
                                                                                                                                                                                                                 

Relació de convenis i acords de col·laboració institucional 

Entitat Objecte Vigència 

Universidad de Zaragoza 
Acord de col·laboració per la vinculació de la Dra. Alicia Muñoz a l'IPHES en el context de 
l'ajuda Margarita Salas 

01/01/2022-31/12/2023 

Universitat Rovira i Virgili 
Conveni de col·laboració per regular l'adscripció de l'activitat de recerca, transferència i la 
realització de projectes conjunts 

01/01/2022-31/12/2024 

Universidad de Murcia 
Convenio de cooperación educativa para la realización de prácticas externas de estudiantes 
universitarios 

31-01-2022-31-01-2026 

Ayuntamiento de Bedmar y 
Garcíez 

Conveni de col·laboració pel desenvolupament d’activitats de recerca, docència i socialització 
relacionades amb els projectes arqueològics a Sierra Mágina 

04/02/2022-04/02/2025 

IOSA Hospitality S.L./ Ajuntament 
de la Canonja 

Renovació del conveni col·laboració per cessió temporal dels terreny del Barranc de la Boella 01/02/2022-01/02/2025 

Fundación Palarq 
“Evolución del poblamiento humano durante el cuaternario en Marruecos Oriental: Aïn Beni 
Mathar – Guefaït (Provincia de Jerada)” 

15/02/2022-31/12/2022 

Fundación Palarq “Primeros pasos humanos en América del Sur: caminando entre Gonfoterios” 15/02/2022-31/12/2022 

Max Planck Institute 
Conveni de col·laboració amb Max Planck Institue per la realització de formació en analítiques 
sedimentològiques 

18/02/2021-31/12/2023 

Universitat Rovira i Virgili - 
Facultat de Lletres 

Conveni pràctiques curriculars 21/02/2022-06/05/2022 



                                                                                                                                                                                                                 

Universitat Rovira i Virgili - 
Facultat de Lletres 

Conveni pràctiques curriculars 08/03/2022-13/05/2022 

Ajuntament de la Febró 
Conveni específic de col·laboració amb l'Ajuntament de la Febró per la campanya 2022 a 
jaciments arqueològics del municipi 

09/03/2022- 31/12/2022 

Ajuntament de Capellades 
Conveni específic de col·laboració per la campanya 2022 d’excavacions i recerca al jaciment de 
l’Abric Romaní 

15/03/2022-31/12/2022 

Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona/Fundación 

Telefónica 

Acord de col·laboració per la cessió de materials, assessorament científic i elaboració de clips 
audiovisuals per l'exposició Cervells 

24/03/2022-24/03/2027 

Universitat Rovira i Virgili – Dept. 
Bioquímica i Biotecnologia 

Conveni de pràctiques curriculars  04/04/2022-24/06/2022 

Universitat de Barcelona 
Acord de col·laboració per la vinculació del Dr. Carlos Sánchez a l'IPHES en context de l'ajuda 
Margarita Salas 

01/02/2022-31/01/2023 

Universitat de Barcelona 
Acord de col·laboració per la vinculació del Dr. Juan Fernández a l'IPHES en context de l'ajuda 
Margarita Salas 

01/02/2022-31/01/2023 

Universitat Rovira i Virgili – 
Facultat de Lletres 

Conveni pràctiques curriculars  25/03/2022-30/06/2022 

Universidad Autónoma de Madrid 
Acord de col·laboració per la vinculació del Dr. Guillermo Bustos a l'IPHES en context de l'ajuda 
Margarita Salas 

01/04/2022-31/03/2023 

Centre National de Recherches 
Préhistoriques, Anthropologiques 

et Históriques 
Conveni de cooperació científica internacional en matèria d’arqueologia i geologia 05/12/2021-05/12/2026 

Universitat Rovira i Virgili – 
Facultat de Lletres 

Conveni pràctiques curriculars  01/05/2022-15/05/2022 

Universidad de Murcia Annex pràctiques curriculars 23/12/2021-31/05/2022 



                                                                                                                                                                                                                 

Universidad de Murcia Annex pràctiques curriculars 23/12/2021-31/05/2022 

Ajuntament de la Canonja 
Subvenció i conveni aportació ajuntament de la Canonja a la campanya 2022 al Barranc de la 
Boella 

25/04/2022-31/12/2022 

Consell Comarcal de la Conca de 
Barberà 

Conveni de col·laboració per la realització d’excavacions arqueològiques al jaciment del Molí del 
Salt 

17/04/2022-31/12/2022 

Ajuntament de Vimbodí i Poblet Conveni específic per la campanya de recerca i excavacions 2022 al jaciment del Molí del Salt 18/05/2022-31/12/2022 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Conveni de pràctiques curriculars - F Geologia 19/05/2022-17/06/2022 

Universitat Rovira i Virgili – 
Facultat de Lletres 

Conveni pràctiques curriculars  25/05/2022-08/06/2022 

Universitat Rovira i Virgili – 
Facultat de Lletres 

Conveni pràctiques curriculars  01/06/2022-31/08/2022 

Ajuntament de la Riba 
Conveni marc de col·laboració pel desenvolupament de les excavacions al jaciment de la 
Cansaladeta 

07/06/2022-07/06/2026 

Paleolítico Vivo SL Conveni de col·laboració per realització d’activitats en l’àmbit científic i de la divulgació 08/06/2022-08/06/2026 

AntropòlegsLab SL 
Conveni de col·laboració per realització d’activitats en l’àmbit científic, docència, assessorament  
i intercanvi d’activitats 

08/06/2022-08/06/2026 

Fundación Jean Goodall España 
Conveni de col·laboració per realització d’activitats en l’àmbit científic, divulgació,  
assessorament i intercanvi d’activitats 

16/06/2022-16/06/2026 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Conveni adscripció de Personal de Recerca de la UAB a IPHES 17/06/2022-17/06/2026 



                                                                                                                                                                                                                 

Ajuntament de Caldes de 
Malavella 

Conveni de col·laboració per la campanya d’excavacions i recerca 2022 al jaciment del Camp 
dels Ninots 

20/06/2022- 31/1/2022 

Universitat de Deusto Compromís institucional amb el projecte InspiraSteam 26/06/2022-31/12/2022 

Departament des Alpes 
Maritimes-Laboratoire de 

Prehistoire de Lazaret 
Conveni de col·laboració pel desenvolupament d’activitats arqueològiques 22/06/2022-22/06/2026 

Ajuntament de Montblanc 
Conveni específic per la campanya de recerca i excavacions 2022 als jaciments prehistòrics del 
terme de Montblanc 

11/07/2022-31/12/2022 

Universitat de Girona Conveni marc de col·laboració en matèria de recerca i docència 19/07/2022-19/07/2026 

Universitat Rovira i Virgili – 
Facultat de Lletres 

Conveni pràctiques curriculars  01/08/2022-12/08/2022 

Weizmann Institute of Science 
(Israel) 

Conveni marc de col·laboració per cessió de materials arqueològics per al a recerca 08/08/2022-08/08/2024 

Universitat Rovira i Virgili – 
Facultat de Lletres 

Conveni pràctiques curriculars  26/09/2022-08/11/2022 

Università degli Studi di Ferrara Learning agreement 01/10/2022-15/12/2022 

Universitat Rovira i Virgili – 
Facultat de Lletres 

Conveni pràctiques curriculars  03/10/2022-11/01/2023 

Ajuntament de l'Espluga de 
Francolí 

Conveni específic de col·laboració per la campanya 2022 d’excavacions i recerca al jaciment de 
la Cova de la Font Major 

10/10/2022-31/12/2022 

Ajuntament de Sant Martí de 
Tous 

Conveni específic de col·laboració per la campanya 2021 d’excavacions i recerca al jaciment de 
la  Guinerdera 

11/10/2022-31/12/2022 



                                                                                                                                                                                                                 

Ajuntament de Capellades 
Annex al conveni específic de col·laboració per la campanya 2022 d’excavacions i recerca al 
jaciment de l’Abric Romaní 

19/10/2022-31/12/2022 

Universitat Rovira i Virgili – 
Facultat de Lletres 

Conveni pràctiques curriculars  17/10/2022-11/11/2022 

Universitat Rovira i Virgili – 
Facultat de Lletres 

Conveni pràctiques curriculars  24/10/2022-29/01/2023 

Institut Investigació Sanitària 
Pere Virgili-CEIm 

Renovació del compormís de vincualció ammb el Comitè d'Ètica d'Investigació en Medicaments 
(CEIm 

24/10/2022-24/10/2023 

Ajuntament de Capellades 
Conveni específic de col·laboració per la campanya 2022 d’excavacions i recerca al jaciment de 
l’Abric Romaní 

19/10/2022-31/12/2022 

Fundación Palarq “Cova Gran de Montserrat (Collbató, Barcelona)” 21/10/2022-31/12/2023 

Fundación Palarq “Primeros pasos humanos en América del Sur: caminando entre Gonfoterios” 21/10/2022-31/12/2023 

Fundación Palarq 
“Reconstrucción paleoambiental del yacimiento del Barranc de la Boella (Pleistoceno inferior) 
basada en el análisis de isótopos estables de los restos faunísticos” 

21/10/2022-31/12/2023 

Fundación Palarq 
“Imágenes digitales por luminiscencia UV-Vis y fechas radiocarbón de las manifestaciones 
graficas prehistóricas de la Sala dels Gravats de la Cova de la Vila (la Febró, Tarragona)” 

21/10/2022-31/12/2023 

Fundación Palarq “Cova de la Font Major (Espluga de Francolí, Tarragona)” 21/10/2022-31/12/2023 

Fundación Palarq “Timing of deaths through time: the Roc de les Orenetes collective burial” 21/10/2022-31/12/2023 

Fundación Palarq “Early evidence of prehistoric sheep in the Eastern Pyrenees (EEPSEPY)” 21/10/2022-31/12/2023 



                                                                                                                                                                                                                 

 

 
Conselh Generau d'Aran 

Conveni marc de col·laboració per la realització d'activitats derivades dels camps de la 
zooarqueologia i la tafonomia 

06/11/2022-06/11/2026 

Soprintendenza per I Beni 
Culturali e Ambientali di Palermo 

Conveni de recerca arqueològica a les isoles di Alcudi, Vulcano e Panarea 17/11/2022-17/11/2024 

Concejo de Arraitz-Orkin 
Conveni marc de col·laboració pel desenvolupament d’activitats de recerca i divulgació 
arqueológica 

07/12/2022-17/11/2024 

Concejo de Arraitz-Orkin 
Conveni específic de Col·laboració pel desenvolupament de la campanya 2022 al jaciment 
d’Abanutz 

07/01/2022-31/12/2022 

Ajuntament de Moià Renovació del conveni de col·laboració pel desenvolupament d’activitats de recerca i divulgació 09/12/2022-31/12/2022 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Acord de col·laboració per la vinculació del Dr. David Rodríguez a l'IPHES en context de l'ajuda 
Margarita Salas 

15/12/2022-14/12/2023 

Universitat de València 
Acord de col·laboració per la vinculació del Dr. Carlos Marquina a l'IPHES en context de l'ajuda 
Margarita Salas 

21/12/2022-21/12/2023 


