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Hem auditat els comptes anuals abreujats adjunts de 1'entitat Fundado institut cátala de paleoecologia humana i
evolució social, (la Fundació), que comprenen el balan? abreujat a 31 de desembre de 2017, el compte de pérdues i
guanys abreujat, 1'estat de canvis en el patrimoni net abreujat i la memoria abreujada corresponents a 1'exercici acabat
en aquesta data.

En la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel
del patrimoni i de la situació financera de la Fundació a 31 de desembre de 2017, aixícom deis seus resultáis

corresponents a 1'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera

que resulta d'aplicació (que s'identifica a la nota 2 de la memoria) i, en particular, amb els principis i criteris
comptables continguts en el mateix.

Fonament de 1'opüuó

Hem dula temie la nostra auditoria de confomütat amb la nonnativa reguladora de 1'activitat d'auditoria de comptes
vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aqüestes normes, es descriuen mes endavant en la secció
de "Responsabilitats de 1'auditor en relació a 1'auditoria de comptes anuals" del nostre informe.

Som independents de la Fundado de con&rmitat amb els requeriments d'ética, inclosos els d'independéncia, que son
aplicables a la nostra auditoria deis comptes anuals a Espanya segons 1'exigit per la normativa reguladora de
1 activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat altres servéis ais de 1'auditoria de comptes ni han
concorregut situacions o circumstáncies que, d'acord amb el que s'estableix a la citada normativa reguladora, hagin
afectat a la necessária independencia de forma que s'hagi vist compromesa.

Considerem que 1'evidéncia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra
opinió d'auditoria.

Aspectes mes rellevants de 1'auditoria

Els aspectos mes rellevants de 1'auditoria son aquells que, segons el nostrejudici professional, han estat considerats
com els riscos d'incorrecció material mes significatius en la nostra auditoria deis comptes anuals abreujats del
penode actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra auditoria deis comptes anuals abreujats en el
seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat sobre aquests
nscos.

Subvencions er ro'ectes

La Fundació tal i com es mostra al seu balan$ abreujat i es desglossa a les notes 9 i 11 déla memoria, presenta uns
imports de deutes a llarg i curt termini transformables en subvencions i uns ingressos per subvencions incorporades
al resultat de 1'exercici per un volum important. La Fundació classifica aquets deutes a llarg o curt termini en ñinció
de 1'estimado del ritme d'execució de les desposes associades a cadascun deis projectes que desenvolupa així com,
les considera no reintegrables quan realitza efectivament aqüestes despeses. Per nosaltres ha estat molt important
entendre la metodologia relacionada amb el tractament de les subvencions per part de la Fundació per poder verificar
la raonabilitat de la seva classificació i de la correlació entre les desposes incorregudes i els ingressos reconeguts.
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Els procediments que hem desenvolupat inclouen, entre d'altres, la verificació de la documentació suport
corresponent a les subvencions rebudes, un análisi de les estimacions del ritme d'execució de les despeses per
projecte i la correcta imputació al resultat de 1'exercici de les subvencions considerades com no reintegrables.
Igualment comprovem que la memoria deis comptes anuals abreujats inclogui la infonnació rellevant sobre aqüestes
subvencions i el seu tractament per part de la Fundació.

Parágraf d'émfasis

Parem esment a alió assenyalat a la nota 11 de la memoria abreujada adjunta a on s'indica que el Departament
d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, ha concedit un ajut a la Fundacio per import de 1.023.000
euros per fer fi-ont a les desposes de ñmcionament de 1'exercici 2017. A la data d'aquest informe, esta pendent de
signar-se amb 1'organisme autónom, un contráete programa que reguli el régim d'aquestes transferéncies. Aquets
ajuts son necessaris per no comprometre la continuítat en íüncionament de la Fundació. Aquesta qüestió no modifica
la nostra opüüó.

Responsabilitat deis patrons en relació amb els comptes anuals abreujats

Els patrons son responsables de fonnular els comptes anuals abreujats adjunts, de manera que expressin la imatge
fidel del patrimoni, de la situado financera i deis resultáis de la Fundació, de confonnitat amb el marc normatiu

d informació fínancera aplicable a 1'entitat a Espanya, i del control intem que considerin necessari per permetre la
preparació de comptes anuals abreujats lliures d'incorrecció material, deguda a fi-au o error.

En la preparació deis comptes anuals abreujats, els patrons son responsables de la valoració de la capacitat de la
Fundació per continuar como entitat en ftincionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb
entitat en ftincionament i utilitzant el principi comptable d'entitat en fiincionament tret si els patrons teñen intenció
de liquidar la Fundació o cessar en les seves operacions, o be no existeixi altre alternativa realista.

Responsabilitats de 1'auditor en relació amb 1'auditoria dek comptes anuals abreujats

Els nostres objectius son obtenir una seguretat raonable de que els comptes anuals abreujats en el seu conjunt, están
lliures d'incorreccions materials, degudes a frau o error, i emetre un informe d'auditoria amb la nostra opinió.

Seguretat raonable es un alt nivell de seguretat, pero no garantitza que una auditoria realitzada de conformitat amb la
normativa reguladora de 1'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya hagi de detectar sempre incorreccions
materials quan existeixin. Les incorreccions es poden deure a fi-au o error i es consideren materials si, individualment
o de forma agregada, pot esperar-se raonablement que mfluiran en les decisions económiques que els usuaris preñen
basant-se en els comptes anuals abreujats.

Com a part de 1 auditoria feta de conformitat amb a normativa reguladora de 1'activitat d'auditoria de comptes vigent
a Espanya, apliquem el nostrejudici professional i mantenim una actitud d'escepticisme durant tota 1'auditoria. Aixf
mateix:

Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals abreujats, deguda a frau o
error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquets riscos i obtenim evidencia
d'auditoria sufícient i adequada per proporcionar una base a la nostra opinió. El risc de no detectar una
incorrecció material deguda a fi-au es mes elevat que en el cas d'una incorrecció deguda a un error, donat
que el ñau pot implicar col-lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament
errónies o elusió del control intem.

Obtenim coneixement del control intem rellevant per 1'auditoria amb 1'objectiu de dissenyar procediments
d'auditoria que sigui adequats en fiinció de les circumstancies, i no amb la fínalitat d'expressar una opinió
sobre 1'eficacia del control intem de la Fundació.

Avaluem 1'adequació de les polftiques comptables aplicades i la raonabilitat de les estimacions comptables i
la ürformació revelada per la dü-ecció.
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Concloem sobre l'ús adequat per part deis patrons de la Fundació del principi comptable d'entitat en
ftincionament i, basant-nos en 1'evidencia d'auditoria obünguda, concloem sobre la existencia o no d'una
incertesa material relacionada amb els fets o condicions que puguin generar dubtes raonables sobre la
capacitat de la Fundació per continuar com entitat en füncionament. Si arribem a la conclusió de que
existeix una incertesa material, se'ns requereix a cridar 1'atenció en el nostre infonne d'auditoria sobre la
corresponent informació revelada en els comptes anuals abreujats o si aqüestes revelacions no son
adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en 1'evidencia
obtinguda fins la data del nostre informe d'auditoria, tanmateix, fets o condicions fiitures poden ser causa de
que la Fundado deixi de ser una entitat en ñincionament.

Avaluem la presentació global, 1'estmctura i el contingut deis comptes anuals abreujats, inclosa la
infonnació revelada, i si els comptes anuals abreujats representen les transaccions i els fets subjacents de
manera que expressin la imatge fidel de la Pundació.

Ens comuniquem amb els patrons de 1'entitat en relació amb, entre d'altre qüestions, 1'abast i el moment de
realització de 1'auditoria planificats i els fets mes rellevants de 1'auditoria, així como qualsevol deficiencia
significativa del control intem que identifíquem en el transcurs de 1'auditoria.

Entre els riscos significaüus que han estat objecte de comunicació ais patrons de la Fundació, determinem els que
hagin estat els de majar significativitat en 1'auditoria deis comptes anuals abreujats del periode actual i que son, en
conseqüéncia, els riscos considerats mes significatius.

Descrivim aquests riscos en el nostre informe d'auditoria tret que las disposicions legáis o reglamentaries prohibeixin
revelar públicament la qüestió.

Col-legi
de Censors Jurats
de Comptes
de Catalunya

RSM SPAIN AUDITORES,
SLP

RSMSPAIN AUDITORES, . . P. (n°ROACS2158)
Rodolfo Marsal Bosque (no ROAC 17676)

Tarragona, 5 d'abril de 2018

Any 2^gK
COPIA

20/18/01954

Informe d'auditoria de comptes subjecte
a la normativa d'auditor¡a de comptes

espanyola o internacional



BALAN? ABREUJAT
EXERCICI 2017

FUNDACIÓ INSTITUT CÁTALA DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL

NÚM. DELS COMPTES ACTIU NOTES DE LA

MEMORIA

EXERCICI

2017

EXERCICI

2016

202, (28021. (2MZ)

206. (2806), (2803)

a)t. (2a<i8). (2«oa)
200. 201. 203. 205, (2800), (2801). (2B03).
(2805). (2800). (2B01), (2M3). (2»5)

210, 211, (2811), (2910). (811)

212. 213. 214. (2812), (2813), (2814), (2912),
[28)3). (2»U>

215. 216, (2815), (2B19), (2915), {2816}

217, 218, (2817), (2«)8). |2917|, (2918)

21B

A)ACTIUNOCORRENT

1. Immobilitzat intangible

1. Concessions administratives

2. Aplicacions informátiques
3. Drets sobre béns cedits en us

4. Altres immobilitzats intangibles

5. Acomptes

II. Immobilitzat material

1. Terrenys i construccions

2. Instal-lacions, maquinaria i utlllatge
3. Mobiliari í equips per a processaments d'informac¡ó

4. Altre Immobilitzat material

5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes

III. Inverslons immobillárles

7.793.936,33 8.315.045,19

1.179.350,67 1.194.187,44

0,00 0,00
3.292,35 1. 125,87

1. 176. 058,32 1. 193. 061,57

0,00

0,00

4. 167.381,97

3.797.527,84

272.606,14
97.247,99

0,00
0,00

0,00
0,00

4.311.705,21

3.882.811,28

317.330. 96
111.562,97

0,00
0,00

0,00 0,OD

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

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

2405, 250. (2495). (259), (2835), (206)

2425, 252, 253, 254, (2855), (298)

2415, 251, (2B4S). (287)

265, 2ii.26

30. 31. 32, 33, 34, 35. 36, (39), 407

VI. Inversions flnanceres a llarg termini

1. Instruments de patrimoni
2. Crédlts a tercers

3. Valors representatius de deule
4. Altres actius financers

Vil. Actius per impost diferit

B. ACTIU CORRENT

1. Existéncies

2.447.203,69 2.809.152,54

0,00
2.357.530,88 2.727.385,81

0,00 0,00
89.672.81 81.766.73

0,00 0,00

2.667. 669,60 2.738. 599,22

0,00 0,00

440, 441, 442. (447)

443, (4833). (4834), (4835)

444

445,446, 449, (4&0)

480, 4S4, 544

4706

4700, 4707, 470a. 471. 472. 473

558

II. Usuaris, patroclnadors i deutors de les acthfitats i altres comptes a cobrar

1. Usuaris I deutors per vendes I prestació de sen/eis
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades
3. Patrocinadors

4. Altres deutore

5. Personal

6. Actius per impost corrent
7. Altres crédits amb les adminlstraclons publiques

8. Fundadora i socis per desemborsaments pendents

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

1.557.361,63 1.367.534,72

12. 398, 72
0,00

704.530,59
0,00
0,00
0,00

32. 357, 25
0,00

281.726,06
0,00
0,00
0,00

840.432,32 1.053.451.41

0,00 0,00

IV. Inversions flnanceres a curt termini

5305. 540, (6395), (M8), (5935), (586) 1. IñStrUmentS de patrimoni
5325. 8345. 542. 50. 647. (5B55), (688) 2. CréditS a teTCerS

5315, 5335. 541. 5W. (5S45), (587) 3. Valore representatius de deute
53G5. 545. 648, 561. 5525, 554. 5580, 5S5, 588 4. AlfreS aCtijS flnanCerS

tO, 567

Robert Sala Ram
Director

/

V. Periodificacions a curt termlni

VI. Efectiu i allres Actius líquids equwalents

1. Tresoreria

2. Altres actius liquids equivalents

Vil. Actius per impost diferit

TOTAL ACTIU A+B

Instituí Ctitaiá de Paleoecologla
Humsiiíi i ?:• pltició Social

Zonj P-it>L-jLionat4

Campus Sescelades URV

(£dific¡W3)

43007-Tarragona
CIFG43783752

21.539,13 20.889,13

0,00 0,00
0.00 0.00
0,00 0,00

21.539.13 20.889,13

2.037,52 0,00

1.086.731,32 1.350.175,37

1.086.731,32 1.350.175,37
0,00 0,00

0,00 0,00

10.461.605,93 11.053.644,41

Marta Targa Montserrat
erent de 1'IPHES



BALANC ABREUJAT
EXERCICI 2017

FUNDACIÓ INSTITUT CÁTALA DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL

NÚM.DELSCOMPTES

100. 101

(103), (104)

132

137

1B05, 170

1625, 174

1615, 1635, 171, 172. 173, 175, 176, 180,
185. 188

1603. 1604. 1613. 1614, 1623. 1624, 1633,

5106, 520, 527

5125, 524

5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528,

551. 554. 5525, 555. 55565. 5566, 580, 561.

5103, 5104, 5513. 5114. 5123, 5124, 5133,

5134, 5143. 6144, 5523. 5524. 5563. 5584

400, 401, 403, 404, 405, (40B)

41

465. 468

475. 476, 477

448

PATRIMONI NET I PASSIU

A. PATRIMONI NET

A-1) Fons Propis

I. Fons dotacionals o fons soclals

1. Fons dotacionals o fons socials

2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desembolsar

II. Fons especiáis

III. Excedents d'exerclcls anteriors

1. Romanent

2. Excedents negatius d'exercicis anterior

IV. Excedents pendents d'aplicaci6 en actlvltats estatutáries

V. Exceden» de l-exercici (posiUu o negatlu)

VI. Aportaclons per a compensar pérdues

A.2) Subvenclons, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments

1. Subvencions oficiáis de capilal
2. Donacions i llegáis de capital
3. Altres subvencions, donacions i llegats
4. tngressos fiscals a disthbuir

B) PASSIU NO CORRENT

1. Provlslons a llarg termini

II. Deutes a llarg tenminl

1. Deutes amb entitats de crédit
2. Creditors per arrendament financer

3. Altres deutes a llarg termini

III. Deutes amb endtats del grup i associades a llarg termlnl

IV. Passius per impost dlferit

V. Periodiflcaclons a llarg tennlnl

C)PASSIUCORRENT

I. Provlslons a curt tennini

II. Deutes a curt tennini

1. Deiites amb entitats de credit

2. Creditars per aTendament financer

3. Altres deutes a curt termini

III. Deutes amb endtats del gmp i associades a curt termlnl

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

1. ProveTdors

2. Credltore vans

3. Personal (remuneracions pendents de pagament)
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions publique
5. Acomptes d'usuaris

V. Periodlficacions a curt terminl

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU A+B+C

Robert Sala Ramos
Director de 'IP

^

IPHES^
Instituí Ca!;lla de Paleoecologla
Humana < Ev.?iució Social

ZonaF'.li^i)Cional4

Campus Sescelades URV
(Edifici W3)
43007-Tarragona

CIFG43783752

NOTES DE LA

NEUÓRIA

10

11

EXERCICI
2017

5^81^18,07

902.326,58

1.075.000,00

1. 075. 000, 00

0,00

0,00

. 173.245,00

362.189,05
-535.434,05

0,00

571,58

0,00

4.678.891,49

3.345.995,53
1. 176.058,33
156.837,63

0, 00

en euros

EXERCICI

2016

5.702^92,93

901.755,00

1.075.000,00

1.075.000,00
0,00

0,00

-128.896,52

362.189,05
-491.085,57

0,00

-44.348,48

0,00

4.800.737,93

3.458.351,22
1. 193.061,58
149.325.13

0, 00

3^03.010,56 3.776.166,17

0,00 0,00

3.203.010,56 3.776.166,17

1.659.355.37 1.891.046,03
0,00 0,00

1.543.655.19 1.885.120,14

0,00

0,00

0,00

1.677.377,30

0,00

1.482.810,49

230. 032, 24

0,00

1. 252.778,25

0,00

192.258,52

9.261.46
52.096,94

13,63
130. 886, 49

0,00

2.308,29

10.461.605,93

0,00

0,00

0,00

1.574.985,31

0,00

1.457. 178, 98

219.004,53
0,00

1. 238. 174. 45

0,00

111.106,97

3.669,88
33.066,32

0,00
74.370,77

0,00

6.699,36

11. 053.644,41

Mana Targa Montserrat
Gerent de 1'IPHES



COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT
EXERCICI 2017

FUNDACIÓ INSTITUÍ CÁTALA DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL

NÚM. DELS COMFTES

700, 705, (706), (708), (709)

721

722, 723

724

(650|, [651), [852). 72»

(653), (854)

(6830), 71-, 7630

73

(600), (601). (602), B06, 808, 600, 61*, (8931), (6832),
(6933). 7831, 7832, 7833

752

751. 753. 754. 755, 758

(84)

(820)

(021)

(622)
(B23)

(6;4)

(625)

(62«)

(627)

(828)

(028)

(631), (834), 636, 638

(655). (894). (685), 7«<, 7B54

(ese). (65B)

(68)

725, 726

7951, 7952, 7855, 7956

670, 671

(678). 778

780, 761, 762, 769

(660), (662). (B65). (688)

(663], 763

|868|, 768

(6300)-. 6301-, (833). 838

1. Ingressos per les activltats

a) Vendes i prestacions de servas
b) Ingressos rebuts amb carácter periódic
c) Ingressos de promocions, patroclnadors i col-laboracions
d) Subvencions oficiáis a les activitats
e) Donacions i altres ingressos per a actlvitats

f) Altres subvencions, donacions i llegáis de rexercicl incorporats al resultat de 1'exercici
g) Reintegrament de subvencions, donacíons i llegats rebuts

2. AJuts concedits i altres despeses

a) Ajuts concedte

b) Despeses per col-laboraclons i per rexercici del cérrec de membre de 1'órsan de govem

3. Variado d'existéncies de productes acabats I en curs de fabrlcació

4. Treballs reaIEtzats per 1'entitat per al seu actiu

5. Aprovlslonaments

a) Consums i deteriorament d'ex¡sténcles

b) Treballs realitzsts per altres entitats

6. AHres ingressos de les actlvltats

a) Ingressos per arrendaments
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestiá conent

7. Desposes de personal

8. Altres desposes d'explotacl6

a) Servéis exteriors
s1) Investigado i desenvolupamenl
a2) Arrendaments i cánons
a3) Reparacions i conservado

a4) Sen/eis de pncrfessionals independents

a5) Transports

a6) Pnmes tfassegurances
a7) Servéis bancaris

a8) Publicitat, propaganda i relacione publiques
a9) Subministramenls
a10)Altres servéis

b) Tribuís

c) Pérdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats

d) Altres despeses de gestió corrent

9. Amortteació de 1'immobilitzat

10. Subvencions, donacions I llegáis traspassats al resuHat

11. Excés de provisions

12. Deteriorament I resultat per alienacions de 1'immobllitzat

13. Altres resultáis

I RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 1*2+3<4+5+€+7*8-«-9-t-10*11+12<-13

14. Ingressos financers

15. Desposes financeres

16. Variado de valor raonable en instruments flnancers

17. Diferencies de canvl

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments flnancers

19. Imputado de subvenclons, donacions I llegáis de caricter financer

II RESULTAT FINANCER 14+15+16*17+18

III RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 1+11

19. Impostes sobre beneficis

RESULTAT DE L-EXERCICI 111*19

NOTES DE

LA MEMORIA

11

11

11

13

13

13

13

11

1?

EXERCICI 2017

2.408.477.45

50. 394, 68

0,00
0,00

1.023.000.00
0,00

1.335.082.77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.206.082,23

-33. 392, 35

-172.689,88

0,00

0,00

0,00

-1. 716. 533, 68

-410. 4S1. 55

-391.954,77
0,00

-11. 515, 58
.24.514,04
-30. 532, 93

-100,05
-9. 978, 80

-789,09
-150, 19

-42. 073. 40

-272.300.69

-18. 526, 78

0,00

0,00

-204.380,40

129.358,94

0,00

0,00

-156, 55

201,98

1. 142, 34

.39.364,42

0,00

.7,22

0,00

38. 598, 90

369,60
571,58

0,00

571, 58

EXERCICI 2016

1.959. 453, 69

46.220,68
0,00

0,00
1.023.000,00

0,00

890. 233, 01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.158. 778,46

-20.188,73
-138. 589, 73

0,00

0,00

0,00

-1.412.593,28

-345. 584, 35

-344. 597, 67

0,00

-6.596,02
-24. 835, 68

-25. 717, 35

0,00

-8.914,41
-682, 57

-1.228.14
-41.976,46

-234. 647, 04

-986,68
0.00

0.00

-218. 937, 38

130.441,22

0,00

-197,52

-93,16

-46.283,24

1.460,23

-43. 753, 04

0,00

-142, 96

0,00

50.376,53

1. 940, 76

-44. 348, 48

0,00

-44.34848

Robert Sala Ramos

Director de 1'IPH S

Instituí Cátala de Paleoecologla
Humaos i E"nluc¡^ Social

Zon,'i Fuiii.jcional4

Campus Sescelades URV
(EdificiW3)
43007-Tanagona

CIFG437837S2

Mana Targa Montserrat
Gerent de 1'IPHES
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Memoria económica abreujada 2017
IntHut CrtlU <«M«oe«olo^«

La fundació Institut Cátala de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) a la
qual fa referencia la present Memoria Económica está subjecta a la legislado de la
Generalitat de Catalunya i a la resta de 1'ordenamentjurídic que li siguí d'aplicació.

Constituida com a fundado el 13 de desembre de 2004, oficialment 1'IPHES té

personalitat jurídica propia, naturalesa jurídico-privada, carácter permanent i plena
capadtat d'obrar des del mes de juliol de 2006, quan fou fínalment registrada al
Protectorat de Fundacions amb número de registre 2215.

1.- ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ

\

L'IPHES té com a objectiu d'esdevenir un centre de referencia internacional en el
desenvolupament de la recerca, docencia i transferencia en les diferents branques
de 1'estudi de 1'Evolució i del Comportament Humans. D'aquí la seva expressa
voluntat d'establir relacions de col-laboració amb universitats, instituts, centres de

recerca i altres entitats del territori espanyol o de 1'estranger.

L'IPHES es un institut de recerca transdisciplinar que combina les disciplines de les
Ciéncies de la Vida/ les Ciéncies de la Térra i les Ciéncies Saciáis per aprofundir en
1'estudi de processos genérics d'abast universal. En segon lloc, 1'análisi material
d'entitats humanes temporalment molt espaiades amb estructures i processos
tancats, 1¡ atorga una perspectiva única per ser emprat com una eina d'anális¡ del
present amb prospectiva de futur. Així dones els seus objectius i fins genérics son
1'estudi del passat aplicat a 1'análisi del present amb la perspectiva de treballar peí
coneixement de la societat humana del futur i així facilitar la continuítat i el suport
económic i d'organització pels seus fíns fundacionals en vessants com:

La recerca, divulgado, defensa i millora del patrimoni historie, cultural i natural
que conformen 1'acerb de la evolució i el comportament humans, des d'una
perspectiva evolucionista i materialista.
El patrocini i la promoció d'excavacions arqueopaleontológiques, així com la
recerca científica de les troballes que es realitzin, la seva divulgado en fórums
científics i al públic en general, i la realització de quants treballs, publicacions,
congressos, iniciatives i activitats de qualsevol mena que s'hi puguin vincular.

Per al bon compliment deis fins fundacionals, s'han reconegut per part de 1'Agéncia
d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) tres Grups de Recerca Consolidats amb
seu al Centre, els components deis quals son principalment investigadors de
1'IPHES, pero també de la Universitat Rovira i Virgili, la Institució Catalana de
Recerca i Estudis Avan^ats (ICREA) i altres institucions.

IPHES^
¡nslllul r.yala de Paleoecologla
Humana i ^••c^ició Social

Zon, ''J¡-i.t-fCJonal4

Campus Sescelades URV

Página 1®^,rragona
CIFG43783752



Memoria económica abreujada 2017

1. 1. - Estructura económica

En compliment deis mencionats objectius, 1'IPHES ha estructurat la seva activitat
económica en Programes d'Actuació Independents desenvolupats d'acord amb els
seus fíns Fundacionals: Área de Recerca, Área de Docencia i Área de Socialització.
Aquests programes están administrats per 1'Área de Servéis Generáis, formada peí
Departament d'Administració i la Unitat de Projectes i Transferencia, que realitzen
tasques d'administració i finances, gestió de projectes, suport logístic i relacions
institucionals.

Tal com expressen els seus Estatuts, el desenvolupament deis fins fundacionals de
'IPHES podran efectuar-se directament per la Fundació o en col-laboració amb

altres entitats, persones físiques o jurídiques que persegueixin fins similars o
>in programes vinculáis a 1'objecte fundacional. Peraquest motiu, aquests

Programes d'Actuació Independents reben complementarietat quant al
fínan^ament del personal estable, tant per part de la Universitat Rovira i Virgili com
per part de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avangats (ICREA).

L'Área de Recerca de 1'IPHES té/ com a principal font de fínancament del seu
funcionament, els projectes competitius. També, en menor mesura, hi poden haver
aportadons, contractes per part d'altres institucions o prestacions de servéis.
L'activitat de recerca ve complementada per la realització de workshops i
congressos.

El funcionament de 1'Área de Docencia i de 1'Área de Socialització están finangats de
forma separada, per la URV i FIPHES, respectivament.
L'Area de Docencia está personalitzada peí Máster Erasmus Mundus en Quaternari i
Prehistoria, que s'executa a la Universitat Rovira i Virgili i está fínan^at pels projectes
que el Grup Autoecologia Humana del Quaternari executa en el si de la URV.
L'Área de Socialització desenvolupa la seva activitat a 1'IPHES mitjan^ant activitats
divulgatives i de difusió, exposicions i assessoraments museográfics. L'Área de
Socialització es veu complementada per altres activitats de transferencia, com els
servéis científícs i técnics encarregats per tercers. Els marges aconseguits amb
aquests recursos es reinverteixen en la propia activitat fundacional de les tres Árees
de Gestió, Recerca i Socialització.

1. 2. - Beneficiaris d'ajuts atorgats

Segons els seus Estatuís, son benefíciaris de la Fundado tots els sectors socials que
contribueixen al desenvolupament de la investigació, de la divulgado, defensa i
millora del patrimoni historie, arqueopalentológic, cultural i natural que conformen
Facerb de 1'evoludó i el comportament humans, ja siguin entitats de naturalesa
pública o privada sense ánim de lucre i aquells altres sectors de la soci ~'iit que, a

través de la seva activitat, impulsin o duguin a terme recerca en aquests ipHES'3
Instituí C,]t;:l:l de Paleoecologia
Human, ' r -r. lució SDCial
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InaWirt CrtaU <• htouBwloila

Durant 1'exercici 2017 el Centre ha estat dipositari de subvencions de recerca les quals
teñen per objecte la contractació de personal investigador predoctoral i postdoctoral
per vía competitiva.

S'han executat 6 ajuts del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO): un
pertanyent al Programa Ramón y Cajal (Postdoctoral), dos pertanyents al programa
Juan de la Cierva (postdoctoral), una "Ayuda para la incorporación estable de
doctores" (cofinan(:ament postdoctoral) i dos pertanyents al programa Formación de
Personal de Investigación (Predoctoral). A mes a mes, del Ministerio de Economía y
Competitividad s'ha rebut finan^ament competitiu per a 1'estada a 1'estranger d'un
investigador predoctoral.

Amb fínan^ament provinent del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)
s'han executat tres ajuts predoctorals de Formación del Profesorado Universitario

(FPU) i s'han pogut realitzar estades a 1'estranger de dos investigadors postdoctorals.

Finan^ats per 1'Agéncia d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), s'han executat fins
a quatre contractes predoctorals (beques de Formació d'lnvestigadors).

A mes a mes, també s'han executat tres ajuts postdoctorals de 1'European
Commission - Research Executive Agency, pertanyent al programa Marie Sktodowska-
Curie actions.

1. 3.-lndicadorsdelcomplimentdelesfinalitatsfundac¡onals2017

L'lnstitut Cátala de Paleoecologia Humana i Evolució Social té com a árees
d'actuació a nivell operacional les de Recerca, Docencia i Socialització en Prehistoria
i Evolució Humana.

Les activitats de recerca del centre s'executen a partir deis Grups de Recerca, que
comprenen personal de 1'IPHES i altre personal adscrit, principalment de la
Universitat Rovira i Virgili i de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avangats
(ICREA).

El centre també compta amb personal investigador en formado vinculat ais
diferents projectes i fínan^at per la URV, la Fundación Atapuerca, 1'AGAUR, el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), el Ministerio de Economía y
Competitividad (MINECO).

La docencia que imparteix el personal de 1'IPHES s'esdevé en

Universitat Rovira i Virgili i consisteix en el Máster Europeu (Eras ^M'yi^'^^,,
Huma--'; - . l. ir. iASocÍal''

Zon, ucional 4
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programa de formado superior que s'emmarca dins 1'European Master on
Quaternary and Prehistory de la Unió Europea i es realitza en partenariat amb
d'altres institucions europees: la Universitá degliStudi di Ferrara (Italia), el Muséum
National d'H¡stoire Naturelle (París, Franca); {'Instituto Politécnico de Tomar
(Portugal); i la Universída de de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal).
Les activitats de socialització son aquelles que utilitzen cañáis i mecanismes per
ifondre els resultáis de recerca del centre. Aqüestes, pero, busquen superar la
era divulgació del coneixement i prioritzar la participació de la ciutadania i la seva

ncorporació ais valors evolucionistes, convertir la informació científica en discurs
social.

Finalment s'han seguit realitzant servéis externs com una part fonamental en la
generació de recursos propis complementaris a 1'aportació de la Generalitat i a les
subvendons per vía competitiva, especialment peí que es refereix a resaldré els
calendaris de tresoreria del centre, dependents, en part, de les aportacions
publiques.

Taula resum d'indicadors destacats del centre el 2017:

te

Personal vinculat a 1'IPHES

Projectes de recerca executats des de 1'IPHES

Beques competitives

Publicacions

Articles en revistes amb factor d'impacte (JCR)

Altres articles

Capftols de Itibre

Llibres

Direcció d'excavacions i prospeccions

Participació en congressos i seminaris

Estades a centres de recerca

Tesis doctoráis dirigidas

Tesis de máster dirigides

№

63

14

13

158

113

23

20

2

28

154

33

15

17

2.- BASES DE LA PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Imat e ¡del: Els comptes anuals abreujats adjunts han estat preparáis a partir
deis registres comptables de la Fundado IPHES, i es presenten d'acord amb ' I Pía

General de Comptabilitat de les Fundacions Privades (Decret 259/2008 de |d
desembre), modificat posteriorment peí Decret 125/2010, de 14 de setembre,^'it C. iiriá de Paleoecologi«ció Social

Zon. ' -di:ionat4

Campus Sescelades URV
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forma que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació fínancera i deis
resultáis de la Fundado.

b) Princi is com tables: El balan? abreujat i el compte de pérdues i guanys abreujat
s an elaborat seguint els principis comptables de prudencia, fundació en
fu cionament, meritació, no compensació, uniformitat i importancia relativa que
d erminen les normes vigents.

Com arado de la in armado: Conforme al nou Pía de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya
(Decret 259/2008, de 23 de desembre), en els comptes anuals abreujats 2017 s'han
indos les xifres comparativos respecte de 1'exercici 2016 (balan? de situació, compte
de pérdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net i memoria abreujats).

d) A ru ació de artídes: No hi ha agrupado de partides en el balan?, al compte de
resultáis i a 1'estat de canvis en el patrimoni net abreujats que requereixin un
desglossament addicional al que ja es mostra en els corresponents apartats de la
memoria.

e) Elements a le ats en diverses artides: No h¡ ha cap element patrimonial
registrat en dues o mes partides del balan?.

f) Canvis en criteris com tables: No hi ha hagut canvis en criteris comptables.

g) Correcció d'errors: No hi ha hagut ajustaments per correcció d'errors durant
1'exercici.

h) As ectes crftics de la valorado i estimado de la incertesa: La preparado deis
comptes anuals abreujats requereix la realització per part de la Direcció de 1'IPHES
de determinades estimacions comptables i la considerado de determinats elements
de judici. Aquests s'avaluen contínuament i es fonamenten en 1'experiéncia
histórica i altres factors, incloent les expectatives de successos futurs, que s'han
considerat raonables d'acord amb les circumstáncies. Si be les estimacions

considerades s/han realitzat sobre la millor informado disponible a la data de
formulado deis presents comptes anuals abreujats, qualsevol modificació en el
futur d'aquestes estimacions s'aplicaria de forma prospectiva des d'aquell moment,
reconeixent 1'efecte del canvi en 1'estimació realitzada en el compte de resultáis
deis comptes anuals abreujats en qüestió.

Les principáis estimacions i judiéis considerats en 1'elaboració deis comptes anuals
abreujats son les següents:

- Vides útils i deteriorament deis elements de 1'immobilitzat mater i actius

intangibles.
- Valor raonable deis instruments financers. ^¿,̂ ^№°-a

2on,. ...,. üCÍDn3l4
Campusíesce1'
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3.- APLICACIÓ DE RESULTATS 

 
Durant l’exercici 2017 s’han registrat guanys per valor de 571,58 euros.  
 

Bases de repartiment Exercici 2017 

Excedent de l'exercici (positiu)        571,58 

 Total base de repartiment = Total distribució 571,58 

Distribució a Exercici 2017 

Romanent 571,58 

 Total distribució = Total base de repartiment 571,58 

 
4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 
Les principals normes de valoració utilitzades per la Fundació en l’elaboració dels 
comptes anuals abreujats han estat: 
 
a) Immobilitzacions intangibles: Les aplicacions informàtiques estan valorades al 
preu d’adquisició i la seva amortització es realitza en un 33% anual, atenent a la 
seva vida útil. La propietat industrial està valorada pel cost de registre i la seva 
amortització es realitza en un 33% anual. El dret d'ús sobre la superfície del solar 
s'ha valorat segons el cadastre de l'Ajuntament de Tarragona (1.275.243,95 euros) i 
la seva amortització es realitza a 75 anys (1,33% anual). 
 
b) Immobilitzacions materials: Estan valorades al cost de producció o al preu 
d’adquisició i deduïda l’amortització acumulada, calculada linealment en funció de 
la vida útil estimada dels diferents elements de l’immobilitzat material. Les 
despeses de manteniment i reparacions que no suposen un increment de la vida útil 
de l’actiu, es carreguem directament al compte de resultats. Els coeficients 
d’amortització utilitzats han estat: 
 

Element % 

Construccions 2% 

Instal·lacions tècniques 10% 

Altres instal·lacions i utillatge 25% 

Mobiliari 10% 

Equips per a processament d’informació 

Terminals i accessoris 33% 

Escàners i impressores 25% 

 
c) Deteriorament: Es registra la pèrdua per deteriorament del valor d’un element de 
l’immobilitzat material quan el seu valor net comptable superi el seu import 
recuperable, entès aquest com el major import entre el seu valor raonable menys 
els costos de venda i el seu valor en ús. 
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d) Arrendaments: La Fundació classifica els seus arrendaments com financers o 
operatius en funció dels fons econòmic de l’operació independentment de la seva 
forma jurídica. 
 
e) Actius i passius financers: La Fundació té registrats en el capítol d’instruments 
financers, aquells contractes que donen lloc a un actiu financer en una empresa i, al 
mateix temps, a un passiu financer o a un instrument de patrimoni en una altra 
empresa. 
 
f) Classificació dels instruments financers: La Fundació classifica els seus instruments 
financers com a corrents o no corrents en funció de que el seu venciment sigui 
inferior o superior a dotze mesos des de la data de tancament de l’exercici. Els 
instruments financers corresponen a: 
 

> Actius financers: 
- Efectiu i altres actius líquids equivalents. 
- Crèdits per operacions comercials: clients i deutors varis. 
- Crèdits a tercers: préstecs i crèdits financers concedits, inclosos els que 

tinguin com a origen la venda d’actius no corrents. 
- Valors representatius de deute d’altres empreses adquirida: accions, 

participacions en institucions de inversió col·lectiva i altres instruments 
de patrimoni. 

-  Derivats amb valoració favorable per a l’empresa, entre ells, futurs, 
opcions, permutes financeres i compravenda de moneda estrangera a 
termini. 

- Altres actius financers: dipòsits en entitats de crèdit, bestretes i crèdits al 
personal, fiances i dipòsits constituïts, dividends a cobrar i 
desemborsaments exigits sobre instruments de patrimoni propi. 

 
> Passius financers: 

- Dèbits per operacions comercials: proveïdors i creditors varis. 
- Deute amb entitats de crèdit. 
- Obligacions i altres valors negociables emesos, com per exemple bons i 

pagarés. 
- Derivats amb valoració desfavorable per a l’empresa, entre ells, futurs, 

permutes financeres i compravenda de moneda estrangera a termini. 
- Deutes amb característiques especials. 
- Altres passius financers: deutes amb tercers, com per exemple préstecs i 

crèdits financers rebuts de persones o empreses que no siguin entitats 
de crèdit, inclosos els apareguts en la compra d’actius no corrents, 
fiances i dipòsits rebuts i desemborsaments exigits per tercers sobre 
participacions. 
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g) Ingressos i despeses: Els ingressos i despeses s’imputen en funció del criteri de 
meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que els 
mateixos representen, amb independència del moment en que es produeixi el 
corrent monetari o financer derivat d’ells. 
Ingressos per prestació de serveis: es reconeixen quan el resultat de la transacció 
pot ser estimat de forma fiable considerant el percentatge de realització del servei 
en la data de tancament de l’exercici. 
 
h) Subvencions, donacions i llegats: Les subvencions, donacions i llegats que tinguin 
caràcter de reintegrables es registren com a passius fins a complir les condicions per 
a considerar-les no reintegrables, mentre que les subvencions, donacions i llegats 
no reintegrables es registren com a ingressos directament imputats al patrimoni net 
i es reconeixen com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma 
correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat.  
A aquests efectes, una subvenció, donació o llegat es considera no reintegrable 
quan existeix un acord individualitzat de concessió de la subvenció, de la donació o 
del llegat, s’han complert totes les condicions establertes per a la seva concessió i 
no existeixen dubtes raonables de que es cobrarà. 
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor 
raonable de l’import concedit i les subvencions, donacions i llegats no monetaris pel 
valor raonable del bé rebut, referits ambdós valors al moment del seu 
reconeixement.  
Les subvencions no reintegrables relacionades amb l’adquisició d’immobilitzat 
material s’imputen com a ingressos de l’exercici en proporció a l’amortització dels 
corresponents actius o, en el seu cas, quan es produeixi la seva alienació, correcció 
valorativa per deteriorament o baixa en el balanç.  
Per la seva part, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses 
específiques es reconeixen en el compte de resultats en el mateix exercici en que es 
meriten les corresponents despeses i les concedides per a compensar dèficit 
d’explotació en l’exercici en que es concedeixen, excepte quan es destinen a 
compensar el dèficit d’explotació d’exercicis futurs, en aquest cas s’imputen en 
aquests exercicis. 
 
i) Impost sobre beneficis: La despesa (ingrés) per impost sobre beneficis és l’import 
que, per aquest concepte, es merita en l’exercici i que comprèn tant la despesa 
(ingrés) per impost corrent com per impost diferit. 
Tant la despesa (ingrés) per impost corrent com diferit es registra al compte de 
resultats. No obstant, es reconeix en el patrimoni net l’efecte impositiu relacionat 
amb partides que es registren directament en el patrimoni net. 
L’impost corrent és la quantitat que l’IPHES satisfà com a conseqüència de les 
liquidacions fiscals de l’impost sobre el benefici relatives a un exercici. Les 
deduccions i altres avantatges fiscals en la quota del impost, excloses les retencions 
i pagaments a compte, així com les pèrdues fiscals compensables d’exercicis 
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anteriors i aplicades efectivament en aquest,  donen lloc a un menor import de 
l’impost corrent. 
L’IPHES va ser reconegut com a entitat sense afany de lucre i per tant, gaudeix de 
l’exempció de l'Impost de Societats per les activitats definides a l'objecte de la 
Fundació. 
 
5. IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES 
 
El moviment d’aquest epígraf del balanç de situació abreujat durant l’exercici 2016 
va ser el següent: 

 
 
Els coeficients d’amortització utilitzats han estat del 33% per les aplicacions 
informàtiques i la propietat industrial i de l'1,33% per al dret d'ús de superfície, 
constituït el 23 de febrer de 2012 pel Consell de Govern de la Universitat Rovira i 
Virgili, Patró nat del Centre. 
Els elements totalment amortitzats a 31/12/2016 pugen a 5.258,07 euros.  
 
El moviment d’aquest epígraf del balanç de situació durant l’exercici 2017 és el 
següent: 

Els elements totalment amortitzats a 31/12/2017 pugen a 7.708,07 euros.  
 
Tipus Valor d’adquisició 2017 Valor d’adquisició 2016  

Propietat industrial  959,84 959,84  

Aplicacions informàtiques  6.748,23 4.298,23  

Sa ldo a Sa ldo a

31/12/2016 Al tes Ba ixes 31/12/2017

Total immobilitzat intangible 1.283.363,59 3.791,00 0,00 1.287.154,59

Propietat industria l 959,84 0,00 0,00 959,84

Apl icacions  informàtiques 7.159,80 3.791,00 10.950,80

Drets  sobre béns  cedits  en ús 1.275.243,95 0,00 0,00 1.275.243,95

Amortització Acumulada -89.176,15 -18.627,77 0,00 -107.803,92

Am. Ac. Propietat intel·lectual i industrial -959,85 0,00 0,00 -959,85

Am. Ac. Aplicacions informàtiques -6.033,92 -1.624,52 -7.658,44

Am. Ac. Béns cedits en ús -82.182,38 -17.003,25 0,00 -99.185,63

TOTAL 1.194.187,44 -14.836,77 0,00 1.179.350,67

31/12/2015 Altes Baixes 31/12/2016

Total immobilitzat intangible 1.283.497,65 411,57 -545,63 1.283.363,59

Propietat industria l 959,84 0,00 0,00 959,84

Apl icacions  informàtiques 7.293,86 411,57 -545,63 7.159,80

Drets  sobre béns  cedi ts  en ús 1.275.243,95 0,00 0,00 1.275.243,95

Amortització Acumulada -71.530,04 -18.191,74 545,63 -89.176,15

Am. Ac. Propietat intel·lectual i industrial -959,85 0,00 0,00 -959,85

Am. Ac. Aplicacions informàtiques -5.391,06 -1.188,49 545,63 -6.033,92

Am. Ac. Béns cedits en ús -65.179,13 -17.003,25 0,00 -82.182,38

TOTAL 1.211.967,61 -17.780,17 0,00 1.194.187,44
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6. IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
El moviment d’aquest epígraf del balanç de situació durant l’exercici 2016 ha estat 
el següent: 
 

 

Saldo a 
Altes Baixes Traspassos 

Saldo a 

31/12/2015 31/12/2016 

Construccions 4.261.773,74 2.398,00 0,00 0,00 4.264.171,74 

Instal·lacions 
tècniques 366.376,40 19.299,00 0,00 0,00 385.675,40 

Altres instal·lacions 
i utillatge  411.892,11 12.393,62    -3.585,15 0,00 420.700,58 

Mobiliari 164.383,11 4.608,01 0,00 0,00 168.991,12 

Equips per a 
processos 
d'informació 110.871,15 10.676,51 0,00 0,00 121.547,66 

 Immobilitzat 
Material en Curs i 
acomptes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COST 5.315.296,51 49.375,14 -3.585,15 0,00 5.361.086,50 

 
      

 AMORTITZACIÓ Saldo a    Saldo a 

 ACUMULADA 31/12/2015 Altes Baixes Traspassos 31/12/2016 

Construccions -296.112,99 -85.247,47 0,00 0,00 -381.360,46 
Instal·lacions 
tècniques -99.492,28 -36.970,48 0,00 0,00 -136.462,76 
Altres instal·lacions 
i utillatge  -311.291,86     -44.678,03 3.387,63 0,00 -352.582,26 
Mobiliari -66.100,52 -15.396,67 0,00 0,00 -81.497,19 
Equips per a 
processos 
d'informació -79.025,63 -18.452,99 0,00 0,00 -97.478,62 

TOTAL AM. ACUM. -852.023,28 -200.745,64 3.387,63 0,00 -1.049.381,29 

      

TOTAL NET 4.463.273,23 -151.370,50 -197,52 0,00 4.311.705,21 

 
 

 

El moviment d’aquest epígraf del balanç de situació durant l’exercici 2017 ha estat 
el següent: 
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Saldo a 
Altes Baixes Traspassos 

Saldo a 

31/12/2016 31/12/2017 

Construccions 4.264.171,74 0,00 0,00 0,00 4.264.171,74 

Instal·lacions 
tècniques 385.675,40 12.569,36 0,00 0,00 398.244,76 

Altres instal·lacions 
i utillatge  420.700,58 12.161,56  -2.135,77 0,00 430.726,37 

Mobiliari 168.991,12 8.008,03 0,00 0,00 176.999,15 

Equips per a 
processos 
d'informació 121.547,66 8.690,44 -537,00 0,00 129.701,10 

 Immobilitzat 
Material en Curs i 
acomptes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COST 5.361.086,50 41.429,39 -2.672,77 0,00 5.399.843,12 

 
      

 AMORTITZACIÓ Saldo a    Saldo a 

 ACUMULADA 31/12/2016 Altes Baixes Traspassos 31/12/2017 

Construccions -381.360,46 -85.283,44 0,00 0,00 -466.643,90 
Instal·lacions 
tècniques -136.462,76 -38.201,60 0,00 0,00 -174.664,36 
Altres instal·lacions 
i utillatge  

-352.582,26     -31.254,14 2.135,77 0,00 -381.700,63 

Mobiliari -81.497,19 -15.867,98 0,00 0,00 -97.365,17 
Equips per a 
processos 
d'informació -97.478,62 -15.145,47 537,00 0,00 -112.087,09 

TOTAL AM. ACUM. -1.049.381,29 -185.752,63 2.672,77 0,00 -1.232.461,15 

      

TOTAL NET 4.311.705,21 -144.323,24 00,00 0,00 4.167.381,97 
 
 

Durant l’exercici 2017, el moviment més important en immobilitzacions materials 
correspon a les inversions en altres instal·lacions i utillatge i en instal·lacions 
tècniques per valor de 12.161,56 € i 12.569,36 € respectivament.  
L’utillatge correspon a adquisicions d’elements per als laboratoris de l’IPHES i les 
instal·lacions tècniques, majoritàriament, han estat intervencions de millora de 
l’edifici. 
Dues partides més d’inversió importants han estat el mobiliari i els equips per a 
processos d’informació. En la primera, s’ha adquirit mobiliari per valor de 8.008,03 
euros per als laboratoris i també elements per al despatx de direcció. En el cas de la 
segona partida, tots els equips per a processament d’informació s’han adquirit i 
finançat per l’àrea de recerca (8.690,44 euros). 
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Els elements totalment amortitzats a 31 de desembre són els següents: 
 
Tipus Valor d’adquisició 2017 Valor d’adquisició 2016  

Altres Instal·lacions i Utillatge 311.248,83 304.850,99  

Equips per a Processament d'Informació 90.358,56 78.009,06  
Mobiliari 15.040,36 10.990,36  

 
Es manté activat el subcompte de terrenys i construccions de l’obra de la nova seu 
del Centre, per un import de 4.264.171,74 euros, finançat amb el préstec de 
4.360.000 euros concedit pel BBVA, que a la vegada està subvencionat, veure nota 
11 de la present memòria. Als 4.261.773,74 euros activats fins al 2015 en el compte 
de construccions, es van incorporar 2.398,00 euros durant el 2016 però no hi ha 
hagut cap increment durant el 2017. 
 
La inversió prevista de finançar amb el préstec de 4.360.000 euros es va rebaixar a 
3.531.248,00 euros. Veure informació completa sobre aquesta operació a la nota 11 
d’aquest document. En el moment de l’elaboració d’aquesta memòria, s’ha 
executat despesa per valor del total de l’import final finançat: 3.531.248,00 €.  
 
 
7. ARRENDAMENTS OPERATIUS 
 
L’IPHES presenta a 31/12/2017 i 31/12/2016 un saldo a la 621 (arrendaments) per 
un import total de 11.515,58 euros i 6.596,02 euros, respectivament.  
 
Per a l'exercici 2017, aquest import correspon a l’arrendament de dominis 
d’internet:  domini iphes.cat (40,00 euros), renovació hosting IPHES (66,00 euros),  
arrendament del domini “evoluciona.org” (71,40 euros) i renovació d’aquest 
arrendament (37,40 €).  
Altres despeses d’arrendament són el lloguer de les impressores del centre 
(1.554,48 euros) i arrendaments de recerca:  
lloguer de furgonetes per excavacions a diversos jaciments (6.073,53 euros), lloguer 
d’estació total per diversres excavacions (1.445,85 euros), lloguer de GPS per a 
excavació (300,00 euros) i lloguer d’un monitor plasma per a un congrés (141,60 
euros). 
 
 
8. ACTIUS FINANCERS 
 
El desglòs dels actius financers a 31 de desembre de 2016, atenent a les seves 
categories, és el següent: 
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Classes / Categories 

Instruments financers llarg 
termini 

Instruments financers curt termini 

Crèdits, derivats i altres Crèdits, derivats i altres 

2016 2015 2016 2015 

Actius financers a cost 
amortitzat 

 - - - 

Préstecs i partides a 
cobrar 

1.204.552,60 59.322,22 334.972,44 1.121.243,82 

Actius mantinguts per 
negociar 

- - - - 

Tresoreria i altres actius 
líquids 

- - 1.350.175,37 355.126,57 

Total 1.204.552,60 59.322,22 1.685.147,81 1.476.370,39 

 
 
No s’inclouen els imports a cobrar per crèdits amb les administracions públiques 
referents a impostos i subvencions, d’acord amb la consulta 2 del BOICAC 87. 
 
El desglòs dels actius financers a 31 de desembre de 2017, atenent a les seves 
categories, és el següent: 
 

 

Classes / Categories 

Instruments financers llarg 
termini 

Instruments financers curt termini 

Crèdits, derivats i altres Crèdits, derivats i altres 

2017 2016 2017 2016 

Actius financers a cost 
amortitzat 

 -  - 

Préstecs i partides a 
cobrar 

931.391,29 1.204.552,60 738.468,44 334.972,44 

Actius mantinguts per 
negociar 

- -  - 

Tresoreria i altres actius 
líquids 

- - 1.086.731,32 1.350.175,37 

Total 931.391,29 1.204.552,60 1.825.199,76 1.685.147,81 
 

No s’inclouen els imports a cobrar per crèdits amb les administracions públiques 
referents a impostos i subvencions, d’acord amb la consulta 2 del BOICAC 87. 
 
 
8.1.- Instruments financers a llarg termini 
 
L’import de préstecs i partides a cobrar de l’any 2017 correspon a la fiança del gual 
(841,40 euros), les fiances de les beques postdoctorals H2020-MSCA-IF-2015 - 

GA704822 i European Comission GA749188 finançades per l’European Commission - 
Research Executive Agency (7.906,08 euros i 7.906,08 euros) i la fiança del projecte 
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European Research Council (ERC) ERC-2015-CoG-683018-PALEODEM (73.019,25 
euros).  
També inclou els imports pendents de cobrar de patrocinadors a llarg termini per 
import de 841.718,48 euros al 2017. El descens respecte el 1.122.785,87 euros del  
2016 prové, majoritàriament, del menor import reclassificat per cobrar a llarg 
termini del projecte finançat per l’ERC 2015-CoG-683018-PALEODEM. 
 
El saldo de 2016 de 81.766,73  corresponia a la fiança del gual (841,40 euros), la 
fiança de la beca postdoctoral H2020-MSCA-IF-2014-GA656264 finançada per 
l’European Commission - Research Executive Agency (7.906,08 euros) i la fiança del 
projecte European Research Council (ERC) ERC-2015-CoG-683018-PALEODEM 
(73.019,25 euros).  
També inclou els imports pendents de cobrar de patrocinadors a llarg termini per 
import de 1.122.785,87 euros al 2016. 
 
 
8.2.- Instruments financers a curt termini 
 
Préstecs i partides a cobrar: correspon principalment a crèdits per operacions 
comercials, no comercials, i es valoren inicialment pel seu valor raonable, que es 
correspon amb el nominal dels mateixos.  
 
Forma part d’aquest import, a 31/12/2017, usuaris i deutors per vendes i prestació 
de serveis (12.398,72 euros); deutors, entitats del grup, associades i altres parts 
vinculades (0,00 euros); patrocinadors (704.530,59 euros) i inversions financeres a 
curt termini (21.539,13 euros). 
 
A 31/12/2016, usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis (32.357,25 euros); 
deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades (0,00 euros); 
patrocinadors (281.726,06 euros) i inversions financeres a curt termini (20.889,13 
euros). 
 
8.3.- Patrocinadors, usuaris i altres deutors 
 

El desglossament i moviment d’aquest epígraf del balanç de situació durant 
l’exercici 2016 ha estat el següent: 

  Saldo a     Saldo a 

  31/12/2015 Altes Baixes 31/12/2016 

Usuaris i deutors per vendes i 
prestació de serveis 148.050,27 68.056,82 -183.749,84 32.357,25 
Deutors, entitats del grup, 
associades i altres parts vinculades 0,00 706,64 -706,64 0,00 

Patrocinadors 351.893,69 1.892.701,73 -1.962.869,36 281.726,06 

Altres deutors 0,00 0,00 - 0,00 

TOTAL 499.943,96 1.961.465,19 -2.147.325,84 314.083,31 
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El desglossament i moviment d’aquest epígraf del balanç de situació durant 
l’exercici 2017 ha estat el següent: 

 

  Saldo a     Saldo a 

  31/12/2016 Altes Baixes 31/12/2017 

Usuaris i deutors per vendes i 
prestació de serveis 

32.357,25 52.579,17 -72.537,70 12.398,72 

Deutors, entitats del grup, 
associades i altres parts vinculades 

0,00 56,30 -56,30 0,00 

Patrocinadors 281.726,06 1.672.036,59 -1.249.232,06 704.530,59 

Altres deutors 0,00 0,00 - 0,00 

TOTAL 314.083,31 1.724.672,06 -1.321.826,06 716.929,31 

 
Gran part dels imports de les altes i baixes del 2017 corresponen als projectes 
finançats per l’AGAUR (3 SGR i 1 beca postdoctoral Beatriu de Pinós) i a la seva 
reclassificació a llarg termini: 
en concret, són 60.328,00 euros per cada SGR i 92.000 euros per la beca 
postdoctoral Beatriu de Pinós (altes) i a 31/12/2017 es reclassifiquen a crèdits a 
llarg termini – AGAUR (baixes) amb un import de 181.319,65. En les baixes també 
afecta el menor import a llarg termini del projecte finançat per l’European Research 
Council 2015-CoG-683018-PALEODEM (642.098,83 euros)  i dues beques 
postdoctorals Marie Curie (H2020-MSCA-IF-2015 - GA704822 i European Comission 
GA749188) que incrementen les baixes en 110.685,12 euros cadascuna. 
 

Gran part dels imports de les altes i baixes del 2016 corresponen al projecte 
finançat per l’European Research Council 2015-CoG-683018-PALEODEM i a la seva 
reclassificació a llarg termini: 
en concret, el 13/04/2016 es signa el Grant Agreement d’aquest projecte europeu, 
finançat amb 1.460.385,00 euros (altes) i a 31/12/2016 es reclassifiquen a crèdits a 
llarg termini – European Comission (baixes) 1.080.632,83 euros, dels quals 
985.759,87 euros corresponen al projecte citat. 
 
9. PASSIUS FINANCERS 
 

El desglòs dels passius financers de l’exercici 2016, atenent a les seves categories, és 
el següent: 

Classes / Categories Instruments financers a llarg termini 

 Deutes amb  

entitats de crèdit 

Derivats 
i altres 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Passius financers a cost 
amortitzat 

1.891.046,03 2.323.007,61 1.885.120,14 772.407,62 

Passius financers 
mantinguts per negociar 

    

Total 1.891.046,03 2.323.007,61 1.885.120,14 772.407,62 
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El 1.885.120,14 euros corresponents a “passius financers a cost amortitzat – 
derivats i altres” es generen de la suma dels deutes a llarg termini (152.948,74 
euros) i els deutes a llarg termini transformables en subvencions, donacions i llegats 
(1.732.171,40 euros). 
 
 

Classes / Categories Instruments financers a curt termini 

 Deutes amb  

entitats de crèdit 

Derivats  
i altres 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Passius financers a cost 
amortitzat 

219.004,53 229.462,75 1.274.910,65 701.457,32 

Passius financers mantinguts 
per negociar 

    

Total 219.004,53 229.462,75 1.274.910,65 701.457,32 

 
 
Al 2014 es va compensar part del saldo a cobrar de la Generalitat de Catalunya amb 
el saldo a retornar de FEDER (cobrat fins el 31/12/2014): 1.309.721,27 euros, en 
base al document “Proposta per a la destinació del cofinançament de la despesa 
elegible FEDER per a l’amortització de capital de l’operació d’endeutament de la 
nova seu social de l’IPHES (Projecte EDIPHES), segons el conveni de col·laboració 
entre la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i l’IPHES” 
de data 18 de desembre de 2014 acceptat mitjançant document 0228S/2553/2014 
del 23/12/2014 signat per Iolanda Font de Rubinat, Subdirectora general de 
Recerca. 
 
El desglòs dels passius financers de l’exercici 2017, atenent a les seves categories, és 
el següent: 
 

Classes / Categories Instruments financers a llarg termini 

 Deutes amb  

entitats de crèdit 

Derivats 
i altres 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 

Passius financers a cost 
amortitzat 

1.659.355,37 1.891.046,03 1.543.655,19 1.885.120,14 

Passius financers 
mantinguts per negociar 

    

Total 1.659.355,37 1.891.046,03 1.543.655,19 1.885.120,14 
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El 1.543.655,19 euros corresponents a “passius financers a cost amortitzat – 
derivats i altres” es generen de la suma dels deutes a llarg termini (114.711,56 
euros) i els deutes a llarg termini transformables en subvencions, donacions i llegats 
(1.428.943,63 euros). 
 
 

Classes / Categories Instruments financers a curt termini 

 Deutes amb  

entitats de crèdit 

Derivats  
i altres 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 

Passius financers a cost 
amortitzat 

230.032,24 219.004,53 1.314.150,28 1.274.910,65 

Passius financers mantinguts 
per negociar 

    

Total 230.032,24 219.004,53 1.314.150,28 1.274.910,65 

 
Al 2014 es va compensar part del saldo a cobrar de la Generalitat de Catalunya amb 
el saldo a retornar de FEDER (cobrat fins el 31/12/2014): 1.309.721,27 euros, en 
base al document “Proposta per a la destinació del cofinançament de la despesa 
elegible FEDER per a l’amortització de capital de l’operació d’endeutament de la 
nova seu social de l’IPHES (Projecte EDIPHES), segons el conveni de col·laboració 
entre la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i l’IPHES” 
de data 18 de desembre de 2014 acceptat mitjançant document 0228S/2553/2014 
del 23/12/2014 signat per Iolanda Font de Rubinat, Subdirectora general de 
Recerca. 
 
 
 

9.1.- Deutes a llarg i curt termini 
 
Es composen de: 
 

 Deutes a llarg i curt termini 

31/12/2017 31/12/2016 

Concepte Llarg termini Curt termini Llarg termini Curt termini 

Préstec BBVA finançament 
edifici 

1.659.355,37 229.929,12 1.891.046,03 218.779,30 

Ministerio Economía y 
Competitividad 

114.711,56 38.237,18 152.948,74 38.237,18 

Deutes transformables en 
subvencions 

1.428.943,63 1.202.345,63 1.732.171,40 1.187.937,01 

Crèdit disposat entitats crèdit 
(targetes) 

- 103,02 - 225,23 
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Proveïdors d’immobilitzat 
(523) 

- 12.195,44 - 12.000,26 

Proveïdors i creditors - 61.358,40 - 36.736,20 

Remuneracions pendents de 
pagament (personal) 

- 13,63 - 0,00 

Total 3.203.010,56 1.544.182,42 3.776.166,17 1.493.915,18 

 
El deute amb el Ministerio de Economía y Competitividad, correspon a la part 
pendent de reemborsar a llarg i curt termini, del préstec concedit a la Fundació 
segons resolució de desembre de 2006. L’import concedit fou de 463.500 euros que 
s’hauran de retornar entre 2010 i 2021. La quota amortitzada el 2017 ha estat de 
38.237,18 euros i a 31/12/2017 hi ha pendent de retornar 114.711,56 euros. El 
tipus d’interès acordat va ser del 0% i s’ha valorat al nominal.  
El deute amb el BBVA correspon al crèdit concedit per a la construcció de la nova 
seu, per un import total de 4.360.000 euros, a retornar en 15 anys, explicat 
anteriorment. Aquest préstec està subvencionat i l’operació està detallada en el 
punt 11 d’aquesta memòria. 
 
El 2017 no s’ha realitzat cap amortització anticipada del préstec i l’amortització 
anual de capital del préstec esmentat ha estat per valor de 220.540,84 euros (a cost 
amortitzat).  
 

L’import dels deutes que vencen en cadascun dels cinc anys següents al tancament 
de l’exercici i de la resta fins al seu últim venciment, es detalla a continuació: 
 
Concepte 2018 2019 2020 2021 2022 Següents 

Préstec BBVA 229.929,12 242.137,51 255.044,43 268.485,64 282.691,64 610.996,14 

Mº de Ciencia e 
Innovación 

38.237,18 38.237,18 38.237,18 38.237,20   

Proveïdors Immobilitzat (523) 12.195,44 - - - - - 
Proveïdors i creditors 61.358,40 - - - - - 

Retorn subv. FEDER 0,00 - - - - - 

Crèdit disposat entitats 
crèdit (targetes) 103,02 

- - - -  

Remuneracions pendents 
de pagament (personal) 13,63 

     

Total 
341.836,79 280.374,69 293.281,61 306.722,84 282.691,64 

610.996,1
4 

 

El venciment dels deutes transformables en subvencions està condicionat al ritme 
d’execució de les despeses dels projectes subvencionats. La fundació estima 
executar despeses a curt termini (subcompte 522) per import de 1.202.345,63 
euros i la resta de l’import (subcompte 172) de 1.428.943,63 euros en els propers 
anys. 
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10. FONS PROPIS 
 
El moviment d’aquest epígraf del balanç de situació durant l’exercici 2016 va ser el 
següent: 
 

  Saldo  
a 31/12/2015 

     Saldo  
a 31/12/2016   Altes Baixes Traspàs 

Fons dotacional 1.075.000,00 - - - 1.075.000,00 

Romanent 312.513,32 - - 49.675,73 362.189,05 

Exced. Negatius 
ex. anteriors 

-491.085,57 - - - -491.085,57 

Excedent de l'exercici 49.675,73 -44.348,48 - -49.675,73 -44.348,48 

TOTAL 946.103,48 -44.348,48  0,00 901.755,00 

 
El moviment d’aquest epígraf del balanç de situació durant l’exercici 2017 és el 
següent: 
 

  Saldo  
a 31/12/2016 

     Saldo  
a 31/12/2017   Altes Baixes Traspàs 

Fons dotacional 1.075.000,00 - - - 1.075.000,00 

Romanent 362.189,05 - - - 362.189,05 

Exced. Negatius 
ex. anteriors 

-491.085,57 - - -44.348,48 -535.434,05 

Excedent de l'exercici -44.348,48 571,58 - -44.348,48 571,58 

TOTAL 901.755,00 571,58 0,00 0,00 902.326,58 
 
 

El fons dotacional inclou els següents imports: 
 

- Generalitat de Catalunya: 50.000 euros en aportació dinerària. 
- Ajuntament de Tarragona: 900.000 euros en aportació dinerària per finançar 

l’edifici. 
- Universitat Rovira i Virgili: 125.000 euros en utillatge científic valorat a cost. 

 
 

11. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 

ALTRES SUBVENCIONS, DONCACIONS I LLEGATS DE CAPITAL 
 

Forma part dels ingressos en concepte de subvencions oficials a les activitats, un 
import de 1.023.000 euros per a l'any 2017 i 1.023.000 euros per l’any 2016, 
aportat per la Generalitat, Departament d'Economia i Coneixement (antic 
Departament Innovació, Universitats i Empresa) per fer front a les despeses 
necessàries en personal i funcionament bàsics de la Fundació. 
No existeix cap acord vinculant a llarg termini entre les parts que reguli aquestes 
aportacions, sinó només un conveni anual. Tanmateix, s’espera que eventualment 
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es signi un Contracte Programa que estableixi, entre d’altres aspectes, el règim 
d’aportacions que farà la Generalitat per fer front a aquestes despeses. 
 

S’han rebut diverses subvencions vinculades directament amb les activitats de 
l’IPHES. Les que han repercutit en el Compte de Pèrdues i Guanys per a l’exercici 
2016, són les següents: 
 

Institució Tipus Referència - Concepte Ingressos 

CERCA 
Convocatòria 
competitiva  

Projecte SUMA 3 (100/109) 9.361,01 

 
 
 
 
 
Agència d'Ajuts 
Universitaris 
i de Recerca 
(AGAUR) 

 
Subvenció  
Competitiva 
de recerca 

SGR899 – Evolució social, cultural i biològica al 
Plistocè inferior i mitjà - E. Carbonell 26.511,84 

SGR900 - Grup d'anàlisis de processos 
socioecològics, canvis culturals i dinàmiques de 
població a la Prehistòria - M. Vaquero 15.261,23 

SGR901 - Paleoecologia humana del Plio-Plistocè - 
J. Agustí 6.786,77 

Ajuts 
predoctorals 

2016FI_B 00286 - J. F. Bisbal                14.846,40 

2013FI_B 00148 - E.Camarós 2.925,25 

2014FI - A. Pedergnana 19.387,62 

2015 FI_B 01104 - A. Pineda 19.097,08 

Altres 2014FI_B2 00161 - J.I. Morales                 1.000,00 

OSIC (Oficina Suport 
a la Iniciativa 
Cultural) 

 
Subvenció  
Competitiva 

2014/100576 - Abric Romaní - E. Carbonell 22.673,96 

2014/100575 - Camp dels Ninots - J. Agustí 15.208,48 

2014/100573 - Homínids - Carnívors - J. Rosell 18.188,79 

2014/100574 - Francolí - Gaià - J.M. Vergés 30.108,03 

Ajuntament de La 
Febró 

Aportació 
 
 

Intervenció arqueològica al jaciment Les Borres 
2016 1.500,00 

Ajuntament de la 
Canonja 

Aportació 
 
 

Intervenció arqueològica al jaciment del Barranc 
de la Boella 2016 30.000,00 

Ajuntament de 
Vimbodí i Poblet 

Aportació 
 
 Intervenció arqueològica de Molí del Salt 2016 1.000,00 

Diputació de 
Tarragona 

Aportació 
Intervenció arqueològica al jaciment del Barranc 
de la Boella 2016 12.000,00 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 
(MINECO) 

Subvenció  
Competitiva 

CGL2012-38434-C03-03 – E.Carbonell 109.996,25 

HAR2013-41197-P - F. Burjachs, J. Fernández 14.832,33 

HAR2013-48784-C3-1-P - M. Vaquero, F. Rivals 15.363,68 

HAR2015-70685-ERC - J. Fernández 55.844,35 

EUC2014-A-51591 - Europa Redes y Gestores - 
B.Sentís, I.Pastó 4.933,34 

 
Beques 
postdoctorals 

RYC-2011-09363 – Beca Ramon y Cajal – 
J.Fernández 25.290,00 

RYC-2012-10379 - S. Lozano 38.229,93 

IJCI-2014-19909 - C.Tornero        31.291,28 

Beques 
predoctorals 

FPI-BES-2014-067747 – C. Sánchez 21.005,92 

FPI -BES-2013-065048 - E. López 21.008,16 
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EEBB-I-16-11414 - C. Sánchez          5.219,06 

EEBB -EST15/00460 - Leo J. Pérez Luis 4.575,82 

Altres CAS16/00289 - C. Tornero      13.832,82 

Ministerio de 
Educación, Cultura y 
Deportes (MECD) 

Beques 
predoctorals 

FPU12/02668 – P.Piñero 21.381,06 

FPU12/00238 – A. Rufà 21.381,06 

FPU13/01885 - L.J. Pérez 17.972,39 

European 
Commission - 
Research Executive 
Agency 

Beques 
postdoctorals 

Marie Curie PIEF-GA-2013-628589  - Samantha 
Jones 16.399,71 

MSCA – 653667 - Francesca Romagnoli  72.105,10 

H2020-MSCA-IF-2014 - GA656264 -  F.Silva         52.392,40 

European Research 
Council 

Projecte 
Competitiu ERC-15-683018-PALEODEM - J.Fernández       23.140,49 

Fundació Palarq Conveni  

Evolución del poblamiento humano durante el 
cuaternario en Marruecos Oriental: Aïn Béni 
Mathar – Guéfaït (Provincia de Jerada) 1.395,91 

Wenner Gren 
Fundation Conveni 

Upper Paleolithic cultural and environmental 
changes in north-eastern Iberia: archeological 
excavations at the Consagració rock-shelter 10.196,44 

Fundació Tarragona 
Smart 
Mediterranean City 

Conveni 

Col·laboració en recerca sobre “Smart Cities i 
evolució social” entre la FTSMC i l’’IPHES (2015-16) 10.232,12 

Col·laboració en recerca sobre “Smart Cities i 
evolució social” entre la FTSMC i l’’IPHES (2016-18) 10.284,21 

Fundación Bancaria 
La Caixa 

Conveni  

Mediness Conference 2016            3.000,00 

Cicle Converses sobre el passat mirant al futur. 

Vespres de ciència amb l’IPHES. 
3.200,00 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECD) 
i Instituto del Patrimonio 
Cultural de España (IPCE) 

Subvenció 
competitiva Excavaciones Exterior Eritrea - B. Martínez 11.654,82 

Servei d’Ocupació de 
Catalunya 

Programa de 
Garantia Juvenil  8.217,90 

  TOTAL 890.233,01 
 

S’han rebut diverses subvencions vinculades directament amb les activitats de 
l’IPHES. Les que han repercutit en el Compte de Pèrdues i Guanys per a l’exercici 
2017, són les següents: 
 

Institució Tipus Referència - Concepte Ingressos 

CERCA 

Convocatòria 
competitiva  

Projecte SUMA 3 (100/109) 46,49 

Convocatòria 
competitiva  

Projecte SUMA 3 (100/109) 17.248,89 

Projecte de 
recerca 

Projecte DIGIBERS – C. Belarte 15.000,00 

Projecte de 
recerca 

Projecte Transhumance activities – J.M. Palet i C. 
Tornero 

13.600,00 

 
 

 
Subvenció  

SGR899 – Evolució social, cultural i biològica al 
Plistocè inferior i mitjà - E. Carbonell 6.231,82 
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Agència d'Ajuts 
Universitaris 
i de Recerca 
(AGAUR) 

Competitiva 
de recerca 

SGR900 - Grup d'anàlisis de processos 
socioecològics, canvis culturals i dinàmiques de 
població a la Prehistòria - M. Vaquero 2.115,17 

SGR901 - Paleoecologia humana del Plio-Plistocè - 
J. Agustí 0,00 

2017 SGR 1040 - Evolució social, cultural i 
biològica al Plistocè / Social, cultural and biological 
Evolution during the Pleistocene (StEP) A. Ollé                    860,00 

2017 SGR 836 - Group of Analyses on Socio-
ecological Processes, Cultural Changes and 
Population dynamics during Prehistory (GAPS) - E. 
Allué                   7.928,84 

2017 SGR 859 - Paleoecologia humana del Plio-
Plistocè (PalHum) - H. A. Blain                1.350,52 

Ajuts 
predoctorals 

2016FI_B 00286 - J. F. Bisbal                17.186,00 

2017FI_B 00096 - M.T.Arilla                        15.002,40 

2014FI - A. Pedergnana 1.625,26 

2015 FI_B 01104 - A. Pineda 21.389,46 

OSIC (Oficina Suport 
a la Iniciativa 
Cultural) 

 
Subvenció  
Competitiva 

2014/100576 - Abric Romaní - E. Carbonell 17.938,54 

2014/100575 - Camp dels Ninots - J. Agustí 13.271,01 

2014/100573 - Homínids - Carnívors - J. Rosell  8.112,11 

2014/100574 - Francolí - Gaià - J.M. Vergés 69.519,36 

Ajuntament de La 
Febró 

Aportació Intervenció arqueològica jaciment Les Borres 2017 1.500,00 

Ajuntament de la 
Canonja 

Aportació 
Intervenció arqueològica al jaciment del Barranc 
de la Boella 2017 

30.000,00 

Ajuntament de 
Vimbodí i Poblet 

Aportació Intervenció arqueològica de Molí del Salt 2017 1.000,00 

Ajuntament de 
Montblanc 

Aportació 
Posada en valor del patrimoni 
arqueopaleontològic de Montblanc (anualitat 17) 

3.025,00 

Diputació de 
Tarragona 

Aportació 
Intervenció arqueològica al jaciment del Barranc 
de la Boella 2017 12.000,00 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 
(MINECO) 

Subvenció  
Competitiva 

HAR2013-41197-P - FBurjachs, JFernández            3.041,51 

CGL2015-65387-C3-1-P - E.Carbonell                 94.725,01 

CGL2016-80000 - J. Agustí                          60.456,77 

CGL2016-80975-P - B. Martínez / R. Sala            27.560,27 

HAR2016-76760-C3-1-P- F.Rivals/M.Vaquero           14.416,75 

EUC2014-A-51591 - Europa Redes y Gestores - 
B.Sentís, I.Pastó 845,77 

 
Beques 
postdoctorals 

IEDI-2017-00889 - J. Fernández 12.027,53 

RYC-2012-10379 - S. Lozano 61.439,36 

IJCI-2014-19909 - C.Tornero        32.708,72 

FJCI-2015-23541 - A. Eixea         25.000,00 

Beques 
predoctorals 

FPI-BES-2014-067747 – C. Sánchez 20.600,00 

FPI -BES-2013-065048 - E. López 20.600,00 

EEBB-I-17-12474 - C. Sánchez                       5.107,28 

Ministerio de 
Educación, Cultura y 
Deportes (MECD) 

Beques 
predoctorals 

FPU12/02668 – P.Piñero 6.292,10 

FPU12/00238 – A. Rufà 6.292,10 

FPU13/01885 - L.J. Pérez 20.926,92 
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MECD - PRX17/00308 - E. Allué                      131,70 

MECD - CAS17/00053 - A. Eixea                      9.821,38 

European 
Commission - 
Research Executive 
Agency 

Beques 
postdoctorals 

H2020-MSCA-IF-2014 - FRomagnoli                    50.715,67 

H2020-MSCA-IF-2014 - GA656264 -  F.Silva           76.764,03 

H2020-MSCA-IF-2015 - GA704822 - E.Brisse           84.005,65 

European Research 
Council 

Projecte 
Competitiu 

ERC-15-683018-PALEODEM - J.Fernández       343.460,56 

Fundació Palarq Conveni  
Evolución del poblamiento humano durante el 
cuaternario en Marruecos Oriental: Aïn Béni 
Mathar – Guéfaït (Provincia de Jerada) 

13.604,09 

Wenner Gren 
Fundation 

Conveni 
Upper Paleolithic cultural and environmental 
changes in north-eastern Iberia: archeological 
excavations at the Consagració rock-shelter 

4.870,21 

Conveni Congrés'17 Big Puzzle - F.Romagnoli        11.314,94 

Fundació Tarragona 
Smart 
Mediterranean City 

Conveni Col·laboració en recerca sobre “Smart Cities i 
evolució social” entre la FTSMC i l’’IPHES (2016-18) 10.397,48 

Fundación Bancaria 
La Caixa 

Conveni  
Mediterrània  1.700,00 

Cicle Conferències Quibas (Murcia) La Caixa 17            8.280,00 

FECYT - Fundación 
Española para la 
Ciencia y la 
Tecnología 

Subvenció 
competitiva 

FECYT - 16 - 11167 – IPHES a les escoles - L. Batista   3.200,00 

Servei d’Ocupació de 
Catalunya 

Programa de 
Garantia Juvenil 

Contractació Garantia Juvenil 16-17                
 

21.318,90 
 

Contractació Garantia Juvenil 17-18             7.507,20 

  TOTAL 1.335.082,77 

 
El moviment durant l’exercici 2016 de les partides del balanç corresponents a 
aquestes subvencions ha estat el següent: 
 

Finançador Referència – Concepte 
Saldo a 

31/12/15 
Traspàs a 
resultats 

Reclassificaci
ó a subv.NO 
reintegrable 

Saldo a 
31/12/16 

      

 TOTAL -115.551,97 890.233,01 924.006,17
 

-115.551,97 890.233,01 924.006,17 -149.325,13 

      

132. Altres subvencions, donacions i llegats     -112.687,04 851.924,33 881.143,41 -141.906,12 

AGAUR 2014 SGR 899 - E. Carbonell           -315,51 26.511,84 29.999,91 -3.803,58 

AGAUR 2014 SGR 900 - M. Vaquero       -4.384,64 15.261,23 11.381,76 -505,17 

AGAUR 2014 SGR 901 - J. Agustí     -1.691,19 6.786,77 5.095,58 0,00 

AGAUR 2016FI_B 00286 - J.F. Bisbal                       0 14.846,40 17.846,88 -3.000,48 

AGAUR 2013FI_B 00148 – E. Camarós -2.925,26 2.925,25 -0,01 0,00 

AGAUR 2014FI_B 00539 - A.Pedergnana     -3.234,92 19.387,62 17.777,96 -1.625,26 

AGAUR 2011FI_B1 00623 - MLSoto                0,00 0,00 0,00 0,00 

AGAUR 2015 FI_B 01104 - A. Pineda     -2.986,08 19.097,08 19.471,52 -3.360,52 

                                                   -115.551,97     890.233,01     924.006,17   - 149.325,13 
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AGAUR 2014FI_B2 00161 - J. I. Morales                    0 1.000,00 1.000,00 0,00 

OSIC  2014/100576 - Abric Romaní - ECarbonell           -328,68 22.673,96 22.992,45 -647,17 

OSIC 2014/100575 - Camp Ninots - JAgustí             -15,4 15.208,48 15.858,29 -665,21 

OSIC 2014/100573 - Homínids - JRosell            -995,07 18.188,79 17.777,27 -583,55 

OSIC  2014/100574 - Francolí - Gaià - JMVergés        -6.138,01 30.108,03 31.682,01 -7.711,99 

MINECO CGL2012-38434-C03-03 – E. Carbonell              0 109.996,25 117.951,65 -7.955,40 

MINECO HAR2013-41197-P - FBurjachs,  Fernández            -4.430,29 14.832,33 10.402,04 0,00 

MINECO HAR2013-48784-C3-1P - MVaquero, FRivals           -2.265,02 15.363,68 13.098,66 0,00 

MINECO RYC2011-09363 – Beca Ramon y Cajal -6.959,02 25.290,00 18.330,98 0,00 

MINECO BES-2013-065048 - E.López           -3.616,88 21.008,16 21.008,20 -3.616,92 

MINECO RyC – 2012 – 20379 – S. Lozano  -6.957,28 38.229,93 38.849,46 -7.576,81 

MINECO EUC2014-A-51591 - RyG - BSentís, IPastó            0 4.933,34 4.933,34 0,00 

MINECO CGL2016-80000-P - J. Agustí                        0,00 0,00 2.374,04 -2.374,04 

MINECO CGL2016-80975-P - B. Martínez / R. Sala            0,00 0,00 2.249,85 -2.249,85 

MINECO HAR2016-76760-C3-1-P- F.Rivals/M.Vaquero           0,00 0,00 2.108,26 -2.108,26 

FECYT FCT-14-9124 - Arqueosnacks - J.M. Vergés           0,00 0,00 0,00 0,00 

MECD FPU12/02668 – P. Piñero -5.982,76 21.381,06 18.981,06 -3.582,76 

MECD FPU12/00238 – A. Rufà -3.582,76 21.381,06 21.381,06 -3.582,76 

MECD FPU13/01885 - L.J.Pérez       -2.993,88 17.972,39 18.400,33 -3.421,82 

MECD BES-2010-034216 - A. Rodriguez                   0,00 0,00 0,00 0,00 

EUROPEAN 
COMISSION 

PIEF-GA-2013-628589 - S.Jones           
-12.431,21 16.399,71 3.968,50 0,00 

EUROPEAN 
COMISSION 

H2020-MSCA-IF-2014 - FRomagnoli              
-10.325,82 72.105,10 73.657,75 -11.878,47 

EUROPEAN 
COMISSION 

H2020-MSCA-IF-2014 - GA656264 -  F.Silva         
0,00 52.392,40 62.915,66 -10.523,26 

EUROPEAN 
COMISSION 

H2020-MSCA-IF-2015 - GA704822 - E.Brisse          
0,00 0,00 13.686,32 -13.686,32 

EUROPEAN 
RESERARCH 
COUNCIL 

ERC-15-683018-PALEODEM - J.Fernández       
0,00 23.140,49 40.315,67 -17.175,18 

I-CERCA SUMA 3 -2.720,99 9.361,01 6.640,02 0,00 

I-CERCA SUMA 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

MECD – IPCE Exc.exterior (Eritrea) - BMartínez           -206 11.654,82 11.448,82 0,00 

MINECO HAR2015-70685-ERC - J. Fernández                   -13.280,59 55.844,35 42.563,76 0,00 

MINECO BES-2014-067747 - C. Sánchez       -3.615,60 21.005,92 21.005,92 -3.615,60 

MINECO IJCI-2014-19909 - C.Tornero                        -5.504,18 31.291,28 25.787,10 0,00 

MINECO EEBB-C-16-11414 - C.Sánchez               -4.800,00 5.219,06 5.219,06 -4.800,00 

MINECO EEBB - EST15/00460 - Leo J. Pérez 0 4.575,82 4.575,82 0,00 

MINECO FJCI-2015-23541 - A. Eixea     0,00 0,00 4.734,48 -4.734,48 

MECD EEBB Movilidad ARodriguez    0,00 0,00 0,00 0,00 

MECD CAS16/00289 - C. Tornero      0 13.707,82 20.110,08 -6.402,26 

SERVEI 
OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA 

Programa de Garantia Juvenil 
0 8.217,90 18.936,90 -10.719,00 

      
NO subcompte 132 però sí traspàs a resultats 
AJT. LA FEBRÓ Les Borres 2016 0 1.500,00 1.500,00 0,00 

AJT. LA 
CANONJA 

Barranc de la Boella 2016 0 30.000,00 30.000,00 0,00 

AJT. VIMBODÍ 
I POBLET 

Molí del Salt 2016 0 1.000,00 1.000,00 0,00 
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DIPUTACIÓ 
DE TGN 

Barranc de la Boella 2016 0 12.000,00 12.000,00 0,00 

MECD CAS16/00289 - C. Tornero  - OVH 0 125,00 125,00 0,00 

      
Altres ingressos incorporats al resultat -2.864,93 38.308,68 42.862,76 -7.419,01 

FUNDACIÓ TGN 
SMART 
MEDITERRANE
AN CITY 

Conveni de col·laboració 15-16 -2.864,93 10.232,12 7.367,19 0,00 

FUNDACIÓ TGN 
SMART 
MEDITERRANE
AN CITY 

Conveni de col·laboració 16-18 0 10.284,21 10.284,21 0,00 

FUNDACIÓ 
PALARQ 

Evolución del poblamiento humano durante el 
cuaternario en Marruecos Oriental: Aïn Béni Mathar 
– Guéfaït (Provincia de Jerada) 

0 1.395,91 8.155,16 -6.759,25 

FUNDACIÓ  LA 
CAIXA 

Mediness Conference 2016 0 3.000,00 3.000,00 0,00 

FUNDACIÓ LA 
CAIXA 

Converses sobre el passat mirant al futur 0 3.200,00 3.200,00 0,00 

WENNER GREN 
FOUNDATION 

Abric de la Consagració 15-16 0 10.196,44 10.598,94 -402,50 

WENNER GREN 
FOUNDATION 

Puzzle Congress 0 0,00 257,26 -257,26 

 
 
 
El moviment durant l’exercici 2017 de les partides del balanç corresponents a 
aquestes subvencions ha estat el següent: 
 

Finançador Referència – Concepte 
Saldo a 

31/12/16 
Traspàs a 
resultats 

Reclassificació 
a subv.NO 

reintegrable 

Saldo a 
31/12/17 

      

 TOTAL -115.551,97 890.233,01 924.006,17
 

   - 

      

Altres subvencions, donacions i llegats         

MINECO EUC2014-A-51591 - RyG - BSentís, IPastó  845,77 845,77  

I-CERCA I-CERCA - SUMA 3  46,49 46,49  

I-CERCA Projecte SUMA - 4  17.248,89 17.248,89  

MINECO OVH-HAR2013-41197-P - FBurja., JFernán  527,86 527,86  

MINECO OVH - HAR2013-48784-C3-1P - MVaq., FRiva     

MINECO OVH - CGL2015-65387-C3-1-P - E.Carbonell  16.439,88 16.439,88  

MINECO OVH - CGL2016-80000-P - J. Agustí  10.492,50 10.492,50  

MINECO OVH - CGL2016-80975-P - B.Martínez/R.Sala  4.783,19 4.783,19  

MINECO OVH-HAR2016-76760-C3-1-P-
F.Rivals/M.Vaquero  2.502,08 2.502,08  

MECD OVH - CAS17/00053 - A. Eixea                 125,00 125,00  

MECD  FPU12/02668 - PPiñero                        500,00 500,00  

MECD  FPU12/00238 - ARufà                          500,00 500,00  

MECD FPU13/01885 - L.J.Pérez                             500,00 500,00  
EUROPEAN 
COMISSION 

H2020-MSCA-IF-2014 - FRomagnoli  5.835,82 5.835,82  

                                                -149.325,13    1.355.082,77   1.342.595,27     -156.837,63 
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EUROPEAN 
COMISSION 

OVH - MSCA-IF-2014-GA656264 - F.Silva  7.979,40 7.979,40  
EUROPEAN 
COMISSION OVH-MSCA-IF-2015 - GA704822 - E.Brisset  8.287,85 8.287,85  
EUROPEAN 
RESEARCH 
COUNCIL  

OVH - ERC-15-683018-PALEODEM - J.Fernánd 
 68.692,11 68.692,11  

AGAUR 2016 BP 00346 - BPinós - C. Tornero                  7.635,98 -7.635,98 

AGAUR 2017 SGR 1040 - A. Ollé                             860,00 952,84 -92,84 

AGAUR 2017 SGR 836 - E. Allué                             7.928,84 8.223,84 -295,00 

AGAUR 2016FI_B 00286 - J.F. Bisbal -3.000,48 17.186,00 15.518,48 -1.332,96 

AGAUR 2017 SGR 859 - H. A. Blain                          1.350,52 1.600,52 -250,00 

AGAUR 2014FI_B 00539 - A.Pedergnana -1.625,26 1.625,26   

AGAUR 2014 SGR 899 - E. Carbonell -3.803,58 6.231,82 2.428,24  

AGAUR 2014 SGR 900 - M. Vaquero -505,17 2.115,17 1.610,00  

AGAUR 2015 FI_B 01104 - A. Pineda -3.360,52 21.389,46 21.279,46 -3.250,52 

AGAUR 2017FI_B 00096 - M.T.Arilla                         15.002,40 18.002,88 -3.000,48 
AJT. LA 
CANONJA 

Aportació Ajt. Canonja - BBoella 17                 30.000,00 30.000,00  
DIPUTACIÓ 
TARRAGONA 

Sub.BBoella 2017 - Dip.Tarragona                    12.000,00 12.000,00  
AJT. 
MONTBLANC 

Aportació Ajuntament Montblanc 2017                 3.025,00 3.025,00  
OSIC – DEPT. 
CULTURA 

2014/100576 - Abric Romaní - ECarbonell -647,17 17.938,54 17.291,37  
OSIC – DEPT. 
CULTURA 2014/100575 - Camp Ninots - JAgustí -665,21 13.271,01 12.605,80  
OSIC – DEPT. 
CULTURA 2014/100573 - Homínids - JRosell -583,55 8.112,11 7.528,56  
OSIC – DEPT. 
CULTURA 2014/100574 - Francolí - Gaià - JMVergés -7.711,99 69.519,36 61.807,37  
AJT. 
VIMBODÍ I 
POBLET 

Aportació Ajt. Vimbodí i Poblet 2017               
 1.000,00 1.000,00  

I-CERCA DIGIBERS - C.Belarte                                15.000,00 15.000,00  

I-CERCA Transhumance activities - JMPalet,CTorne            13.600,00 13.600,00  
AJT. LA 
FEBRÓ 

Aportació Ajuntament La Febró 2017                  1.500,00 1.500,00  

MINECO HAR2013-41197-P - FBurjachs, JFernández            2.513,65 2.513,65  

MINECO CGL2015-65387-C3-1-P - E.Carbonell -7.955,40 78.285,13 78.776,28 -8.446,55 

MINECO CGL2016-80000-P - J. Agustí -2.374,04 49.964,27 52.301,27 -4.711,04 

MINECO CGL2016-80975-P - B. Martínez / R. Sala -2.249,85 22.777,08 21.957,23 -1.430,00 

MINECO HAR2016-76760-C3-1-P- F.Rivals/M.Vaquero -2.108,26 11.914,67 11.392,36 -1.585,95 

MINECO RYC-2016-19386 - J.M. López                 7.715,37 -7.715,37 

MINECO IEDI-2017-00889 - J. Fernández                      12.027,53 14.046,23 -2.018,70 

MINECO BES-2014-067747 - C. Sánchez -3.615,60 20.600,00 20.600,00 -3.615,60 

MINECO RyC-2012-10379- S.Lozano -7.576,81 61.439,36 67.390,43 -13.527,88 

MINECO BES-2013-065048 - E.López -3.616,92 20.600,00 17.841,41 -858,33 

MINECO IJCI-2014-19909 - C.Tornero -6.402,26 32.708,72 26.306,46  

MINECO EEBB-I-17-12474 - C. Sánchez                       -4.800,00 5.107,28 307,28  

MINECO FJCI-2015-23541 - A. Eixea                         -4.734,48 25.000,00 25.000,00 -4.734,48 

MECD  PRX17/00308 - E. Allué                       131,70 5.741,70 -5.610,00 

MECD CAS17/00053 - A. Eixea                       9.696,38 12.158,73 -2.462,35 

MECD FPU12/02668 - P. Piñero                            -3.582,76 5.792,10 2.209,34  

MECD FPU12/00238 - A. Rufà                              -3.582,76 5.792,10 2.209,34  
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MECD  CAS17/00049 - R. Huguet                       3.004,30 -3.004,30 

MECD FPU13/01885 - L.J.Pérez -3.421,82 20.426,92 20.426,92 -3.421,82 
WENNER 
GREN 

Ajut int.arq.Abric Consagració-Wenner Gr -402,50 4.870,21 4.467,71  
WENNER 
GREN 

Congrés'17 The Big Puzzle - F. Romagnoli -257,26 11.314,94 11.057,68  
FUNDACIÓ 
PALARQ 

Conv. Fundación Palarq - G. Chacón -6.759,25 13.604,09 6.844,84  
EUROPEAN 
COMISSION 

H2020-MSCA-IF-2014 – F.Romagnoli -11.878,47 44.879,85 33.001,38  
EUROPEAN 
COMISSION 

H2020-MSCA-IF-2014 - GA656264 -  F.Silva -10.523,26 68.784,63 68.589,63 -10.328,26 
EUROPEAN 
COMISSION 

H2020-MSCA-IF-2015 - GA704822 - E.Brisset -13.686,32 75.717,80 72.289,74 -10.258,26 
EUROPEAN 
COMISSION 

GA749188 - J. Willman             11.996,00 -11.996,00 

FECYT FECYT - 16 - 11167 - L. Batista                     3.200,00 3.407,40 -207,40 
EUROPEAN 
RESEARCH 
COUNCIL  

ERC-2015-CoG-683018-PALEODEM - 
J.Fernández           -17.175,18 274.768,45 286.597,72 -29.004,45 

SOC Contractació Garantia Juvenil 16-17                -10.719,00 21.318,90 10.599,90  

SOC Contractació Garantia Juvenil 17-18                 7.507,20 22.037,36 -14.530,16 
FUNDACIÓ 
LA CAIXA 

Conveni Cicle Mediterrània LaCaixa                  1.700,00 1.700,00  
FUNDACIÓ 
LA CAIXA 

Cicle Conferències Murcia La Caixa 17               8.280,00 8.280,00  
FTSMC Tarragona Smart Cities 2016-18 - SLozano  10.397,48 11.910,43 -1.512,95 

 
 
 
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL 
 
Recordar de que des del 2010 es rep una subvenció amb caràcter de capital per a la 
construcció de la nova seu del Centre. Aquesta subvenció es va formalitzar amb un 
conveni amb la Generalitat de Catalunya i va destinada a finançar el retorn del 
préstec de 4.360.000 euros concedit pel BBVA a l’IPHES amb la mateixa finalitat. La 
subvenció finança tant l’amortització de capital com els interessos.  
La subvenció es va començar a traspassar a resultats, un cop acabada la construcció, 
el juny de 2012. Pel que fa als interessos, es van començar a traspassar a l’exercici 
2010 en funció de les despeses financeres del préstec, 38.598,90 euros per a 
l’exercici 2017 i 50.376,53 euros per a l’exercici 2016. 
El pressupost final per a la construcció de l’edifici IPHES va reduir-se a 3.531.248,00 
euros. Tenint en compte les altres despeses no elegibles FEDER que s’han executat 
(184.665,02 euros), existeix un sobrefinançament de 644.086,98 euros respecte 
l’import subvencionat inicialment. 
 
La despesa elegible FEDER està subvencionada al 50 % per la Generalitat: 
1.765.624,00 euros, que s’han de retornar, segons document de 18 de desembre de 
2014 “Proposta per a la destinació del cofinançament de la despesa elegible FEDER 
per a l’amortització de capital de l’operació d’endeutament de la nova seu social de 
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l’IPHES (Projecte EDIPHES), segons el conveni de col·laboració entre la Secretaria 
d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i l’IPHES”, acceptat per la 
Direcció General de Rercerca mitjançant document 0228S/2553/2014 de 
23/12/2014. 
 
Així, l’import final a retornar a la Generalitat és 2.409.710,98 euros (1.765.624,00 
euros + 644.086,98 euros), que es durà a terme mitjançant l’assumpció, per part de 
l’IPHES a partir de l’any 2015 i successius, de les quotes anuals i amortitzacions 
parcials anticipades, aquestes últimes en funció de la disponibilitat de tresoreria. 
 
L’any 2014 l’IPHES va iniciar el retorn del finançament FEDER assumint 
l’amortització parcial anticipada: 244.536,00 euros. 
 
L’any 2015 l’IPHES va assumir una quota de capital amortitzada anticipadament i 
també la quota anual (capital i interessos). 
 
L’any 2016 l’IPHES ha assumit una amortització parcial anticipada de capital per 
valor de 231.423,25 euros (30/12/2016) i la quota de capital (210.535,62 euros) i 
interessos (50.376,53). Total 2016: 492.335,90 euros. 
 
 
L’any 2017 l’IPHES ha assumit:  
 

- Quota 2017: 221.306,36 euros de capital i 38.598,90 euros d’interessos 
 
Total 2017: 259.905,26 euros 
 
 
Per tant, en xifres el retorn acumulat del finançament FEDER és: 
 

Anualitat Data Capital Interessos Total Acumulat Pendent

2.409.710,98 €

2014 05/12/2014 244.536,00 €                 -   € 244.536,00 € 244.536,00 € 2.165.174,98 €

30/12/2015 239.062,32 €                 -   € 239.062,32 € 483.598,32 € 1.926.112,66 €

31/12/2015 220.158,63 € 67.512,86 € 287.671,49 € 771.269,81 € 1.638.441,17 €

30/12/2016 231.423,25 € 231.423,25 € 1.002.693,06 € 1.407.017,92 €

31/12/2016 210.535,62 € 50.376,53 € 260.912,15 € 1.263.605,21 € 1.146.105,77 €

2017 31/12/2017 221.306,36 € 38.598,90 259.905,26 € 1.523.510,47 € 886.200,51 €

2016

2015

 
 
Tenint en compte la clàusula sisena – “amortització anticipada” establerta en el 
contracte del préstec amb el BBVA es planteja per al 2018 que l’IPHES assumeixi 
(imports segons taula d’amortització del banc): 
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Import de capital a amortitzar: 232.628,78  euros  
Import d’interessos: 32.550,00 euros 
Total quota BBVA 2018: 265.178,78 euros 
 
En funció de la disponibilitat de tresoreria, el 2018 l’IPHES assumirà addicionalment 
una amortització parcial anticipada (232.628,78 euros). 
 
 
Es recorda que l’any 2014 la Generalitat de Catalunya va subvencionar el capital i els 
interessos de l’anualitat 2014 per valor de 330.897,67 euros. 
El capital i interessos amortitzats a 31/12/2014 van ser de 227.427,55 euros i 
85.931,27 euros respectivament (total 313.358,82 euros). 
Per tant, es van rebre 17.538,85 euros de sobrefinançament per part de la 
Generalitat, pendent de compensar el futur. 
 
 
El Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, en la seva sessió de data 23 de 
febrer de 2012, va aprovar constituir un dret de superfície a favor de l'Institut 
de Paleoecologia Humana i Evolució Social sobre una part de la finca inscrita al 
Registre de la Propietat núm. 1 de Tarragona, al Tomo 1955, Llibre 1101, foli 57, 
Finca 78680, en concret, dels 2.148,95 metres quadrats que confronten al Nord i 
Oest amb prolongació del carrer Marcel·lí Domingo, al sud amb la finca 88.286 i a 
l'est amb rambla de vianants. El dret de superfície serà gratuït i tindrà una durada 
de 75 anys. Finalitzat el termini, o en cas que l'IPHES no destini el terreny a les 
finalitats per a les quals s'ha constituït el dret, això és, a la ubicació d'equipaments 
per a la seva activitat de recerca, el terreny revertirà automàticament a la URV, 
sense necessitat que la Universitat hagi d'indemnitzar per cap concepte l'IPHES.  
 
El valor del solar cedit en dret d’ús per la URV ha estat valorat per cadastre en 
1.275.243,95 euros. 
 
El moviment durant l’exercici 2016 de les partides del balanç corresponents a 
aquestes subvencions ha estat el següent: 

Finançador Referència - Concepte 
Saldo a 

31/12/2015 
Traspàs a 
resultats 

Excés traspàs  
anys ant. 

Saldo a  
31/12/2016 

130. Subvencions oficials d’activitats -3.571.789,19 113.437,97 0,00 -3.458.351,22 

Generalitat 
Catalunya 

Construcció nova seu IPHES -3.571.789,19 113.437,97 0,00 -3.458.351,22 

 
 
 
El moviment durant l’exercici 2016 de les partides del balanç corresponents a les  
donacions i llegats de capital, ha estat el següent: 
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Finançador Referència - Concepte 
Saldo a 

31/12/2015 
Traspàs a 
resultats Altes 

Saldo a  
31/12/2016 

131. Donacions i llegats de capital -1.210.064,83 17.003,25 0,00 -1.193.061,58 

Universitat 
Rovira i Virgili Dret d'ús solar IPHES -1.210.064,83 17.003,25 0,00 -1.193.061,58 
 
 
 

El moviment durant l’exercici 2017 de les partides del balanç corresponents a 
aquestes subvencions ha estat el següent: 
 

Finançador Referència - Concepte 
Saldo a  

31/12/2016 
Traspàs a 
resultats 

Excés traspàs  
anys ant. 

Saldo a  
31/12/2017 

130. Subvencions oficials d’activitats -3.458.351,22 112.355,69 0,00 -3.345.995,53 

Generalitat 
Catalunya 

Construcció nova seu IPHES -3.458.351,22 112.355,69 0,00 -3.345.995,53 

 
El moviment durant l’exercici 2017 de les partides del balanç corresponents a les  
donacions i llegats de capital, ha estat el següent: 
 

Finançador Referència - Concepte 
Saldo a  

31/12/2016 
Traspàs a 
resultats Altes 

Saldo a  
31/12/2017 

131. Donacions i llegats de capital -1.193.061,58 17.003,25 0,00 -1.176.058,33 

Universitat 
Rovira i Virgili Dret d'ús solar IPHES -1.193.061,58 17.003,25 0,00 -1.176.058,33 
 
 
 

Administració Pública Deutora per Subvencions Concedides 
 
Els saldos a data de tancament, per a l’exercici 2017 i 2016, han estat els següents:  

 2017 2016 
Curt termini - 4708 HP Deutora per subvencions concedides 778.193,44 934.707,79 

Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) 467.230,13 300.233,08 
Generalitat Catalunya. Departament de Cultura - OSIC 57.404,55 84.671,73 
Generalitat Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement 170.500,00 511.500,00 

Generalitat Catalunya. Departament Economia i Coneixement - FEDER 0,00 311,22 
Ministerio de Cultura, Educación y Deportes (MECD) 80.033,76 35.491,76 
Ajuntament de La Febró 0,00 1.500,00 
Ajuntament de Vimbodí i Poblet 0,00 1.000,00 
Ajuntament de Montblanc 3.025,00 0,00 
   
   
Llarg termini 518.348,83 645.735,27 

Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) 518.348,83 629.355,30 
Generalitat Catalunya. Departament de Cultura – OSIC 0,00 0,00 
Ministerio de Cultura, Educación y Deportes (MECD) 0,00 16.379,97 
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El saldo a curt termini inclou els saldos dels projectes de recerca finançats pel 
MINECO, el MECD, el Departament de Cultura (OSIC – Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural. També inclou els saldos a curt termini del Departament 
d’Economia i Coneixement per a funcionament del centre (aportació anual) i 
subvencions pendent de cobrament provinents d’Ajuntaments. 
 
Pel que fa al saldo a llarg termini, correspon a la reclassificació del finançament dels 
projectes de recerca plurianuals.  
 
 
12. SITUACIÓ FISCAL 

 
L’impost sobre Societats es calcula en base al resultat econòmic o comptable, 
obtingut per l’aplicació de principis de comptabilitat generalment acceptats, que no 
necessàriament ha de coincidir amb la base imposable de l'impost. 
 
Per calcular l’Impost sobre Beneficis, l’IPHES s’ha atingut al Títol II de la Llei 49/2002 
de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels 
incentius fiscals al mecenatge. 
 
De conformitat amb les disposicions establertes per l’article 6 de la Llei 49/2002, 
tots els ingressos obtinguts durant l’exercici 2017 i 2016 estan exempts. D’altra 
banda, les activitats econòmiques que desenvolupa la Fundació estan incloses en 
l’article 7 de la citada Llei com a explotacions econòmiques exemptes, i van 
encaminades al compliment d’un doble objectiu: ser un element de difusió i, per 
l’altra, aconseguir finançament per a la realització de fins fundacionals. 
 
L’article 8.2 a) de la Llei disposa que no són deduïbles les despeses imputables a les 
rendes exemptes. Com que totes les rendes de la Fundació estan exemptes, cap de 
les despeses són deduïbles. 
 
La Direcció de la Fundació no coneix cap circumstància de caràcter significatiu en 
matèria de tributs que pugui generar una contingència de caràcter fiscal pels 
exercicis oberts a inspecció. 
 
El 5 de juliol de 2017 l’IPHES rep un requeriment de l’Agència Tributària sobre les 
autoliquidacions de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) de l’exercici 2016. La 
principal reclamació és la següent: “Deberá aclarar y justificar la actividad realizada, 
ya que de los datos que obran en poder de la Administración tributaria se deduce 
que realiza una actividad exenta, que no daría derecho a deducción; y, en todo 
caso, la determinación de la prorrata aplicada en el ejercicio. Deberá aportar para 
ello el importe total, determinado para cada año natural, de las entregas de bienes 
y prestaciones de servicios que originen el derecho a la deducción y el total de las 
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entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por el sujeto pasivo en el 
desarrollo de su actividad empresarial o profesional.” 
Després d’aportar la documentació requerida, es rep una “Notificación de la 
propuesta de resolución y trámite de alegaciones” en data 24 d’agost de 2017 a 
través de la qual l’AEAT proposa l’aplicació d’una prorrata del 86 %. 
 
L’IPHES presenta al·legacions argumentant una prorrata del 99 % i, finalment, el 22 
de setembre del 2017 es rep una “Notificación de resolución con liquidación 
provisional” a través de la qual l’AEAT informa, a l’apartat Actuaciones realizadas, 
que “Con la notificación de la presente resolución finaliza, en relación al concepto, 
ejercicio y períodos arriba indicados, el procedimiento de comprobación limitada 
que estaba en curso, no pudiéndose efectuar nueva regularización de dichos 
períodos con el mismo alcance ahora comprobado, salvo que en un procedimiento 
de comprobación limitada o de inspección posterior se descubran nuevos hechos o 
circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas 
en esta resolución.” En el mateix document (apartat Hechos y fundamentos de 
derecho que motivan la resolución) s’indica que “Se procede a la regularización del 
importe de las cuotas deducidas conforme al porcentaje de prorrata del 99% , 
atendiendo para ello a lo declarado por el sujeto pasivo en cuanto al calculo de la 
prorrata, en lugar del 86% según planteaba esta Administración, al quedar 
acreditado por el sujeto pasivo, al menos, la duda razonable sobre de sean 
operaciones de organización de exposiciones. Tal cálculo da como consecuencia un 
importe de regularización de 796,00 euros, que es el resultado de aplicar el 1% al 
importe de las cuotas soportadas en el ejercicio por 79.600,11 euros.” 
 
En base a aquest expedient, l’any 2017 l’IPHES aplica la regla de la prorrata partint 
dels següents imports:  
 
IVA suportat = 93.022,79 € 
% prorrata aplicable * = 0,8133  82 % 
IVA deduïble = 76.278,69 € 
 
* El càlcul de prorrata 2017 es calcula en base al % de facturació amb IVA respecte 
el total de facturació: 37.413,61 euros / 46.003,61 euros = 0,8133.  
 
 
13. INGRESSOS I DESPESES 
 
Durant l’exercici 2017, ni a l’exercici 2016, no s’han meritat despeses derivades del 
funcionament de l’òrgan de govern. 
 
No hi ha hagut ajuts concedits.  
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A continuació es detalla el desglossament de la partida d’Aprovisionaments per 
l’exercici 2017 i 2016: 
 

Concepte 2017 2016 

Compres de béns i serveis destinats a les activitats 32.868,25 20.090,08 

Compra d’altres aprovisionaments 524,10 98,65 

Treballs realitzats per altres empreses 172.689,88 138.589,73 

Total aprovisionaments 206.082,23 158.778,46 

 
El detall de les despeses de personal de l’exercici 2017 i 2016 és el següent: 
 

Concepte 2017 2016  

Sous i salaris 1.328.299,02 1.080.937,57  

Indemnitzacions 2.868,70 4.259,31  

Seguretat social a càrrec de la Fundació 385.365,96 327.396,40  

Total despeses de personal 1.716.533,68 1.412.593,28  

 
El detall dels Altres resultats de l’exercici 2017 i 2016 és el següent: 

Concepte 2017 2016 

Ingressos excepcionals 1.277,49 0,55 

Despeses excepcionals -1.434,04 -93,71 

Total altres resultats -156,55 -93,16 

 
 
14. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS 
FUNDACIONALS 
 
L’import del fons dotacional és de 1.075.000 euros i està finançant en la seva 
majoria per immobilitzat. Es destina a les finalitats fundacionals la totalitat dels 
recursos.  
 
15. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 
No hi ha hagut esdeveniments posteriors al tancament que afectin als comptes 
anuals. 
 
16. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
La Fundació considera com entitats del grup, associades o parts vinculades les 
següents: 
 -  Ajuntament de Tarragona: entitat dominant (83,7% del fons social) 
 - Universitat Rovira i Virgili: entitat associada (11,6% del fons social) es 
considera que te influència significativa per la seva representació en l’òrgan de 
govern, com a patró nat, i per les transaccions d’importància relativa que es té amb 
ella. 
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Les transaccions efectuades amb les entitats del grup i associades en l’exercici són 
les següents: 
 
Concepte 2017 2016  

Ingressos per prestació serveis a URV 56,30 706,64  

Despeses associades a URV 4.083,50 3.758,14  

 
Els saldos amb les entitats del grup i associades a 31 de desembre es detallen a 
continuació: 
 

    Saldo  Saldo  

  a 31/12/2017 a 31/12/2016 

Universitat Rovira i Virgili - Deutora 0,00 0,00 

Universitat Rovira i Virgili - Creditora 1.265,52 443,20 
 

Veure sous i dietes de personal d’alta direcció a la nota 17 de la present memòria. 
 
 
17. ALTRA INFORMACIÓ 
 

El nombre de personal fix IPHES i investigadors competitius en el curs de l’exercici 
2017 i 2016, distribuït per categories i desglossat per sexes, ha estat el següent: 
 

 2017 2016 

Categoria Homes Dones Homes Dones 

ÀREA DE GESTIÓ         

SERVEIS GENERALS 
    

Gerència 
 

1 
 

1* 

Administratius 1 3 1 3 

Tècnic informàtic (serveis generals) 1 
 

1 
 

UNITAT DE PROJECTES I TRANSFERÈNCIA 
    

Responsable 1 
 

1 
 

Tècnics de suport 1 
 

1 
 

ÀREA DE RECERCA 
    

Director 1 
 

1 
 

Coordinador de Programes 1 
 

1 
 

Investigadors 15,083 10,500 14,963 11,166 

Tècnics de suport a la Recerca 
 

4 
 

4 

TOTAL 21,083 18,500 20,963 19,166 

 
* Fins a 31/01/2016 el gerent va ser el sr. Carles Prats Cot. A partir del 18/04/2016, s’incorpora com 
a gerent del centre la sra. Maria Targa Montserrat. 
 



 

Memòria econòmica abreujada 2017 

 

Pàgina 35 de 36 

 

La plantilla mitjana durant el 2017 ha estat de 51,60 persones (fixes: 25,61 
persones, eventuals: 25,99 persones). 
 

Altes durant el 2017 de personal fixe: 2 
Altes durant el 2017 de personal eventual: 85 
Baixes durant el 2017 de personal fixe: 5 
Baixes durant el 2017 de personal eventual: 82 
 
L’increment de dades de personal eventual del 2017 respecte el 2016 es deu al fet 
que el projecte ERC-2015-CoG-683018-PALEODEM ha estat actiu al llarg de tota 
l’anualitat 2017 i s’ha realitzat treball de camp a Villena (Alacant) durant 4 mesos. 
Aquests fets han requerit la contractació de més personal eventual per a la 
realització de les tasques esmentades, ja prevista al projecte de recerca. 
 

La plantilla mitjana durant el 2016 va ser de 43,22 persones (fixes: 25,81 persones, 
eventuals: 17,41 persones). 
 

Altes durant el 2016 de personal fixe: 4 
Altes durant el 2016 de personal eventual: 37 
Baixes durant el 2016 de personal fixe: 2 
Baixes durant el 2016 de personal eventual: 34 
 
L’IPHES va acceptar l’excedència del gerent, sr. Carles Prats, a partir de l’1 de febrer 
de 2016. El 12 de juliol de 2016 se li revoquen els poders, a favor de l’atorgament 
dels mateixos a la nova gerent del centre, la sra. Maria Targa (Notari Pedro Ángel 
Casado Martín; número de protocol 1.469). Continuen vigents els poders de Robert 
Sala i de Maria Targa a 31/12/2017, quan es signa i es fa efectiva la liquidació i 
quitança del sr. Carles Prats. 
 
No hi ha operacions per a les que s’hagi tramitat autorització del Protectorat. Els 
membres del Patronat no han rebut cap sou, dieta o remuneració, no hi ha hagut 
cap obligació contreta en matèria de pensions o de pagament de primes 
d’assegurances de vida, cap indemnització per cessament, cap bestreta ni crèdit 
concedit ni cap obligació assumida per compte d’ells a títol de garantia. No s’han 
produït operacions garantides per béns de la Fundació. 
 
El personal d’alta direcció durant el 2016 i 2017 és: 
Robert Sala Ramos - Director a partir del 02/11/2015 
Carles Prats  - Gerent fins a 31/01/2016  
Maria Targa - Gerent a partir de 18/04/2016 
 

Robert Sala i Maria Targa, apoderats en el moment de l’elaboració d’aquesta 
memòria, han percebut sous i dietes per les seves responsabilitats durant l’exercici 
2017. 
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Robert Sala, com a director del centre, ha percebut 12.000,00 euros en concepte de
salari brut el 2017 i 14.000 euros en 1'exercici 2016. Durant el 2017 se li han
reemborsat 281,22 euros en concepte de dietes derivades d'accions de direcció i
durant el 2016 van ser 1.004,93 euros.
La Gerent del Centre ha percebut 50.220,00 euros en concepte de salari brut durant
el 2017 i 34.596,00 euros en 1'exercici 2016. I se li han reemborsat 1. 122,49 euros
en concepte de dietes derivades d'accions de gerencia el 2017 i 1. 161, 17 euros peí
mateix concepte en 1'anualitat 2016.

18. INFORMACIÓ SEGMENTADA

La distribudó de 1'import d/ingressos i despeses corresponent a les seves activitats
ordináries, per categories d'activitats, centres de treball i árees geográfiques es la
següent:

INGRESSOS
Cate oria 2017 2016 ÁreaGeo ráfica

1. INGRESSOS NO COMPETITIUS

II. PROJECTES COMPETITIUS

Recerca (MINECO, AGAUR,...)

III. RECURSOS PROPIS

Servéis Científícs i Técnics

Inscripcions
Activitats de Sodalització

Projectes i Aportacions de Privats

Cate oria

I. DESPESA DE PERSONAL

a. Personal d'Administració i Gerencia
b. Personal de Recerca

c. Personal Técnic de Suport a la

Recerca

d. Unitat de projectes i transferencia
(Personal de Sodalització)

II. DESPESA DE FUNCIONAMENT

a. Fungible
b. Viatges i Dictes
c. Servéis Rebuts

Tarragona, a 26 de mar f de 2018

aria rg Monts r
Gere e I'

1.023.000,00

1.335.082,77
1.335.082,77

50.394,68

14. 292,12
5.976,71

30. 125,85
0,00

DESPESES
2017

1.716. 533,68
259.656,75

1.063.915,71

321.540,66

71.420,56

618.079,36
37.831, 52

187.210,65

393. 037, 19

Rob
Di

1.023.000,00

890.233,01
890. 233,01

46.220,68

34. 508,38
570,00

11.142,30
0,00

2016

1.412.593,28

207.528,39

920.393, 21

213. 085,48

71. 586,20

504.958,66
24.921,19

151. 489,68

328. 547,79

a Ramos

rdeUPHES

Catalunya

Espanya i Europa

Espanya

Espanya
Món

Área Geo ráfica

Espanya

Espanya

Espanya

Espanya

Espanya, UE

Espanya, Món
Espanya, Món
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