació de més de 8 empreses er'¡:tre tes ' que 
destaca la companyia SEAT. " 
Increment notable de la participació en projectes europeus qbonseguint fa 
incorporació en un nou projecte en I' ambit de les Tecnologi.e~- d e Xarxa :J' 
(Geyser) i un altre en I'ambit de la Salut j Dependencia ( Help4mo~d) '.{ _ :~ 

.... . .., ... ~ t ~ .... , ;," 

~', ~ ~/ 
-.. .../ 
""-' .. ..". ... 
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Continuar la tasca de col'laboració i participació en forums internacionals 
d'estandardització i plataformes d'I+D europees i nacionals. 
Important ampliació de les activitats de difusió deis projectes desenvolupats i 
deis resultats de la recerca i innovació. 
Promoció i impuls de les iniciatives encaminades a la implantació d'una xarxa 
de banda ampla per I'intercanvi d'informació i esdeveniments culturals a 
nivell europeu i internacional seguint el model realitzat a Catalunya amb 
l'Anella Cultural. 
Ordenació de les plataformes de xarxa i media orientant la seva activitat a 
donar suport als projectes de recerca i innovació. 

• Promoure I'impuls de les Anelles sectorials d'infraestructures de banda ampla 
que permeten la dinamització de sectors (Anella Industrial, Anella Cultural ). 
Equilibrar les fonts de finan<;ament de la Fundació incrementant el 
finan<;ament provinent de fons competitius i de facturació de serveis. 

2.1.- ESTRUCTURA ORGANITlATIVA 

Durant I'any 2009, s'ha produH un únic canvi en el Patronat de la fundació, aquest 
ha estat la incorporació a la Fundació com a patró de I'empresa Juniper Networks. 

PATRONAT 

Les entitats representades i que formen part del Patronat de la Fundació a data de 
31 de desembre de 2009 són les que es relacionen a continuació: 

• Secretaria de Telecomunícacions i Societat de la Informació 
• Universitat Politecnica de Catalunya 
• CIDEM, ACCIÓ 
• Universitat Pompeu Fabra 
• Universitat Ramon Llull 
• Tradia (Abertis Telecom) 
• Orange Business Services 
• Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
• Mediapro 
• Alcatel España, S.A. 
• Fujitsu España Services, S.A. 
• Servei Catala de la Salut 
• Vodafone España, S.A. 
• Cisco Systems, S.A. 
• Centre de Telecomunicacions Tecnologies de la Informació de la 

Generalitat de Catalunya. 
• Interoute Iberia S.A. 
• Cromosoma S.A. 
• Ajuntament de Barcelona 
• Juniper Networks 

Amb I'anim de potenciar la participació de noves empreses en 16' FundQció la -
Direcció ha mantingut converses amb diferents c ompanyies omtD \ I' objectiu' ;. 
d'analitzar la possibilitat que s'incorporin al Patronat, entre aquestes cÓI.~~$tg.c9r : .. ' l'" • 

: ' 
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• Transmode Systems 
• Siemens Networks 

COMISSIÓ DELEGADA 

La Comissió Delegada és I'argan de govern de la Fundació que per delegació del 
Patronat realitza les funcions d'administració ordinaria de I'entitat i seguiment de les 
activitats desenvolupades per la Direcció de la Fundació. 

La Comissió ha participat molt activament en I'analisi i definició de les principals línies 
d'actuació, entre les que cal destacar: 

• Definició deis projectes tractors proposats a l' Administració 
• Seguiment deis projectes en execució 
• Aprovació de les principals accions en I'ambit de la transferencia de 

tecnologia 
• Definició de les línies estrategiques per a l' any 2010 
• Directrius i definició del Projecte de pressupost de I'any 2010 

Aquesta Comissió es reuneix amb periodicitat aproximada bimensual i actualment és 
presidida pel Vicerector de la Universitat Politecnica de Catalunya senyor Josep 
Casanovas Garcia, i el vicepresident és el director general de la Societat de la 
Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques, senyor 
Josue Sallent. 

DIRECCIÓ I PERSONAL 

El principal canvi realitzat I'any 2009 en I'estructura organitzativa i de personal de la 
Fundació ha estat la creació del departament de Transferencia de tecnologia amb 
la incorporació el mes de maig de 2009 de la persona responsable d'aquesta 
activitat. 
Seguint la línia de donar res posta a I'evolució de I'activitat i el desenvolupament de 
projectes realitzats o iniciats en el marc de la Fundació durant I'any 2009 s'ha 
materialitzat la contractació de noves persones per al desenvolupament de 
projectes, aquestes han estat: 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

1 persona com a responsable i coordinador de I'area de Transferencia de 
tecnologia 
1 persona per als projectes del clúster de Audiovisual . '-
2 persones per al desenvolupament deis projecfes del cl0s\ er de" S'aJtJt i 
Dependencia 1,' , 

1 persona per al desenvolupament del projecte Winnovate . ' 
1 persona per al desenvolupament de nous projectes ~!1 el c!úster de 
Tecnologia de Xarxes ',:-: , 
1 persona per a I'execució del projecte Pat.mapa amb et, qe)?artament dE?, ' 
Cultura de la Generalitat de Catalunya 

Comptes anuals 5/55 



, 

Comptes anuals de I'exercici 2009 i2cat 
, \ " J 

Tanmateix s'ha continuat impulsant la col'laboració amb els grups de recerca i el 
nombre d'investigadors que col'laboren amb la Fundació ha tingut un IIeuger 
incremento 

CLÚSTERS 

En I'ombit deis clústers les activitats més importants desenvolupades són les següents: 

• Millora de I'organització deis cinc clústers creant plataformes de 
coordinació i impulsant diferents projectes tranversals amb participació 
de personal de diverses orees 

• Implantació d'eines col'laboratives per a la millor gestió i coordinació de 
projectes realitzats tant per personal propi d'i2CAT com deis diferents grups 
de recerca 

• Potenciació de I'activitat en I'orea de tecnologies wireless amb I'inici de 
nous projectes tant de ombit nacional com europeu i internacional 

• Millora de I'organització del clúster de Tecnologies de Xarxa. determinant 
responsables de cada orea d'activitat 

• Impuls de la participació en projectes europeus amb la presentació de 12 
noves pro postes i I'inici de dos projectes nous un en I'ambit de Xarxes 
(Geyser) i I'altre en I'ombit de Salut i Dependencia (Help4mood). 

• Inici de nous projectes en el clúster d'Educació en col'laboració amb el 
CitiLab de Cornello. 

• Participa ció activa en la convocatoria de la Inforegió promoguda per la 
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació aconseguint 
tres projectes en els ombits de Salut. Xarxes i Cultura. 

Tal com s'ha comentat en parografs anteriors I'estructura organitzativa de la 
fundació ha presentat modificacions durant I'any 2009. aquesta es pot apreciar en 
el quadre següent. 
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2.2.- DEFINICIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES DE RECERCA 

Durant I'any 2009 s'ha finalitzat el projede TRILOGY que va iniciar-se al 2007 i ha 
comenc;at el projede TARIFA que tindra una duració de 2 anys i espera obtenir 
resultats de recerca a mig termini que puguin ser transferits als diferents c1ústers de la 
Fundació i2CAT i que puguin ser una font per a generar noves idees de projedes. 

2.2.1.- PROJECTE TRILOGY: fuTuRe Internet technoLOGY 

El projede TRILOGY ha estat un projede multi-disciplinar de recerca basica 
orientada a tres arees tematiques específiques: Xarxes Óptiques, Serveis P2P 
Audiovisuals i Xarxes de Sensors. Aquestes tres arees pretenen estudiar de manera 
complementaria des de les capes físiques fins les capes de servei la Internet futura o 
de nova generació. 

OSI Model 
data unit layers 

data I~~ 1 
data I-~,~) 
data __ ~ ) 

[M= a) 

TRILOGY 

ti·· 
TRIIOGY 
fuTuRe I ntelnet tCi!'ChnolOGY 

Encaix del projede TRILOGY dins de I'arquitectura de profocols 

Aquest projede a la seva finalització ha generat uns resultats tant de recerca més 
basica com d'articles publicats a revistes i congressos, així com resultats de recerca 
més aplicada i propera a la innovació com ha estat la creació de prototips i 
demostradors. 
La seva duració final ha estat de 19 mesos, des d'Odubre de 2007 fins a Abril de 
2009. El pressupost total assignat a I'execució d'aquest projede ha estat,$ii~ 506.060 
€ i hi han participat fins a un total de 59 investigadors de 7 grups de recerCQ de les 
tres universitats participants. :.' . 

oo • 
• 
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En I'execució del projecte Trilogy han col·laborat set grups de recerca de les tres 
universitats, aquests són: 

El Grup de Comunicacions Óptiques-TSC (GCO) liderat per Gabriel Junyent 
d'UPC 
El Grup de Xarxes Óptiques d 'Entel (GXO-BAMPLA) liderat per Cristina Cervelló 
d'UPC 
EII grup de Xarxes Sense Fils (XSF-Entel) liderat per Josep Paradells d'UPC. 
El Laboratori de Calcul de la Facultat d'lnformatica de Barcelona (LC-FIB) 

Iidera1' per Rosa Ma Martín d'UPC. 
El grup de media de Bampla (MEDIAENTEL), liderat per Jesús Alcober d'UPC. 
El grup de Network Technologies and Strategies (NeTS) de I'UPF liderat per 

Miquel Oliver. 
El grup de Tecnologies Audiovisuals i Multimedia (TAM) de I'URL liderat per 

Gabriel Fernández. 
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Aquest projecte té una doble vessant. En primer Iloc és un projecte de recerca, per 
la qual cosa proposa, avalua, dissenya i implementa noves solucions als problemes 
existents a la Internet actual. I en segon Iloc, també pretén que les solucions estiguin 
imbricades a la realitat del teixit industrial catala. 

El projecte s'ha executat en tres línies d'acció de recerca i desenvolupament 
diferenciades, aconseguint en cadascuna d'elles les fites següents: 

PTl.- Xarxes Optiques 

En la part de xarxes de commutació de rafegues els resultats aconseguits principals 
han estat: 

• 7 articles publicats en revistes i conferencies internacionals. 
• Una patent pendent de tramito 
• Un prototip de xarxa amb les solucions implementades. 
• Un simulador de xarxes OBS basat en Java. 

En I'altra part dins aquest primer paquet de trebal!, de xarxes totalment optiques de 
commutació de circuits: 

• 10 articles publicats en revistes i conferencies internacionals. 
• Modul software de monitorització del trafic client. 
• Interfície entre modul software de monitorització i pla de control GMPLS 
• Connection Controller: S'han aplicat les modificacions necessaries per a la 

gestió de la creació i manteniment de les FA's. 
• Routing Controller: S'han realitzat les modificacions i extensions necess-eries pel 

calcul de rutes amb FA's. í ' . h .'.~f. ::'. 

• Link Resource Manager: S'han realitzat les rnodificacions l'ie"cessariés' pel 
manteniment i gestió de la informació de les FA's. ,/ ' ~ ' . ". ,:'-

• OSPF-TE: S'han estudiat i implementat una serie d'extensions a l protocblper tóJ 
de dotar-lo de les capacitats de manteniment i intercanvJ d"infQrrlidciq 
relativa a les FA's. 

' . . . .. ,. 
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PT2.· P2P Audiovisual 

Els principals objectius aconseguits en aquest paquet de treba" han estat: 
• 2 capítols a llibres publicats sobre senyalització SIP. 
• 5 articles publicats en revistes i conferencies internacionals. 
• 2 contribucions a estandards de I'IETF 
• Prototip software amb la integració de tots els moduls desenvolupats. 
• Simuladors per a avaluar els sistemes de codificació MDC/SVC. 

PT3.· Xarxes de Sensors 

En aquest darrer paquet de treba", els principals resultats obtinguts han estat: 
• 3 articles publicats en revistes i conferencies internacionals. 
• 2 tutorials en conferencies internacionals. 
• Una contribució a estandards de I'IETF. 
• 4 projectes d'innovació derivats 
• 4 propostes d'innovació sol 'licitades 
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2.2.2- PROJECTE TARIFA: The Atomic Redesign of the Internet Future Architecture 

El projecte TARIFA pretén realitzar un nou enfocament sobre la Internet del Futur fent 
un redisseny de I'arquitectura basant-se en un paradigma de rols, amb funcions no 
divisibles o atómiques. 

WP3- Context
aware Servíce 
Composilion 
[Ml,GTM) 

WP5- Routing, 
Namlngand 
Addresslng 

(8NA, G)(O, WNG) 

WP4- Autonomíc 
Network 

Management 
(G)(O, NeTS, WNG) 

TARIFA s'esta desenvolupant tenint en compte dos casos d'ús principals: un cas d'ús 
d 'evolució que es demostrara que el nou disseny de I'arquitectura de la Internet del 
futur és compatible amb la Internet actual, construint amb el nostre enfocament un 
servei o una funcionalitat similar a les solucions ja existents; i un cas d'ús revolucionari 
per tal de demostrar que el projecte és en realitat la solució deis problemes que 
I'actuallnternet no pot solucionar de forma eficient. 
Els aven<;os tecnics basics del projecte es faran servir per a validar les millores 
d'aquest nou enfocament, que tindra en compte aquests tres aspectes: el context 
de la composició tant de serveis, gestió de la xarxa autonómica i escalable 
d'enrutament i noms i adreces. 

El projecte tindra en compte el pensament de solucions per a millorar tres importants 
mancances de I'actual Internet: eficiencia energetica, I'heterogeneHat de la 
informació i la coexistencia de les xarxes. 
L'impacte socioeconómic de la solució proposada es desenvolupara en profunditat 
pel projecte, la definició de nous models de negoci que ha de ser profundament 
estudiat pels actors involucrats en les cadenes de valor de la nova propo~tq' . -
Com a objectiu final, el projecte haura d'avaluar, validar i demostrar elt resulta ti en, 
un entorn integrat. '/ ' 
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Els grups de recerca que participen al projecte TARIFA són els següents : 
El Grup de Xarxes Óptiques d'Entel (GXO-BAMPLA) liderat per Cristina Cervelló 

d'UPC 
EII grup de Xarxes Sense Fils (XSF-Entel) liderat per Josep Paradells d'UPC. 
El grup de media de Bampla (MEDIAENTEL), liderat per Jesús Alcober d'UPC. 
El grup de Network Technologies and Strategies (NeTS) de I'UPF liderat per 

Miquel Oliver. 
El grup de Tecnologies Multimedia (GTM) de la URL liderat per Gabriel 

Fernández. 
El grup Advanced Network Architectures (ANA) de la UPC liderat per Xavier 

Masip. 
El grup de Disseny Col'laboratiu de Sistemes TIC (COLS) de la UPC liderat per 

Josep M Monguet. 

2.2.3.- EL PROJECTE ETRICAT 

El projecte ETRICAT ha sorgit com a conseqüencia de les iniciatives de col'laboració 
entre i2CAT i ETRI, principal institució pública de recerca en el sector de les TIC a 
Corea del Sud . 
En realitat ETRICAT ha esdevingut en un marc de projectes derivats d'aquesta aposta 
de col'laboració a nivell de recerca amb Corea. A partir d'aquest, s'ha generat un 
conjunts de projectes d 'Innovació que pretenen donar aplicació al mercat 
basicament de dues tecnologies: les xarxes de sensors i la mobilitat en xarx~s wireless. 

r"" ,-_ '" 
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• Aven~s TecnolOgics • Proves Pilot 
• Producció Científica • Produdes Pioners 
• Propietat InteHectual • Serveis Adaptats 

Tant i2CAT com ETRI han estat treballant en els darrers anys en materia de recerca a 
I'area d'USN (Ubiqui tous Sensor Networks). Especialment, el govern corea ha 
identificat aquesta com una de les tecnologies claus de cara al futur i ha definit un 
pla especial per a promoure-Ia. Al mateix temps, i2CAT també ha potenciat des d'un 
temps enrere aquesta tecnologia c1au i aixo ens permet actualment tenir un alt grau 
d'expertesa. Per altra banda, en quant a mobilitat en xarxes d'accés wireless, 
aquesta col ·Iaboració entre ETRI i i2CAT permet investigar aspectes relatius a usuaris 
mobils que accedeixen a la Internet de banda ampla des de diferents tecnologies 
d'accés amb I'objectiu que la comunicació no s'interrompi ni es degradi. 

2.2.4. - EL PROJECTE UBI-Netricat 

El projecte UBI-nETRICAT ha sorgit com a conseqüencia de les iniciatives de 
col·laboració entre i2CAT i ETRI, principal institució pública de recerca en el sector de 
les TIC a Corea del Sud. 
Tant i2CAT com ETRI han estat treballant en els darrers anys en materia de recerca a 
I'area d'USN (Ubiqui tous Sensor Networks). Especialment, el govern corea ha 
identificat aquesta com una de les tecnologies claus de cara al futur i ha definit un 
pla especial per a promoure-Ia. Al mateix temps, i2CAT també ha potenciat des d'un 
temps enrere aquesta tecnologia clau i aixo ens permet actualment tenir un alt grau 
d'expertesa. 
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Recerca amb perspectiva industrial 

Aquest projecte esta concebut des del seu inici fins al seu final amb la intenció de 
combinar I'interes científic de I'ambit de recerca amb la viabilitat d'aplicació sobre 
necessitats reals actuals o futures de mercat. 
Amb aquest objectiu , s'han creat diferents tasques d'aplicació en paral'lel on hi 
participen empreses: 

Monitorització i control automatic de sistemes de regadiu (ADTEL) 
Sistema d'alarma i monitorització de zones forestals (NADIR) 
Localització i transmissió de dades per a serveis d'emergencies 
(Sensing&Control) 
Control remot universal per a interoperar amb elements de la llar (Orange) 

2.2.5.- OBJECTIUS DE RECERCA ACONSEGUlTS 

El resum de principals objectius de recerca aconseguits durant aquest any 2009 han 
estat els següents: 

• 43 publicacions en revistes í congressos ínternacionals 
• 1 tesi doctoral 
• 16 Projectes Final de Carrera 
• Una contribució als estandards de comunicacions internacionals 
• Una patent pendent de tramit 
• 2 tutorials en conferencies ínternacionals. 
• Desenvolupament deis prototips de nodes de xarxes de commutacíó de 

rafegues i simulador de xarxes OBS basat en Java. 
• Software de monitorització i pla de control GMPLS en xarxes de commutació 

de circuits. 
• Prototip software amb la íntegració de tots els moduls desenvolupats per a un 

sistema de retransmissió de vídeo en directe a través de xarxa p2p. 
• Prop de 6 projectes d'innovació derivats directament del projecte de 

recerca. 
• Prop de 10 propostes d'innovació sol·lícítades. 

2.3.- PROJECTES I ACTIVITATS DE INNOVACIÓ APLICADA 

L'any 2009 ha estat un any en el que s'ha potenciat I'expansíó de les activítats i 
projectes d'innovació d'ambit europeu realitzant un gran esfor<; a tots els nivells de 
la Fundació i2CAT per a incrementar e l nombre de projectes i I~.§; activ.ita ts 
recolzades amb fons europeus tant del Vll e Programa Marc com d ~G\1 ftt~s éin,es '€le 
suport a la innovació i la recerca, .1 ' " 
El nombre de projectes realitzats en els d ife rents clústers ha tingU't una evolució 
positiva i s'ha incrementat la col'laboració a mb empreses i Idltres entitats ,1 

organismes públics que desitgen desenvolupar projectes d'innovacip¡ ~ 
, \ ' ... ' 
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Entre les activitats realitzades en el transcurs de I'any destaquen les relacionades 
seguidament: 

• El número de projectes d'innovació executats i finalitzats I'any 2009 ha estat 
de 27. El número de projectes en execució és de 64, en comparació amb 49 
012008. El número de projectes en fase d'analisi és de 28. 

• Per clústers els nombre de projectes en cadascun d'ells s'ha equilibrat 
aquests han estat; Tecnologies de Xarxes 20, Audiovisual 21, Salut 
Dependencia 21, Educació 12 i finalment Indústria 4. 

• Per tipus de finan<;ament, s'han aconseguit de fons competitius nacionals 10, 
estatals 25 i europeus 8. Finalment i2cat ha aconseguit un finan<;ament 
important d'altres departaments de la Generalitat com el de Cultura i Mitjans 
Audiovisuals, d' Ajuntaments . 

• En els projectes d'innovació han col'laborat 16 grups de recerca universitaris i 
més de 62 empreses i entitats. 

• Entre els projectes realitzats cal destacar el Projecte denominat HDVIPER 
considerat com un deis millors projectes Celtic de l' any 2009, el projecte 
Help4mood primer projecte europeu del clúster de Salut i Dependencia i els 
projectes europeus Phosphorus i Federico en I'ambit del clúster de 
Tecnologies de Xarxa. 

En resum les xifres més significatives sobre els projectes d'innovació desenvolupats 
durant I'any 2009 són les següents: 

• 27 projectes finalitzats 

• 64 projectes en execució 

• 28 projectes en fase d' estudi 

• Participació de més de 62 empreses 

• Participació de 16 grups de recerca de les tres universitats integrades en el 
Patronat 

• Participació de més de 67 investigadors i ajudants seniors amb una dedica ció 
superior a 40 persones/mes. 

Respecte a la participació en convocatories competitives la relació de projectes 
que han tingut ajut en cadascuna d'aquestes han estat els següents: 

• Fons Nacionals, convocatories d' ACCIÓ: 

• 7 projectes presentats / 8 projectes aprovats J-

VKM, NUSIS 2, DREAMS, ZIG-VIC, MANTICORE 11, F2TV i EVALi2CAT i/ . 
~'.' .. 

• Fons Nacionals, convocatoria INFOREGIÓ 

• PAIS, GEDMED i CULTURE LlFE 
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• Fons Estatals, convocatories del "Ministerio de Industria, Turismo y Comercio", 
PLAN AVANZA: 

• 25 Projectes 
DREAMS, DRM SOLUTIONS, INFOPOINTLlVE, MEDIA MANAGER, ENIGMA 111, 
UAMN, LlNKCARE, INFOPOINTSNET, HDVIPER, AGEDA, LlVINGLAB4CARERS, FURIA 
3, DRM SOLUTION NG, SELENE, CALCULONDEMAND, NETTINGSOLACE, CIBER, 
RFID PE, INCLUSO, RESOGECO, CCFAT, ARENA LlFE, IOWA, SEMPRE, FDTALENTS 

• Fons Europeus, VIjVlle Programa More: 

• 8 projectes 
FEDERICA, VEP, COLLABS, FES, WINNOVATE, GEANT3, GEYSER, HEL4MOOD. 

• Cenit, COTI, Ministerio de Ciencia e Innovación: 

• 4 projectes 
VISION, 13MEDIA, INREDIS i SEGURA 

Finalment en els quadres de les pagines següents es poden veure els projectes 
realitzats, els que estan en fase d'execució i els projectes en estudi, un total de divuit 
(28) la majoria deis quals es preveu s'iniciin entre el primer i el segon trimestre de 
I'any 2010. 
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2.4.- FINANC;AMENT AMB FONS COMPETITIUS I AMB FACTURACIÓ DE SERVEIS 

Durant I'any 2009 a pesar de ser un any difícil identificat com I'any central de la crisi 
economica, el financ;ament de la Fundació i2CAT aconseguit amb fons competitius i 
amb facturació de serveis s'ha mantingut en xifres raonables. 

Durant I'any 2009 s'han presentat pro postes a diferents convocatories tant d'ambit 
nacional, com estatal i europeu. Els fons obtinguts entre les diferents sol'licituds 
presentades I'any 2008 i 2009 per a ser executades aquest últim any han estat de 
850.341,93 euros, el que representa un decrement del 7,4% respecte als obtinguts 
I'any 2008. 

Els fons obtinguts en cadascuna de les convocatories han estat. 

Unió Europea: 
Estatals: 
Nacionals: 

263.611 euros 
401.789 euros 
184.941 euros 

Respecte de la facturació de serveis també ha tingut un decrement moderat produ'lt 
en part pel retard en I'inici d'alguns projectes jo definits i entre els que cap destacar 
el F2TV amb Sony i el Géant 30mb Red.es, finalment la facturació total ha estat de 
1.006.997,95 euros que comporta una reducció d'un 7,4%. 

Amb I'objectiu d'aconseguir incrementar els ingressos de fons competitius i en 
facturació de serveis durant I'any 2010, durant I'any 2009 s'han desenvolupat una 
serie de mesures entre les que cap destacar les següents: 

• Presentació de 15 pro postes de projectes europeus en les diferents 
convocatories relacionades amb les Tic i especialment amb Internet del Futur, 
actualment jo es té coneixement de 7 projectes aprovats . 

• Incrementar les relacions amb empreses del sector Tic catala definint nous 
projectes a presentar en les noves convocatories Avanza, Acció i Inforegió. 

• Potenciar els treballs en col'laboració amb empreses i laboratoris 
internacionals destacant les accions realitzades davant Juniper i Cisco. 

• Incrementar els projectes amb subcontractació de les empreses per tal de 
desenvolupar nous projectes i serveis. 

• Promoure projectes tractors en els diferents clústers destacant el projecte de 
Salut i Dependencia denominat Selene desenvolupat amb l' Hospital de Sant 
Pau que té com a objectiu realitzar un Centre del Coneixement d.§ Je.S, TIC 
aplicades a la Salut. .'" " 
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2.5.- TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

Amb I'objectiu de potenciar la millora de la competitivitat de les empreses 
catalanes, durant I'any 2009 s'ha creat I'orea de Transferencia de Tecnologia i 
comercialització de producte, que permetro posar en valor els desenvolupaments 
realitzats dins deis diferents clústers de la Fundació i2CAT, impulsant la transferencia 
de coneixements i tecnologies cap al teixit empresarial. 

L' Área de Transferencia de Tecnologia es responsabilitza de les següents activitats: 

• Avaluar I'estoc de coneixement existent a i2CAT, obtingut a partir de I'execució 
deis diferents projectes de recerca i innovació per part deis clústers" 

• Identificar els coneixements i tecnologies que disposen de major potencial 
comercial 

• Definir estrategies de protecció de la Propietat Intel"lectual i Industrial (patents) 

• Impulsar el desenvolupament de projectes de valorització, que permetin 
aconseguir resultats precomercials que s'acostin del mercat 

• Definir estrategies de comercialització (anolisi de mercaL models de negoci) 

• Promocionar la creació de noves empreses de base tecnológica (S pi n-Off) 

• Potenciar la relació amb les empreses catalanes, amb l' objectiu de transferir 
coneixements i tecnologies disponibles, així com identificar noves necessitats de 
les empreses a les quals i2CAT pugui aportar la seva experiencia i coneixement 
participant en desenvolupaments col "Iaboratius (Open Innovation) 

R+D 
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Actlvitats desenvolupades durant el 2009 

Avaluació de resultats 

,/ Inici del Projecte EVALi2CAT 

Objectiu: avaluar I'estoc de coneixement d'i2CAT 
Participants: i2CAT, KIM BCN 

, 

i~c¡at 

Projecte subvencionat a través d'un ajut de valorització VALCON (ACCl Ó) 

o Fase 1 : Analisi del potencial tecnologic 
tecnologies/projectes desenvolupats a i2CAT: 

- Trilogy /P2P 
- MANTICORE 

Ultra-High Definition 
- Hospisegur (WSN aplicades a l' ambit sanitari) 
- SANTÉ (telerehabilitació) 

comercial de 5 

o Fase 2: Elaboració del FuI! de ruta per les dues tecnologies més ben 
posicionad es, on s'analitzaran les estrategies que es poden seguir per 
valoritzar i comercialitzar aquestes tecnologies 

Protecció de resultats I+D+i 

,/ Redacció de la sol ~icitud de patent per a la invenció "metode d'encapsulament 
i desencapsulament de dades en xarxes optiques OBS". Titularitat compartida 
i2CAT/UPC 

,/ Cerca de l'Estat de la Tecnica en bases de dades de patents respecte a 
procediments de control de congestió de fluxes de multimedia, amb I'objectiu 
d'avaluar la viabilitat de sol'licitar una patent per una invenció realizada dins del 
clúster Audiovisual 

,/ Inscripció al Registre de la Propietat Intel'lectual d'un modul software 
desenvolupat dins del clúster de Salut i Dependencia 

Valorització de tecnologies 

,/ Coordinació i presenta ció de 7 pro postes de projecte a la convocátoria d ' ajudes , 
de valorització V ALTEC (ACC 1 Ó). . \ 

o Projectes: MANTICORE 11, CooLab, SANTÉ, SAM, LambdaCotÓS, SmartCast; 
BeeoMedic. 

.\ -' 

o Consecució de subvenció pel projecte MANTICORE 11 
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,/ Aplicació web de videoconferencia i treball col'laborotiu (Mirolia) 
o Desenvolupament de lo versió 1.1 de Miralia (versió pre-comercialitzable) 
o Instal.lació d'una plataforma Miralia v1.1 01 MediaCat, per o ús intern del 

personal i2CA T 

Comercialització 

./ Aplicació web de videoconferencia i treball col'laboratiu (Miralia) 
o Promoció de l' aplicació Mirolia en lo jornada de dinamització de lo 

Internet Social, organitzada per lo Secretario de Telecomunicacions i 
Societat de lo Informació 

o Contactes amb diferents empreses per o avaluar les opcions d'integroció 
o comercialització de I'aplicació 

./ Definició del model de creació d'Spin-Offs impulsades per i2CAT. 
o Marc de relació entre les Spin-Off creades i i2CAT. 
o Model de contracte de cessió de tecnologia o les Spin-Off 

Max12mesos MIl1r12masos 

Transferencia de Tecnologia 
Serveis, Assessorament 

Comptes en 
partícipació 

(Sansa partlclpacló 
Acolonarlol) 

Royallles sobre beneficis 
Royalties sobre possible venda de la societat 

./ Avaluació de lo primero pro posta d'Spin-Off . 

./ Base tecnológico: Transmissió multimedia en qualitat HD-SDI sense compressió 
sobre xarxes IP 

./ Redacció del Pla d'Empresa 

./ Valoració de lo tecnologia o cedir 
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Networking i Difusió 

L'objectiu d'aquestes activitats és establir una relació més directa i contínua amb els 
agents que formen part del Sistema d'lnnovació catala: 

./ Associacions d'empreses TIC 

./ Centres de suport a la creació d'empreses 

./ Centres de recerca/tecnologics 

./ Entitats de difusió 

./ Parcs Tecnologics (Xarxa APTE), incubadores i vivers d'empresa 

./ Agents del sistema de transferencia 

./ Consultories tecnologiques 

./ Agencies de patents 

./ Assessors Legals especialitzats en contractes de transferencia 

2.6.- COL i.ABORACIÓ I PRESENCIA EN L'AMBIT INTERNACIONAL 

Durant I'any 2009 s'han continuat reforc;ant els vincles amb organismes i grups 
europeus i internacionals de recerca amb els objectius de: 

Ampliar la relació amb centres de recerca internacional establint acords de 
cooperació per I'intercanvi de coneixements experiencies el 
desenvolupament de projectes conjunts. 
Incrementar la participació en projectes de recerca europeus i la pertinenc;a 
a comites d'estandardització i recerca. 
Intercanvi de recursos humans i investigadors en el marc de els programes 
d'ajuts europeus. 

Les fites més rellevants aconseguides o desenvolupades I'any 2009 en I'ambit de la 
col'laboració i presencia internacional han estat les següents: 

Participació en el Academic Research Vodafone Workshop celebrat a 
Anglaterra . 
Col'laboració en el comite d'estandardització 802.21 de I' IEEE participant en 
el Plenary Meeting. _ .~-" -
Integració en la plataforma d'estandardització HL-7 de protocols ':<;I.e, 
comunicació de sistemes d'e-Salut. 
Participació en el Celtic Event 2009 realitzat a Paris. . 
Acords de cooperació amb el CRC de Canada per a l desenvbtupament 'de . " 
projectes en I'ambit dellT Green. .:, :_. _. _ ( 
Participació en les plataformes Europees NEM" Mobility, es. Intefri~t, Fbtbr\2 L[· 
Living Labs e internacionals GLlF i CINEGRID. 
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Participació en les Future Internet Assemblies realitzades a la ciutats de Praga i 
Estocolm. 
Presentació de projectes d'e-Learning i entre ells 1'''Hort Digital" en la 
conferencia anual d'EDEN. 

Realització de jornades de treball amb la divisió d'Enginyeria, Disseny i 
desenvolupament de SONY Europa. 
Presentació del projectes de Media al Laboratori de Networked Media de la 

U niversitat d' Essex. 
Presentació de l' Anella Cultural en les jornades de la xarxa europea Minerva. 
Participació en I'ISO/IEC JTC de "Future Networks" i creació d'un grup 
nacional via AENOR. 

2.7.- PARTICIPACIÓ EN INICIATIVES PER A FOMENTAR EL DESENVOLUPAMENT 
TECNOLOGIC DE CATALUNYA 

Un deis eixos fonamentals d'i2CAT des de la seva crea ció ha estat la cooperació 
amb els diferents organismes de la Generalitat i altres entitats del nostre país amb la 
finalitat de crear estrategies per enfortir la recerca, innovació i el teixit industrial 
basant-se en I'evolució i la nova generació d'lnternet. 

Les accions més rellevants realitzades durant I'any 2009 han estat les següents: 

Desenvolupament del projecte Anella Industrial en col'laboració amb la STSI i 
diferents empreses del sector automoció catalanes. 
Participació activa en el Pla TIC.cat liderat per la Conselleria de Governació i 
Administracions Públiques. 
Participació activa en la convocatoria de la Inforegió en col'laboració amb 
diferents empreses del sector TIC de Catalunya. 
Establiment d'un marc de col'laboració amb el Centre TIC depenent d' 
ACC1Ó. 
Manteniment de la col 'Iaboració amb el CHI per a la definició de necessitats 
d'innovació en el servei de Telecomunicacions de diferents entitats i 
departaments de l'Administració de la Generalitat. 
Desenvolupament de projectes de digitalització del Patrimoni Cultural 
conjuntament amb el Departament de Cultura i Mitjans Audiovisuals. 
Col'laboració amb I'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu en el 
desenvolupament d'un centre del coneixement de les TIC aplicades a la 
Salut. 
Desenvolupament de projectes d'innovació amb diferents ajuntaments (Sant 
Vicen<; deis Horts, Cornello, Viladecans i Sabadell). 

.-

1,-> .:__ ' o" o.· 
"o 

--' .. ' 
'i. "'. 
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2.8.- LA PLATAFORMA DE SUPORT ALS PROJECTES 

Durant el 2009 la plataforma de xarxa (NetCAT) i media (MediCAT) han experimentat 
importants millores entre les que cap destacar les següents: 

• Plataforma de Xarxa NetCAT 

Tecnologies que suporta 

Ethernet-metro, MPLS & GMPLS, ROADM, UCLP, DWDM, SDH, OBS. 

Millores realitzades 

Ampliació de la connectivitat amb Redlris i SurfNET per Géant2 a 10G. 
Reconfiguració i ampliació de la xarxa amb noves interfícies de backup per 
tal de millorar el temps en servei i tolerancia a errors. 
Disseny i configuració d'una xarxa segura de servei per a servidors. 
Posada en marxa d'un servei de private c10uds amb un c1úster de servidors 
Blade. 
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• Plataforma Audiovisual MediaCAT 

Tecnologies: 

HDTV, SIP, DV, HD-SDI, MPEG-x, VoIP, VoD, videoconferencia H.323 Flash, 
H.264, HDVTS. 

Millores 

Disseny i implementació d'un entorn complet de gestió i autentificació de 
personal i projectes de la Fundació i2CAT. 
Recerca de requisits i implementació d'una plataforma d'eines Open Source 
per millorar la gestió i el desenvolupament deis projectes. 
Actualització de la plataforma, integrant sistemes de backup automatics i 
noves eines per a millorar-ne el funcionament. 
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2.9.- ACTIVITATS DE DIFUSIÓ I PROMOCIÓ 

Durant I'any 2009 la Fundació ha realitzat diferents activitats per tal de difondre els 
objectius i resultats deis projectes de recerca i innovació, i taules rodones introduint 
diversos aspectes de la tecnologia Internet. 

Les activitats més destacades realitzades han estat les següents: 

Presentació del projecte Bufalvent. Manresa, 13 de gener 
Realització de diferents actes de l' Anella Cultural durant el mes de febrer 
Presentació del projecte "Xarxa de Cuidadors" i divulgació d'aquest en la 
xarxa de televisions locals. 12 de febrer 
Presenta ció del resultats j de les propostes d'actuació sobre Internet del Futur. 
26 de mar<; 
Presentació de I'activitat de recerca realitzada en el projecte Trilogy. 6 de 
maig 
Participació en el Mercat Audiovisual Catalunya. Granollers. Amb un estand i 
amb la presenta ció d'una MCU en HD Maig 2009 
Transmissió experimental d'imatges Live HD - 3D entre el Liceu i la Universitat 
Pompeu Fabra. Juny 2009 
Jornada sobre "El operador de serveis de telecomunicació i la seva 
contribució a la millora de I'eficiencia energetica" organitzada conjuntament 
amb Vodafone. 9 de juliol 
Jornada sobre "Implementació de Serveis de Telemedicina en Entorns Clínics" 
realitzada conjuntament amb l' Hospital Clínic. 14 de juliol 
Signatura del Conveni de l'Anella Industrial amb I'empresa SEAT en presencia 
deis Consellers de Governació i Administracions Públiques i d'lnnovació, 
Universitats i Empresa. 23 de setembre 
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Presentació del projecte FEDERICA en una jornada sobre col·laboració EU-BR 
organitzada per I'EC a Brasil. Setembre 2009 
Participa ció en els congressos ECOC 09 a Viena, ICTON 09 a Portugal i 
GRIDNET a Atenes. Setembre 2009 
Presentació del Projecte Anella Industrial a 30 noves empreses del sector de 
I'automoció. 30 de setembre 
Demostració de les possibilitats del projecte "Anella Cultural" realitzant una 
transmissió de dansa coreana entre Daejon i el Citilab de Cornello. 6, 13 i 20 
d'octubre 2009 
Retransmissió per l'Anella Cultural de la jornada "Comer<; al dio" organitzada 
per la Direcció General de Comer<; de la Generalitat de Catalunya. 2 de 
novembre 2009 
Participació en la Fira Aslan realitzada a Barcelona compartint estand amb la 
STSI i Bdigital. 3 i 4 de novembre 2009 
Exposició del projecte Anella Cultural a la Dirección General de Bibliotecas de 
España. Novembre 2009 
Realització d'un Ilibre sobre Xarxes de Sensors amb Vodafone i editat per la 
Fundació Vodafone. Novembre 2009 
Presentació del projecte "Senior lab" , realitzat conjuntament amb el Citilab, 
a la diputació de Barcelona. Novembre 2009 
Participació en la trobada deis clústers audiovisuals de diferents comunitats 
autónomes. Desembre 2009 
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3.- BASES DE PRESENTACIÓ 

Els comptes anuals adjunts s'han elaborat a partir deis registres comptables de la 
Fundació i2CAT, i inclouen les reclassificacions i els agrupaments necessaris per a 
que mostrin la imatge fidel del patrimonL de la situació financera i deis resultats de la 
Fundació i2CAT a 31 de desembre de 2009 segons I'establert per la normativa 
comptable i fiscal que li és d'aplicació i ,especialment, el Decret del Govern de la 
Generalitat de Catalunya 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el nou Pla 
de Comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la 
Generalitat de Catalunya i el qual va entrar en vigor I'l de gener de l' any 2.009. 

En els comptes anuals s'han aplicat tots els principis comptables obligatoris fixats en 
el Pla indicat en el paragraf anterior. 

El document que compren el Compte de Resultats a 31 de desembre de 2009 ha 
estat elaborat en un format que és Ileugerament diferent de I'aconsellat en el Pla 
General, pero es considera que el format escollit pot recollir millor la distribució deis 
diferents comptes i moviments de la Fundació i2CAT. 

La Fundació presenta, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partid es del 
balanc;: de situació del compte de resultats, i l' estat de canvis en el patrimoni net a 
més de les xifres de l' exercici 2009, les corresponents a l' exercici anterior. S'han 
adaptat els imports del Balanc;: de situació de l' exercici 2008 per facilitar-ne la 
comparació, al ésser aquest el primer any en el que es presenten els comptes anuals 
amb el nou model per a I'aplicació del nou Pla de Comptabilitat de fundacions. 

Durant l' exercici a que fan referencia els presents comptes anuals no ha estat 
necessari corregir cap error procedent d' exercicis anteriors ni del mateix exercici. 

4.- EXCEDENT DE L'EXERCICI 

A continuació es detalla la pro posta d' aplicació de l' exedent de I'exercici 2009: 

Bases de repartiment Import 

Excedent de I'exercici 1865,62€ 
Total base de repartiment 
= Total aplicació 1865,62€ 

Aplicació a Import 

Romanent 1865,62€ 
Total aplica ció = Total 
base de repartiment 1865,62€ 
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5.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

5.1.- Immobilitzat intangible 

Esta constitu"lt per aplicacions informatiques. Es troba valorat al seu cost d'adquisició 
menys la seva corresponent amortització acumulada. 

L'amortització de les aplicacions informatiques, de tipus lineal, s'estableix segons el 
criteri fiscal per un període de tres anys. 

Concepte Percentatge anual d'amortització (2009) 

Aplicacions informótiques 33% 

No ha estat necessari reconeixer correccions valoratives per deteriorament ja que les 
amortitzacions han cobert perfedament la depreciació experimentada i no s'han 
produ'lt altres perdues reversibles sobre els mateixos. 

5.2.- Béns integrants del patrimoni cultural 

La Fundació i2CAT no disposa de cap bé que pugui tenir la consideració de bé del 
patrimoni cultural. 

5.3.- Immobilitzat material 

L'immobilitzat material adquirit per la Fundació i2CAT es valora al preu d'adquisició 
minorat per les corresponents amortitzacions acumulades. El preu d'adquisició inclou 
les despeses addicionals que es produeixen necessariament fins la posada en 
condicions de funcionament del bé. 

Les despeses de manteniment i reparació d'aquest immobilitzat, si existeixen, es 
carreguen contra el resultat de I'exercici en que es produeixen. 

L'amortització de I'immobilitzat material adquirit per la Fundació i2CAT es dota 
d'acord amb la vida útil estimada segons les taules fiscals, pel metode lineal i a partir 
de la data de posta en servei. Els percentatges anuals d ' amortitzaciQ_,,· ,són :' eJ~ 
següents: .-<':', ,','; ,; :,' 

Concepte Percentatge anual d'amortitzacio .. (2009) 

Instal ~acions i equipament tecnic 10%-12% 
Mobiliari i equips d'oficina 10% 
Equips per processos d'informació 25% 
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5.4.- Inversions immobiliaries 

La Fundació i2CAT no té inversions immobiliaries a 31 de desembre de 2009. 

5.5. - Arrendaments 

Arrendament financer: La Fundació i2CAT no ha subscrit contractes d' arrendament 
financer. 

Arrendament operatiu: Es tracto d'un acord mitjan<;ant el quall'arrendador convé 
amb I'arrendatari el dret a usar un actiu durant un període de temps determinat, a 
canvi de percebre un import únic o una serie de pagaments o quotes, sense que es 
tracti d'un arrendament de caracter financer. Els pagaments derivats deis acords 
d'arrendament operatiu es consideren com a despesa de l' exercici en que es 
meritin i s' imputen al compte de resultats. 

5.6.- Permutes 

Durant I'exercici no s'ha produrt cap permuta. 

5.7.- Actius i passius financers 

5.7.1- Actius financers 

A efectes de la seva valoració, la Fundació i2CA T c/assifica els seus actius financers 
segons I'ús que en fa , en les següents categories: 

a. Actius financers a cost amortitzat. 
b. Actius financers mantinguts per a negociar 

a)Actius financers a cost amortitzat: préstecs y partides a cobrar 

En aquesta categoria s'han inc/os els actius que s'han originat en la prestació de 
serveis per operacions de trafic de I'empresa i la resta de crédits, com són els 
préstecs i subvencions concedides per part d' Administracions públiques i altres 
entitats, les fiances i els diposits constiturts. 

Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que no és altra cosa 
que el preu de la transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprfrsfació més 
tots els costos que Ii han estat directament a tribu·lbles. ~ r . 

l. 

Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat. per!qost dmortitzat 
s'entén el cost d 'adquisició d'un actiu o passiu findncer menys els reembossaments 
de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputad~ 
sistematicament a resultats de la diferencia entre el cost inicial i el corresponent va or 
de reembossament al venciment. En el cas deis actius financers, el c0sf amortitzat .... - -...-
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inclou, a més, les correccions al seu valor motivodes pel deterioroment que hogin 
experimentot. 

b)Actius finoncers montinguts per a negociar 

Els volors mobiliaris corresponents a aquestes inversions, es valoren al seu preu 
d'odquisició a la subscripció o compra deis mateixos i a cost omortitzot omb 
posterioritot. Els interessos meritots a 31 de desembre s'hon comptobilitzot en el 
compte de resultots. Aquestes són inversions a curt termini i reolitzodes omb la 
finolitot d'obtenir una certo rendibilitot deis excedents temporols de Tresorerio. 

5.7.2- Passius financers 

La Fundoció i2CAT reconeix un passiu finoncer en el seu bolonc; qua n es converteixi 
en una part obligada del controcte o negoci jurídic conforme a les seves 
disposicions i el dóno de boixo si s'extingeix I'obligoció. 

A efectes de la sevo voloroció, es classifiquen en la següent cotegorio: 

Passius finoncers a cost omortitzot: Debits i partides a pagar: 

En aquesta cotegorio s'hon inclos els passius finoncers que s'hon originot en la 
compra de béns i serveis per operocions de trafic de I'entitot i oquells que no tenen 
un origen comercial. 

Iniciolment, oquests passius finoncers s'hon registrot pel seu valor roonoble que és el 
preu de la tronsocció més tots oquells costos que han estot directament otribu'lbles i 
posteriorment, s'hon volorat pel seu cost omortitzot. 

En els bolonc;os de situoció odjunts, es classifiquen com a possiu corrent les 
operacions omb venciment igualo inferior a 12 mesas, i com a passiu no corrent les 
de venciment superior. 

5.8.- Existimcies 

A data 31 de desembre de I'ony 2009 la Fundoció i2CAT no té cap element que 
pugui ser considerot com existencia. 

5.9. - I mpost de Societats 

La Fundoció no registra a la sevo comptobilitot la despeso de l'lmpost sobre 
Societots jo que per oplicoció de la Llei del Parloment Esponyol , "Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de "régimen fiscal de las entidades sin fines l ucrativo~ y _,de los 
incentivos fiscales al mecenazgo", totes les seves rendes estan exempJ~s d :ciquest 
imposto ' 
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5.10. - I ngressos i des peses 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del flux real de béns i serveis que 
representen, amb independencia del moment en que es produeix el corrent 
monetari o financer derivat d'aquestes, d'acord amb el principi de meritació. 

Els imports deis impostos no deduYbles que graven les operacions de compra de béns 
o adquisició de serveis, es registren com a més valor deis béns i serveis adquirits. 

5.11.- Provisions i contingemcies 

Els comptes anuals de la Societat recullen totes les provisions significatives en les 
quals és major la probabilitat que s'hagi d'atendre I'obligació. Les provisions es 
reconeixen únicament en base a fets presents o passats que generin obligacions 
futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre les 
conseqüencies del succés que les motiven i són re-estimades amb ocasió de cada 
tancament comptable. S'utilitzen per afrontar les obligacions especifiques per a les 
quals van ésser originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o 
parcial, qua n aquestes obligacions deixen d'existir o disminueixen. 

5.12. - Despeses de personal 

Les despeses de personal inclouen tots els sous i les obligacions d'ordre social 
meritades. La Fundació i2CAT no té compromisos per pensions. 

5.13.- Subvencions, donacions i lIegats. 

Les subvencions i donacions no reintegrables es comptabilitzen inicialment com a 
ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de 
resultats com a ingressos sobre una base sistematica i racional de forma 
correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció. 

Les subvencions i donacions que tinguin caracter de reintegrables es registren com a 
passius de I'entitat fins que adquireixin la condició de no reintegrables. 

A aquets efectes, es considera no reintegrable quan hi ha un acord individualitzat de 
concessió de la subvenció o donació a favor de I'entitat, s'han complert les 
condicions establertes per a la seva concessió i no hi ha dubtes raonables sobre la 
recepció de la subvenció o donació. 

. ",,";., 
; ,.::r .. ~." . 

A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, cal d is trf,~if ~~tre: e~~ 
següents tipus de subvencions i donacions: " , '-

:;. ,') 

al Quan es concedeixen per a finan<;:ar despeses especifiques s'.i~puten com a 
ingressos en el mateix exercici en que es meriten les despeses que es.tiguin' finqn<;:ÓnL 
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b) Les donacions en capital de diferents elements patrimonials es comptabilitzen 
com "ingressos a distribuir en diversos exercicis", traspassant-se al resultat de 
I'exercici en proporció a la depreciació experimentada durant el període per 
aquests actius. 

5.14.- Transaccions entre parts vinculades 

La Fundació a data 31 de desembre de 2009 no disposa de cap participació en 
societats mercantils ni en cap altra entitat. 

6.- IMMOBILlTZAT MATERIAL 

La composició de les partid es que composen I'immobilitzat material a 31 de 
desembre de 2009 són les següents: 

Estat de moviments de Instal iacions, Mobiliari i Altre 

l'lmmobilitzat material maquinaria i Equips proceso immobilitzat TOTAL 
utillatge d 'informació material 

Saldo inicial a 31/12/2008 351.833,78 € 796.758,29 € 5.900,00 € 1.154.492,07 € 
(+) Entrades 0,00€ 48.985,30 € 0,00€ 48.985,30 € 
(-) Sortides i baixes 0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00 € 
Cost 351.833,78 € 845.743,59 € 5.900,00 € 1.203.477,37 € 
Amortitz. AC.a 31/12/2008 131.143,75 € 338.068,07 € 1.216,37 € 470.428,19 € 
(+) Dotacions i augments 36.405,93 € 188.170,87 € 1.475,00 € 226.051,80 € 
(-) Sortides, baixes 0,00€ 0,00 € O,oO€ 0,00 € 
Total Amortiz. Acumulada 167.549,68 € 526.238,94 € 2.691,37 € 696.479,99 € 

Valor net comptable 184.284,10 € 319.504,65 € 3.208,63 € 506.997,38 € 

El métode d' amortització i la vida útil estimada per a cada grup d'elements de 
I'immobilitzat material s'indica a la Nota 5.3. 

La Fundació i2CAT no té inversions en immobilitzat material situades fora del territori 
de Catalunya. 

Tot I'immobilitzat material esta afecte a les activitats que desenvolupa la Fundació . 
• <.-: -, .•. , • 

Durant l' exercici no s'han reconegut ni revertit correccions vqIP~clfiV~S " p·6r. 
deteriorament per a cap element d'immobilitzat material. : .',". 
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7.- INVERSIONS IMMOBILlARIES 

La Fundació i2CAT no té inversions immobiliaries 

8.- BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 

La Fundació i2CA T no disposa de cap bé que pugui tenir la consideració de bé del 
patrimoni cultural. 

9.- IMMOBILlTZAT INTANGIBLE 

La Fundació i2CAT ha tingut durant I'exercici 2009 els següents moviments, en 
immobilitzat intangible: 

Estat de moviments de Aplicacions Altres 
immobilitzats Acomptes TOTAL l'lmmobilitzat Intangible informatiques intangibles 

Soldo inicial o 31/12/2008 15.295,32 € 0,00 € 14.000,00 € 29.295,32 € 
(+) Entrodes 44.137,94 € 0,00 € 0,00 € 44.137,94 € 
(-) Sortides i boixes 0,00 € 0,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 
Cost 59.433,26 € 0,00 € 0,00 € 59.433,26 € 
Amortitz. Acum.o 31/12/2008 6.305.28 € 0,00 € 0,00 € 6.305,28 € 
(+) Dotocions i ougments 8.154,48 € O,OO€ 0,00 € 8.154,48 € 
H Sortides, boixes 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 € 
Total Amortiz. Acumulada 14.459,76 € 0,00 € 0,00 € 14.459,76 € 

Valor net comptable 44.973,50 € 0,00 € 0,00 € 44.973,50 € 

El métode d' amortització i la vida útil estimada de I'immobilitzat intangible s'indica a 
la Nota 5.1. 

La Fundació i2CA T no té inversions en immobilitzat intangible situades fora del territori 
de Catalunya. 

Tot I'immobilitzat intangible esta afecte a les activitats que desenvolupa la Fundació. 

Durant l' exercici no s'han reconegut ni revertit correccions valoratives per 
deteriorament per a cap element d'immobilitzat intangible. 

10.- ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR·' -
""o" , ." 

, .. 
~ , . ' -~:."-: 

La Fundació i2Cat en concepte de Iloguer de les instal.lacions sitlJáGles a l'Edifici 
Nexus 1, 2a planta, desp. 203 del CI Gran Capita,2-4, de Barcelon€l ha reconegut 
com a despesa de l' exercici un import de 62.406,24 € corresponenl O 12 quotes de 
5.200,52 €. 
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11.- ACTIUS FINANCERS 

A continuació es mostra el valor en Ilibres de cadascuna de les categories d'actius 
financers a Ilarg i a curt termini: 

Actius financers a Ilarg termini: 

Instruments financers a lIarg termini 

CATEGORIES Valors representatius de Credits, derivats i altres TOTAL deute 
2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Actius fin. a cost 
amortitzat 356,00 € 356,00 € 356,00 € 356,00 € 

Actius fin. manto 
per a negociar 
Total O,OO€ O,OO€ 356,00€ 356,00 € 356,00 € 356,00€ 

Actius financers a curt termini: 

Instruments financers a curt termini 

CATEGORIES Valors represent. de Credits, derivats i altres TOTAL deute 
2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Actius fin. A cost 
amortitzat 2.655.783,56 € 2.752.833,83 € 2.655.783,56 € 2.752.833,83 € 

Actius fin. manto 
per a negociar 1.650.106,03 € 801.419,05 € 1.650.106,03 € 801 .4 1 9,05 € 

~otal 0,00 € O,OO€ 4.305.889.59€ 3.554.252,88€ 4.305.889,59€ 3.554.252,88€ 

El desglossament de la partida B.II de l' actiu del balan<;: " Usuaris, patrocinadors i 
deutors de les activitats i altres comptes a cobrar" amb un saldo a 31 de desembre 
de 2009 de 2.655.783,56 € es el següent: 

_lO Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis" : el saldo a 31 de 
desembre es de 756.057,35 € i correspon majoritariament a prestacions de serveis i a 
aportacions d' entitats. 

_lO Altres credits amb Administracions públiques": el saldo a 31 de d?sembre ,es 
de 1.899.726,21€ i correspon a subvencions i préstecs concedits per Aqm ilJistracions : 
Públiques. . !, ' 
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12.- PASSIUS FINANCERS 

El valor en lIibres de les diverses categories de passius financers a Ilarg i a curt termini 
es el següent: 

Passius financers a Ilaro termini: 

Instruments financers a lIarg termlnl 

CATEGORIES Deutes amb Altres deutes a lIarg 
entitats de credit termini 
2009 2008 2009 2008 

Passius financers a cost 
amortitzat 1,313.888.16€ 847.707,68€ 

Passius financers mantinguts 
per a negociar 
Total 1.313.888,16€ 847.707,68€ 

La Fundació i2CAT a data 31 de desembre de 2009 no tenia cap deute a Ilarg 
termini amb entitats de credit. 

Aquests deutes a Ilarg termini de durada residual superior a 5 anys per un import total 
de 1.313.888, 16€ corresponen a préstecs per part del "Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio" amb la finalitat de realitzar els següents projectes: 

Furia - Futura red integrada audiovisual. Per a aquest projecte s'ha concedit un 
préstec de 105.452,40€, amb un termini d'amortització de 15 anys, un període de 
carencia de 3 anys, des de la concessió del mateix que va ser al 2006, i un ti pus 
d'interes al 0%; L'import del préstec amb venciment a Ilarg termini és de 
90.807,40€ 

Factoria Digital de Talentos. Per a aquest altre projecte s'ha concedit a mode de 
préstec la quantitat de 545.221,33€, amb un termini d'amortització de 15 anys, un 
període de carencia de 2 anys des de el 2007, i un tipus d'interes al 0%. L'import 
del préstec amb venciment a lIarg termini és de 503.281 ,23€ 

Al-pi .Per a aquest altre projecte s'ha concedit a mode de préstec la quantitat 
de 52.326,00€, amb un termini d'amortització de 7 anys, un període de carencia 
de 2 anys des del 2007, i un tipus d'interes al 0%. L'import del préstec amb 
venciment a Ilarg termini és de 41 .860,80€ 

..-' 
~ ~<; .. , ',-

Hospisegur. Per a aquest altre projecte s'ha concedit a mode.<de presfed .. !a 
quantitat de 50.700,85€, amb un termini d'amortització de 7 any~( jJn períodefde,. 
carencia de 2 anys des del 2008, i un ti pus d'interes al 0%. L'iri¡1pórt del prestec 
amb venciment a Ilarg termini és de 42.089,03€ .. 
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Furia 2. Per a aquest altre projecte s'ha concedit a mode de préstec la quantitat 
de 56.794,80€, amb un termini d'amortització de 7 anys, un període de carencia 
de 2 anys des del 2008, i un tipus d'interes al 0%. 

Selene. Per a aquest altre projecte s'ha concedit a mode de préstec la quantitat 
de 523.627,90€, amb un termini d'amortització de 15 anys, un període de 
carencia de 3 anys des del 2009, i un tipus d'interes al 0%. 

Resogeco. Per a aquest altre projecte s'ha concedit a mode de préstec la 
quantitat de 55.427,00€, amb un termini d'amortització de 10 anys, un període de 
carencia de 3 anys des del 2009, i un tipus d'interes al 0%. 

Passius a curt termini: 

Instruments financers a curt termini 

CATEGORIES Creditors comercials i Altres TOTAL altres comptes a pagar 
2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Possius finoncers 88l.375,40 1.436.791,84 2.092.410,67 1.030.040,13 2.973.786,07 2.466.831,97 
a cost omortitzat 

Passius fin. Mont. 
per o negociar 

~otal 881.375,40 1.436.791,84 2.092.410,67 1.030.040,13 2.973.786,07 2.466.831,97 

A continuació es dona informació sobre els deutes amb venciment en els propers 5 
exercicis: 

PASSIUS FINANCERS Venciment en anys 
2010 2011 2012 2013 2014 Més de 5 TOTAL 

Altres deutes o 11ft 
Iprestecs Admin.púb. 70.252,40 76.109,70 88.587,11 114.306,08 964.632,88 1.313.888,16 
Altres deutes o c/t 
Iprestecs Admin.púb. 68.216,95 68.216,95 
Altres deutes o c/t-
resto 2.024.193.72 2.024.193,72 
Creditors varis per 
octivitots 795.973,54 795.973,54 
Administrocions 
Públiques 85.401,86 85.401,86 
~OTAL 2.973.786,07 70.252,40 76.109,70 88.587,11 114.306,08 964.632,88 4.287.674,23 

La Fundació i2CAT no té cap deute subjecte a garantia real. 
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13.- FONS PRO PIS 

Els fons pro pis de la Fundació estan classificats en dos comptes diferenciats, en 
primer Iloc el fons dotacional que incorpora la dotació fundacional i que té un 
import de 39.050,60 €. 

Per altra banda en els fons propis s'han incorporat els excedents deis exercicis 2003, 
2004, 2005, 2006,2007,2008 i 2009 que han tingut un import de 14.802,74€, 1.706,73€, 
3.762,12€, 130,97€, 3.180,79€, 1.568,18€ i 1.865,62€, respectivament. 

Considerant I'indicat en els dos paragrafs anteriors I'import total deis fons propis de la 
Fundació i2CAT a 31 de desembre de 2009 era de 66.067,75 €. 

Concepfe Saldo 31/12/2009 
Dotació Fundacional 39.050,60 € 
Total Pafrimoni 39.050,60 € 
Excedent d' Exercicis anteriors 25.151,53 € 
Excedent de l' Exercici 1.865,62 € 
Fons pro pis 66.067,75 € 

14.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

Els ingressos de la Fundació de I'any 2009 provenen principalment de les aportacions 
que en forma de subvenció transfereix la Secretaria de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació de la Generalitat de Catalunya i de la resta de Patrons de la 
Fundació i empreses col'laboradores que faciliten mitjans per a garantir la realització 
de les activitats pro pies de recerca i innovació. 

La relació de les aportacions es descriu en el quadre següent: 

Enfifaf aportant 

Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació 
(STSI) 

CIDEM/ACC10 
Ministerio de Ciencia e innovación 
Ministerio Industria, Turismo y Comercio 

Unió Europea 

Aportacions STSI a Projectes 

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
Projede Ens Gestor 
Ajuntament de Sabadell 

Departament d ' agricultura 
Centro para el desarrollo tecnológico industrial 
Subvencions Administracions i organismes públics 

Aportadons empreses i entifats privades 

TOTAL subvencions i aportadons 

Comptes anuals 

Import aportació 

650.000,00 
184.941,02 
96.873,38 

302.876.22 

263.611 ,31 

626.500,00 

94.950,00 

30.000,00 
60.000,00 
.. 2.040,00 

2.311.721,93 

.736:848,96 
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Les aportacions a la Fundació realitzades per la Secretaria de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació i per la resta d'aportants han estat destinades a financ;ar 
les activitats descrites en I'apartat 2 del present document i per a la materialització 
deis ajuts als projectes descrits en el mateix apartat. Aquestes subvencions s'han 
destinat íntegrament a les finalitats establertes i segons els requeriments i condicions 
pactades amb el donant. 

Hi ha un saldo en la partida A-2).3 "Altres subvencions, donacions i Ilegats" del 
Patrimoni net d'un import de 373.692,07€ que correspon a subvencions atorgades 
pero imputables a exercicis futurs per correlació amb les des peses deis projectes 
corresponents. 

Durant I'any 2009 no ha hagut aportacions d'equipament per al desenvolupament 
deis projectes de recerca i innovació, per tant el resultat del compte de balanc; és el 
següent: 

Ingressos a distribuir en 
diversos exercicis 
Donacions i Ilegats de 
capital (compte 131) 
Total 

15.- SITUACIÓ FISCAL 

Saldos 
31/12/2008 
260.349,57 € 

260.349,57 € 

Altes Baixes Saldos 
31/12/2009 

O,OO€ 76.928,71 € 183.420,86 € 

O,OO€ 76.928.71 € 183.420.86 € 

En opinió de la Direcció de la Fundació i2CAT no existeixen contingencies que 
poguessin derivar-se de I'eventual inspecció deis impostos a que la Fundació i2CAT 
esta subjecta. 
La Fundació i2CAT esta acollida al regim fiscal especial fixat en la Llei del Parlament 
Espanyol, "Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo ". 
Els ingressos obtinguts per la Fundació durant l' exercici 2009 han estat els següents: 

a) Subvencions d'Administracions i organismes públics aportacions 
d'empreses i entitats col·laboradores. 

b) Aportacions d'empreses i entitats per a I'execució de projectes 
d'innovació 

c) Ingressos provinents de la prestació de serveis . 
d) Rendes obtingudes per inversions financeres temporals. 

En aplicació de I'esmentada Llei 49/2002, tots aquests ingressos obtinguts per la 
Fundació estan exempts a l'lmpost sobre Societats, no havent de registrpr-alq seva 
comptabilitat cap tipus de despesa originada per aquest imposto /;;/;~. .- . 
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La concilia ció de I 'import net d 'ingressos i despeses de l' exercici amb la base 
imposable de l'impost sobre beneficis és la següent: 

COMPTE DE PERDUES I GUANYS 

Augments Disminucions 
Resultat comptable de l' exercici 1,865,62 € 

Diferencies Qermanets: 
- Ingressos exempts 4.059.285,56 € 

- Despeses exemptes 4.057.419,94 € 

Diferencies temporaries 

Base Imposable (resultat fiscal) 0,00 0,00 

El detall de les partides que composen els saldos amb les Administracions públiques 
a 31 de desembre de 2009 són els següents: 

Compte 

470 
4708 

4750 

4751 

476 

Concepte 

HP Deutora IVA 
Administracions públiques deutores per 
subvencions concedides 
Total credits amb Administraclons Públlques 
Hisenda pública creditora per l'lmpost sobre el 
Valor Afegit 

Hisenda pública creditora en concepte de 
retencions per l'lmpost sobre la Renda de les 
Persones Físiques 
Organismes de la Seguretat Social 
Total deutes Admlnistracions Públiques 

Comptes anuals 

Saldo a 31/12/2009 
Deutor j(Creditor) 

O,OO€ 
1.899.726,21 € 

1.899.726,21 € 
(l.21 0,60) € 

(54.485,02) € 

(29.706,24) € 
(85.401,86) € 
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16. - INGRESSOS I DESPESES 

16.1.- Despeses d'edministreció de le Fundeció i2CAT 

Tal com s'estableix en la IIei 5/2001 de Fundacions, els Patrons de la Fundació i2CAT 
no reben cap tipus de retribució per I'exercici del seu carrec, i tampoc reben cap 
quantitat en concepte de rescabalament (dietes, desplac;aments, etc.) per a 
l' exercici de les seves funcions. 

Es consideren despeses d'administració el 25% de les despeses de direcció i 
coordinació de la Fundació, per tant, I'import total de les mateixes durant I'any 2009 
ha estat de 53.025,28 €. 

16.2.- Despeses de Personel 

Les despeses de personal de I'any 2009 han estat les següents: 

Despeses de personel 
Concepte 
Sous i salaris 
Seguretat Social a corree de I'empresa 
Altres des peses de personal 
Total 

2009 
988.977,90 € 
223.734,7 6 € 

O,OO€ 
1.212.712,66 € 

La plantilla de personal de la Fundació i2CAT el 31 de desembre de 2009 esta 
compasada per 36 persones, el que suposa un increment de sis persones respecte a 
la plantilla existent el 31 de desembre de 2008. 

16.3.- Despeses finenceres 

La Fundació i2CAT durant I'exercici 2009 ha suportat les següents des peses 
financeres: 

Concepte 
Interessos finaneers 
Comissions baneories 

Comptes anuals 

Despeses financeres i bancaries 
2009 

695,12€ 
1.106,18 € 
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16.4.- Variació de les provisions de les activitats 

La Fundació ha dotat les següents provisions durant l' exercici 2009: 

Perdues, deteriorament 1 variació de provisions per operacions de les activitats 

Concepte 
Perdues de credits incobrables derivats de les activitats 
Perdues per deteriorament de credits per les activitats 
Reversió del deteriorament de credits per les activitats 
Total 

2009 
8.190,46 € 

12.881,88 € 
(0,00) € 

21.072,34 € 

16.5.- Despeses per aportacions a projectes de recerca besica i innovació 
aplicada 

Les despeses per aportacions a projectes de recerca basica i innovació aplicada 
realitzades per la Fundació i2CA T en compliment del seu objectiu fundacional va ser 
de 3.295.875,67 € aportats en una part important als grups de recerca de les 
Universitats Politécnica de Catalunya, Ramon Llull i Pompeu Fabra. 

Al marge d'aquestes despeses per aportacions a projedes de recerca i innovació, la 
Fundació ha tingut unes despeses totals per motiu de la promoció, visualització i 
suport d'aquests projedes per import de 314.541,75 €. 

Al següent quadre s'adjunta un detall deis costos per aportacions als diferents 
projedes de recerca i innovació desenvolupats en el marc de la Fundació durant 
I'any 2009. La Fundació disposa d'un sistema de gestió de la comptabilitat que 
permet comptabilitzar les des peses per projedes amb el que la distribució de les 
des peses i ingressos de cada projede és molt acurada i es pot extreure més 
informació sobre el balan<; economic deis projedes. 
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RELACIÓ DE COSTOS APROXIMATS DELS PROJECTES I ACTIVITATS DESENVOLUPADES 
EN EL MARC DE LA FUNDACIÓ i2CAT EN L'EXERCICI DE L'ANY 2009 

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE DESPESES TOTALS EN EUROS 
Area de Recerca 

1 CONTINUA 5.280,22 
2 ETRICAT AGRICULTURA 60.000,00 
3 ETRICAT INTERIOR 42.500,00 
4 INREDIS-VODAFONE II 69.300,00 
5 MOB-ETRICAT 25.200,00 
6 MOB-ORANGE 42.000,00 
7 RESOGECO 68.010,30 
8 TARIFA 65.000,00 
9 TRILOGY 165.000,00 
10 UBI-nETRICAT 65.835,62 
11 UBI-ORANGE 39.500,00 
12 WINNOVATE 11.207.77 

Clúster Audiovisual 
13 ANELLA CULTURAL 2009 15.000.00 
14 ARENALlFE 99.082,46 
15 Centro del Conocimiento FAT 6.700,00 
16 CulturaLive 8.025,00 
17 DRMSolution NG 6.376,34 
18 DRMSolution NG 2009 12.139,78 
19 F2FTV 10.000,00 
20 FACTORIA DIGITAL DE T ALENTS 175.000,00 
21 FOTORALL y EURO SLAM 1.967,69 
22 FURIA 2 2.410,63 
23 FURIA 3 145.967,00 
24 HDVIPER 106.543,33 
25 13media 106.750,00 
26 LlNGUAMON 12.111.35 
27 PAT.MAPA 80.268,00 
28 Pilot TDT 28.000,00 
29 VEP 49.398,70 
30 VISION 58.696,00 

Clúster e-Learning 
31 ClUTAT DE LA MÚSICA SABADELL 28.000.00 
32 COLLABS 4.246,79 
33 CORNELLA LIVING LABS 49.656.25 
34 EDUCATERRA 25.000,00 
35 e-PI 10.492,00· 
36 E-TURISMO 17;903,00 
37 INDUSTRIES CULTURALS VILADECANS 2 40.000,00 
38 IP LEIRIA 29.210,00 
39 LIVING LABS . 35.255,40 
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Clúster e-Salut i e-Dependencia 
40 AGEDA 68.44212 
41 CIBER 40.452,59 
42 CITILAB COL -LABORACIÓ 85.473,94 
43 CONNECT ALZHEIMER 48131,63 
44 CUIDADORS EN XARXA 17.97615 
45 FOS (Finestra Oberta al Senegall 15.000,00 
46 HOSPISEGUR 19.388,33 
47 LlNKCARE 13.44310 
48 LivingLabs4Carers 66.029,59 
49 MIRALlA 16.531,00 
50 NEXES 8.820,00 
51 Plataforma e-Learning 21.879,81 
52 RFID PRINTED ELECTRONICS 52.161,59 
53 SELENE 9711817 
54 URGENLOC 5.681 ,97 
55 VISUAL SALUT 2 3.72110 
56 XARXA TELE-ICTUS 61.250,00 
57 ZIGVIC 25.08414 

Clúster Industrial 
58 ANELLA LOGISTICA DE CAT ALUNY A 12.076,89 
59 CALCULOONDEMANDONPYME 20.052,04 
60 GESTIÓ ANELLA INDUSTRIAL 107.372,35 

CJúster Tecnologles de Xarxa 
61 CHI2009 94.950,00 
62 DYI 13.240,52 
63 FEDERICA 79.53415 
64 GEANT3 50.352,82 
65 IMS-WS 21.412,23 
66 LAMBDACAT 125.000,00 
67 MANTICORE 80.226,29 
68 PAIS 3.927,00 
69 PHOSPHORUS 68.755,80 
70 PIT-CAT 13.549,96 
71 SEGUR@ 50.562,00 
72 SENSORESTUDY 6.513,17 

Clúster Transferencia de Tecnologia 
73 EVALi2CAT 15.008,00 

Altres 
74 PROGRAMARI LLlURE 2009 42.519 ,38 

3.295.875,67 
r 
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16.6.- Ingressos 

La Fundació i2CAT d'acord amb el seu model de funcionament establert pels 
Patrons fundadors, rep fons per a desenvolupar la seva activitat fundacional 
provinents de tres fonts diferenciades: 

• Aportacions de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació i del CIDEMI ACC 10. 

• Aportacions de les empreses que col'laboren amb la Fundació i2CAT. 
• Fons competitius d'origen autonómic, estatal, europeu destinats a ls 

desenvolupament de projectes de recerca i lo innovació. 

Aquests fons són subvencions i donacions que van destinades a realitzar I'objectiu 
fundacional de I'entitat. 

L'any 2009, la Fundació ha rebut de les diferents fonts de finan<;ament indicades 
anteriorment les aportacions necessaries per a I'execució deis projectes de recerca i 
innovació previstos, aquestes aportacions que venen relacionades en I'apartat 
catorze (14) del present document van ser per un import de 3.048.640,89€. 

Addicionalment als ingressos indicats en el paragraf anterior, la Fundació ha 
desenvolupat activitats relacionades amb la realització de jornades de difusió 
tecnológica i serveis tecnológics a les empreses, la realització de projectes a mida 
per a diferents entitats que ha comportat una facturació de serveis per un import de 
1.006.997,95 €. 

Per altra banda la Fundació ha tingut uns petits ingressos financers per un import de 
3.646,72€ resultants deis rendiments deis comptes corrents i de les inversions 
financeres temporals a curt termini que s'han efectuat amb els excedents de 
Tresoreria. 

La composició del saldo d'aquests epígrafs del Compte de Resultats és el que es 
descriu en la taula següent: 

Ingressos 
Concepte 
Subvencions Administracions i organismes públics 
Aportacions d'empreses i entitats col'laboradores 
Total subvencions i aportacions 
Prestació de serveis 
Ingressos Financers 

Total 

Comptes anuals 

2009 
2.311.791.93 € 

736.848.96 € 
3.048.640,89 € 

1.006.997,95€ 
3.646,72 € 

4.059.285,56 € ~ 
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17.- PROVISIONS I CONTINGENCIES 

A 31 de desembre de 2009 la Fundació i2CAT té dotada una provlslo per 
deteriorament de valor de credits de les activitats per un import de 12.881,88 € 
corresponent a 2 deutors. 

No es té coneixement de cap contingencia que hagi de ser informada en aquesta 
Memoria. 

18.- APLlCACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS I D'INGRESSOS A FINALlTATS 
FUNDACIONALS 

La Fundació no té cap actiu vinculat directament a la dotació fundacional, ja que 
la dotació va ser dineraria. 
Tal com es detalla en I'apartat, la dotació fundacional va ser dedicada en part a 
compensar les despeses de constitució de la Fundació i a I'adquisició d'elements, 
per al funcionament de I'entitat, que figuren en I'actiu de la mateixa [mobiliari, 
equipament de procés de la informació). 

L'lmport total de les aplicacions de la Fundació destinat a les finalitats fundacionals 
ha estat el següent: 

Concepte 
Aportacions a projectes 
Direcció i coordinació de les activitats 
Activitats de promoció i visualització de projectes 
Tasques de suport a projectes 
Total 

Import total en € 
3.295.875,67 € 

212.101,12 € 
49.721,78 € 

264.819,97 € 
3.822.518,54 € 

L'import total destinat a activitats fundacionals és superior al 90% del pressupost total 
de la Fundació. 

Durant els exercicis 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008 i 2009 s'ha produ'lt un excedent 
positiu de 14.802,74€, 1.706,73€, 3.762,12€, 130,97€ i 3.180,79€, 1.568,18€ i 1.865,62€, 
respectivament. Aquest excedent es destinara en els propers exercicis al 
desenvolupament de les activitats fundacionals. 

19.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

Posteriorment al tancament no ha succe'lt cap fet significatiu que pUQl4.t atterqr la 
imatge fidel de la Fundació reflectida en aquests Comptes Anuals. /.:/"',, './ " :. 

Així mateix cap fet succe'lt després del tancament afecta sigÁ¡ficativament a 
l' aplicació del principi d' entitat en funcionament. 

Per tot aixo, la Fundació entén que la informació subministrada reflexa 's~ficientrnent 
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats. . \ . 
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20.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

La Fundació a data 31 de desembre de 2009 no disposa de cap participació en 
societats mercantils ni en cap altra entitat. 

La Fundació i2CAT no té vinculació amb entitats que poden ser considerades com 
empreses del grup, multigrup o empreses associades. 

21.- ALTRES INFORMACIONS 

Durant I'any 2009 s'han realitzat tres convocatories del Patronat de la Fundació el 
21 de gener, el 23 de juny i el 16 de desembre. 

En la reunió del 16 de gener de 2009 es van produir diferents canvis i incorporacions 
en el Patronat, aquests varen ser: 

• Nomenament del senyor Xavier Uriós i Aparisi com a secretari del Patronat en 
substitució de la senyora Maria Dolors Vergés Fernández. 

• Nomenament de la senyora Susana Marin Dios com a vicesecretaria del 
Patronat en substitució de la senyora Anna Ciutat Coronado. 

• Nomenament del senyor Andreu Huerta Cenoz com a vocal del Patronat en 
representació de I'empresa Juniper Networks, S.A. 

Aquests canvis en la composició del Patronat es van formalitzar i presentar en el 
registre de Fundacions el mes de mar<; de 2009. 

En la mateixa reunió es van nomenar nous membres de la Comissió Delegada, els 
següents membres del Patronat de la Fundació: 

• El senyor Andreu Huerta Cenoz en representació de I'empresa Juniper 
Networks S.A. 

En la sessió del Patronat del 23 de juny del 2009 no es va produir cap canvi en la 
composició del Patronat. 
Finalment en la sessió del Patronat del 16 de desembre de 2009 es van produir els 
següents canvis i noves incorporacions: 

• Nomenament del senyor Josep Ramon Ferrer Escoda, vocal del Patronat, com 
a secretari del Patronat en substitució del senyor Xavier Uriós i Aparisi. 

• Nomenament del senyor Gon<;al Bonhomme Altable, vocal del Patronat, com 
a vicesecretari del Patronat en substitució de la senyora Susana Marin Dios. 

• Incorporació del senyor Joan Roca Acín , Director General de Re,~er.CQ de la 
Generalitat de Catalunya, com a vocal del Patronat en funció.dél-seu cQ~rec 
en substitució del senyor Ramon Moreno Amich. '1 " .. , l/· . 

Aquests canvis en la composició del Patronat es van formalitzar ,,'( presentar en el 
registre de Fundacions el mes de mar<; de 2010. : 
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El nombre mitja de persones ocupades durant l' exercici , distribuH per categories i 
desglossat per sexes, és el següent: 

CATEGORIA HOMES DONES TOTAL 

Direcció 1,37 0,00 1,37 
Administració 0,00 2,00 2,00 
Altres 25,36 3,14 28,50 
Tofal 26,73 5,14 31,87 

En l' exercici 2009, l'import de les retribucions a la Direcció en concepte de 
rendiments del treball és de 102.281,90 € 

En base al que s' estipula a la Llei 44/2004, de 22 de novembre, els honoraris meritats 
per l' auditoria de l' exercici 2009 han estat de 4.180 €. 

22.- INFORMACIÓ SEGMENTADA 

La totalitat deis ingressos provenen de la realització de la propia activitat 
fundacional (veure nota 2) i es duu a terme en les dependencies on té la seu la 
Fundació. 

23.- PERDUES I GUANYS 

S' adjunta a continuació com a informació complementaria i per a millor comprensió 
deis estats financers, el Compte de Resultats analític de I'any 2009. (Veure Pagina 
53). 

24.- BALANC DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2009 

S' adjunta a continuació el Balan~ de Situació de la Fundació i2CAT a 31 de 
desembre de 2009. (Veure Pagina 54). 

25.- ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

S' adjunta a continuació l' Estat de canvis en el Patrimoni net de la Fundació i2CAT a 
31 de desembre de 2009. (Veure Pagina 55). 

Barcelona 15 d'abril de 2010. 
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Comptes anuals de I'exercici 2009 

COMPTE DE RESULTATS ANY 2009 
2.009 2.008 

INGRESSOS 
Aportacions Patrons Fundadors 650.000,00 780.000,00 

- Aportació Secretaria de Te/ecomunicacions (STSI) 650.000,00 780.000,00 

Aportacions a Projectes 1.548.298,96 1.556.191,84 
- Aportacions STSI a projectes 626.500,00 606.850,68 

- Aportacions empreses i entitats 921 .798,96 949.341,16 

Fons competitius 850.341,93 918.260,13 
- Aportacions estata/s 401.789,60 439.020,29 

- Aportacions autonómiques 184.941,02 135.869,72 

- Aportacions europees 263.611,31 343.370,12 

Altres ingressos d'explotació 1.006.997,95 1.088.592,30 
Treballs de I'immobilitzat propi 0,00 0,00 

Prestació de serveis 1.006.997,95 1.088.592 30 

Total INGRESSOS 4.055.638,84 4.343.044,27 
DESPESES 
Direcció i coordinació de la Fundació 212.10112 210.727,34 
Direcció de la Fundació 63.928,90 64.395,05 

Gestió economica financera i administrativa 47.994,70 47.662,22 

Relacions internacionals 33.082,83 33.632,98 

Coordinació general i gestió economica de clústers i projectes 67.09469 65.037,09 

Analissi, coordinació execució i seguiment de projectes 3.295.875,67 3.563.040 36 
Coordinació de clústers, direcció i supervisió de projectes 246.111,15 243.544,02 

Gestió i operació de plataformes 120.239,87 111.794,81 

Aportacions a I'execució de projectes de recerca basica 721.877,62 783.729,81 

A"'p_ortacions a I'execució de prOjectes de recerca i innovació aplicada 2.207.64703 2.423.971 72 

Activitats de promoció deis projectes de la Fundació 49.721,78 68.462,57 
Activitats de promoció i visualització deis projectes i innovacions 49.72178 68.46257 

Altres despeses de suport als projectes i generals de la Fundació 264.819,97 330.16616 
Lloguers i canons 78.306,61 77.115,51 

Reparació i conservació 11.050,55 12.642,09 

Serveis professionals independents 24.754,15 25.384,60 

Primes d 'assegurances 1.530,13 0,00 

Comissions i des peses bancaries 1.106,18 1.297,07 

Subministraments 5.175,74 4.429,59 

Altres serveis 55.320,97 74.149,00 

Tributs 18.823,57 84.093,82 

Dietes i locomoció personal propi 47.679,73 51.054,48 

Perdues deteriorament i variació de prov. per op. de les activo 21.072 34 000 

Total DESPESES 3.822.518,54 4.172.396,43 
MARGE BRUT D'EXPLOTACIÓ 233.12030 170.64784 
Amortitzacions 234.20628 210.877 60 
Dotacions per amortitzacions immobilitzat intangible 8.154,48 5.047,46 

Dotacions per amortitzacions immobilitzat material 226.05180 205.83014 
MARGE NET D'EXPLOTACIÓ -108598 " -40.229 -76 
Despeses financeres i similars -695,12 -186,49 

Ingressos financers i resultats extraord. 3.646,72 41.984,43 

RESUL TATS PREVIS DE L'EXERCICI 1.86562 1.56818 
Excedents d'exercicis anteriors 25.151,53 23.583,35 

-., 
RESULTATS DESPRÉS IMPOSTOS 27.017,15 25:151.53 
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Comptes anuals de I'exercici 2009 i2cat 

BALANC; DE SITUACIÓ A 31/12/20091 A 31/12/2008 

lA> ACTIU NO CORRENT 

I Jmmobilitzat intangible 
1. Concessions administratives 
2. Aplicacions Informatiques 
3. Drets sobre béns cedits en ús gratuIto 
4. Altres immobilitzats intangibles 
5. Acomptes 

JI Jmmobilitzat material 
1. Terrenys i construccions 
2. Instal'lacions, maquinaria i utillatge 
3. Mobiliari i Equips proces.d· informació 
4. Altre immobilitzat material 
5. Immobilitzacions mat. en curs i Acomptes 

JII Jnversions immobi/iaries 
Iv. Béns del patrimoni cultural 
V. Invers.entitats del grup i associades a IlIt 
VI Jnversions financeres a /f/t 

4. Altres actius financers 
~II .Actius per impost diferit 

B) ACTIU CORRENT 

l Existencies 
IJI. Usuaris, patrocinador s i deutors de les ac-
tivitats i altres comptes a cobrar 

1. Usuaris i deutors per vendes i prest.serv. 
7. Altres credits amb Administrac. púb. 

~II. Inversions en entitats grup i assoc. a c/ t 
IV. JFlverSioas financeres a c/ t 
... 4~ AltreS ~ctfos financers 
V. PeriOdlfiCadqn{ .<a c(t 
VI. Efectiu i altres.aqtius I(quids equivalents 

1. Tresoreria 
2. Altres actius I~quids equivalents 

tLOTAl ACTIU 

Comptes anuals 

~OTESI 2.009 2.008 tiOTES 

9 

6 

11 

11 

11 

552.326,881 707.409,9*> PATRIMONI NET 

44.973,5(; 

44.973,5(, 

506.997,36 

184.284,10 
319.504,65 

3.208,63 

356,00 
356,00 

4.530.437,71 

2.655.783,56 

756.057,35 
1.899.726,21 

1.650.106,03 
1.650.106,03 

224. 548,lL 
224.548,12 

22.990, A-1) Fons propis 
. Fons dotacionals o fons socials 

8.990,04 1. Fons dotacionals o fons socials 
1. Fons especials 
JI Excedents d 'exercicis anteriors 

1. Romanent 
2. Excedents negatius d • exercicis anter. 

V. Exced. pend.d 'aplicac.activ.estaturar. 
V. Excedent de I 'exercici 
VI Aportaciones per a compensar perdues 

4.683,63 A-2) 5ubvencions,donacions i lIeqats rebuts 
1. Subvencions oficials de capital 
3. Altres subvencions,donacions i lIegatsl 

5.082.764,591 4.513.911,98ITOTAl PATRIMONI NET 1 PASSIU 
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13 

14 

12 

12 

12 

15 

i2cat 

2.009 2.008 

623.180,681 1.199.372,33 

66.067,75: 
39.050,6(; 
39.050,60 

25. 151,5J 
25.151,53 

1. 865, 6¿ 

557.112, 93 
183.420,86 
373.692,07 

1.313.888,16 

1.313.888,16 
1.313.888,16 

64.202,13 
39.050,6(, 
39.050,60 

23.583,35 
23.583,35 

1.568,18 

1. 135. 170,2ú 
260.349,57 
874.820,63 

847.707,68 

847.707,68 
847.707,68 

3.145.695,751 2.466.831,97 

2.092.410,6; 1 
2.092.410,6; 

881.375,4(, 
795.973,54 

85.401,86 
171.909,66 

1.030.040,13 
1.030.040,13 

1.436.791,84 
1.360.979,33 

75.812,51 

5.082.764,591 4.513.911,98 



Comptes anual s de I'exercici 2009 i2cat i2,cat 
~ / 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EXERCICI 2009 
Excedents Aportac. Excedents pend.de Subvencions 

FONS exercicis destinar a Excedentde per a donacions i TOTAL 
anteriors finalitats 1" exercici compensar lIegats rebuts 

estatutaries perdues 

TOTAL Pendents de 
I 

~esemborsar 
~. SALDO FINAL DE L" ANY 2007 39.0.5060 20.40256 3.18079 62.63395 

1. Ajustaments per canvis de criteri 2007 i anteriors 1.135.17020 1.135.170,20' 
n. Ajustaments per errors 2007 i anteriors 

B. SALDO AJUSTAT INICI DEL L" ANY 2008 39.05060 20.40256 3.18079 1.135.17020 1.197.80415 
1. Excedent de I . exercici 1.56818 1.568,18 
n. Total inqressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 
III. Operacions de patrimoni net 

1. Augments de fons dotacionalsjfons socialsjfons especials 
2. (-) Reduccions de fons dotacionalsjfons especials 
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 

III. Altres variacions del patrimoni net 3.18079 -3.180,79 
C. SALDO, FINAL DE L' ANY 2008 39.05060 23.58335 1.568 UI 1.135.170 20 1.199.372 33 

1. Aiustaments per canvis de criteri 2008 
n. Ajustaments per errors 2008 

D. SALDO AJUSTAT INICI DE L" ANY 2009 39.05060 23.58335 1.56818 1.135.170 20 1.199.372 33 
I.Excedent de l ' exercici 1.86562 1.86562 
n. Total ingressos i despeses reconequts en el patrimoni net 
III. Operacions de patrimoni net 

1. Auqments de fons dotacionalsjfons socialsjfons especials 
2. (-) Reduccions de fons dotacionalsjfons especials 
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 

III. Altres variacions del patrimoni net 1.56818 -1.56818 -578.05727 -578.057 L7 
E. SALDO, FINAL DE L . ANY 2009 39.050,60 25.151,53 1.865,62 557.112,93 623.180,68 
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