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Hem auditat els comptes anuals abreujats adjunts de 1'entitat Fundació mstitut cátala de paleoecologia humana i
evolució social, (la Fundació), que comprenen el balan? abreujat a 31 de desembre de 2019, 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 signifícatius, la imatge fídel
del patrimoni i de la situació fmancera de la Fundació a 31 de desembre de 2019. aueí com deis seas resultáis

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

que resulta d'aplicado (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'opinió

Hem dut a terme la nostra auditoria de confonnitat amb la normativa 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 I'auditor en relació a I'auditoria de comptes anuals" del nostre informe.

Som independents de la Fundació de conformitat amb els requeriments d'ética, inclosos els d'mdependéncia, 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 alü-es 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 sufícient i adequada per a la nostra
opinió d'auditoria.

Aspectos mes rellevants de 1'auditoria

Els aspectes 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
període 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
riscos.

Subvencions er ro'ectes

La Fundació tal i com es mostra al seu balan? abreujat i es desglossa a les notes 9i 11 de la 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 classifíca aquets deutes a llarg o curt tennini en fanció
de 1'estimació 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 despeses 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 informació 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'mdica que el Departament
d'Empresa i Conebíement de la Generalitat de Catalunya, ha concedit ajuts a la Fundació per un import total de
1. 102. 500 euros per fer fi-ont a les desposes de funcionament de 1'exercici 2019. A la data d'aquest informe, esta
pendent de signar-se amb Porgan isme autónom, un contráete programa que reguli el régim d'aquestes transferéncies.
Aquets ajuts son necessaris per no comprometre la continuitat en funcionament de la Fundació. Aquesta qüestió no
modifica la nostra opinió.

Responsabilitat deis patrons en relació amb els comptes anuals abreujats

Els patrons son responsables de formular els comptes anuals abreujats adjunts, de manera que expressm la imatge
fídel del patrimoni, de la situació fmancera i deis resultáis de la Fundació, de conformitat amb el marc normatiu
d'informació fmancera 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 funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb
entitat en funcionament i utilitzant el principi comptable d'entitat en funcionament tret si els patrons teñen intenció
de liquidar la Fundació o cessar en les seves operacions, o be no existeixi altre alternativa realista.

Responsabilitüts de 1'auditor en relució amb 1'auditoria deis 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 fi-au 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 influirán 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. Així
mateix:

Identifíquem i valorem els riscos d'mcorrecció 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 fi-au pot implicar col-lusió, falsifícació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament
errónies o elusió del control intem.

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

Avaluem 1'adequació de les polítiques comptables aplicades i la raonabilitat de les estimacions comptables i
la informació revelada per la direcció.



Concloem sobre I'us adequat per part deis patrons de la Fundació del principi comptable d'entitat en
ftincionament i, basant-nos en 1'evidéncia d'auditoria obtinguda, 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 ñmcionament. Si arribem a la conclusió de que
existeuí una incertesa material, se'ns requerek a cridar 1'atenció en el nostre informe 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'evidéncia
obtinguda fms la data del nostre informe d'auditoria, tanmatebí, fets o condicions futures poden ser causa de
que la Fundació deixi de ser una entitat en ftincionament.

Avaluem la presentació global, 1'estructura i el contíngut deis comptes anuals abreujats, inclosa la
informació revelada i si els comptes anuals abreujats representen Íes transaccions i els fets subjacents de
manera que expressin la imatge fídel de la Fundació.

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

Entre els riscos signifícatms que han estat objecte de comunicació ais patrons de la Fundació, determinem els que
hagin estat els de major signifícativitat en 1'auditoria deis comptes anuals abreujats del període 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.

RSM SPAIN A ORES, S. L. P. (n° ROAC S2158)
Rodolfo Marsal Bosque (no ROAC 17676)

Tarragona, 30 dejuny de 2020
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FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL
en euros

A) ACTIU NO CORRENT 6.871.419,34 7.332.354,47

I. Immobilitzat intangible 5 1.148.029,72 1.162.968,37

202, (2802), (2902) 1. Concessions administratives 0,00 0,00

206, (2806), (2906) 2. Aplicacions informàtiques 5.977,91 3.913,30

208, (2808), (2908) 3. Drets sobre béns cedits en ús 1.142.051,81 1.159.055,07
200, 201, 203, 205, (2800), (2801), (2803), (2805), 

(2900), (2901), (2903), (2905) 4. Altres immobilitzats intangibles 0,00 0,00

209 5. Acomptes 0,00 0,00

II. Immobilitzat material 6 3.882.143,02 4.030.227,58

210, 211, (2811), (2910), (911) 1. Terrenys i construccions 3.626.960,96 3.712.244,40
212, 213, 214, (2812), (2813), (2814), (2912), 

(2913), (2914) 2. Instal·lacions, maquinària i utillatge 186.195,57 228.022,24

215, 216, (2815), (2816), (2915), (2916) 3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació 63.936,49 84.910,94

217, 218, (2817), (2818), (2917), (2918) 4. Altre immobilitzat material 5.050,00 5.050,00

219 5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes 0,00 0,00

III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00

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

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

VI. Inversions financeres a llarg termini 8 1.841.246,60 2.139.158,52

2405, 250, (2495), (259), (2935), (296) 1. Instruments de patrimoni 0,00 0,00

2425, 252, 253, 254, (2955), (298) 2. Crèdits a tercers 1.840.405,20 2.057.391,79

2415, 251, (2945), (297) 3. Valors representatius de deute 0,00 0,00

255, 258, 26 4. Altres actius financers 841,40 81.766,73

474 VII. Actius per impost diferit 0,00

B. ACTIU CORRENT 1.823.403,38 2.562.909,15

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 I. Existències 0,00 0,00

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 8 1.143.597,26 1.606.466,19

430,433,440, 441, 442, (447) 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 21.509,17 6.263,57

443, (4933), (4934), (4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 710,27 0,00

444 3. Patrocinadors 233.877,37 698.234,93

445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors 0,00 0,00

460, 464, 544 5. Personal 0,00 0,00

4709 6. Actius per impost corrent 0,00 0,00

4700, 4707, 4708, 471, 472, 473 7. Altres crèdits amb les administracions públiques 887.500,45 901.967,69

558 8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

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

IV. Inversions financeres a curt termini 8 7.906,08 20.889,13

5305, 540, (5395), (549), (5935), (596) 1. Instruments de patrimoni 0,00 0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) 2. Crèdits a tercers 0,00 0,00

5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) 3. Valors representatius de deute 0,00 0,00

5355, 545, 548, 551, 5525, 554, 5590, 565, 566 4. Altres actius financers 7.906,08 20.889,13

480, 567 V. Periodificacions a curt termini 8 2.469,81 22.172,35

VI. Efectiu i altres Actius líquids equivalents 8 669.430,23 913.381,48

570, 572, 574 1. Tresoreria 669.430,23 913.381,48

576 2. Altres actius líquids equivalents 0,00 0,00

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

TOTAL ACTIU (A+B) 8.694.822,72 9.895.263,62

Robert Sala Ramos Maria Targa Montserrat

Director de l'IPHES Gerent de l'IPHES

BALANÇ ABREUJAT

EXERCICI 2019

NÚM. DELS COMPTES ACTIU
NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI 2018EXERCICI 2019



FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL
en euros

A. PATRIMONI NET 5.353.688,51 5.537.484,28

A-1) Fons Propis 10 969.729,34 960.324,91

I. Fons dotacionals o fons socials 1.075.000,00 1.075.000,00

100, 101 1. Fons dotacionals o fons socials 1.075.000,00 1.075.000,00

(103), (104) 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar 0,00 0,00

102 II. Fons especials 0,00 0,00

III. Excedents d'exercicis anteriors -114.675,09 -172.673,42

120 1. Romanent 420.758,96 362.760,63

121 2. Excedents negatius d'exercicis anterior -535.434,05 -535.434,05

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

129 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 9.404,43 57.998,33

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

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 11 4.383.959,17 4.577.159,37

130 1. Subvencions oficials de capital 3.121.722,70 3.233.849,28

131 2. Donacions i llegats de capital 1.147.101,83 1.164.105,08

132 3. Altres subvencions, donacions i llegats 115.134,64 179.205,01

137 4. Ingressos fiscals a distribuir 0,00 0,00

B) PASSIU NO CORRENT 2.009.743,64 2.995.301,47

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

II. Deutes a llarg termini 9 2.009.743,64 2.995.301,47

1605, 170 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.162.659,11 1.417.926,75

1625, 174 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 

185, 189 3. Altres deutes a llarg termini 847.084,53 1.577.374,72

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

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

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

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

C) PASSIU CORRENT 1.331.390,57 1.362.477,87

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

II. Deutes a curt termini 9 1.176.340,57 1.158.980,76

5105, 520, 527 1. Deutes amb entitats de crèdit 255.363,87 243.732,08

5125, 524 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 

551, 554, 5525, 555, 55565, 5566, 560, 561, 3. Altres deutes a curt termini 920.976,70 915.248,68

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

5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564
III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini

9

0,00 0,00

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 9 155.050,00 201.616,95

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveïdors 31.122,95 5.713,81

41 2. Creditors varis 19.231,58 62.360,51

465, 466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament) -48,04 0,00

475, 476, 477 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques 104.743,51 133.542,63

448 5. Acomptes d'usuaris 0,00

485, 568 V. Periodificacions a curt termini 9 0,00 1.880,16

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 8.694.822,72 9.895.263,62

Robert Sala Ramos Maria Targa Montserrat

Director de l'IPHES Gerent de l'IPHES

BALANÇ ABREUJAT
EXERCICI 2019

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU
NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI 2018EXERCICI 2019



en euros

1. Ingressos per les activitats 2.448.804,58 2.338.431,92

700, 705, (706), (708), (709) a) Vendes i prestacions de serveis 49.306,24 27.955,56

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 0,00 0,00

722, 723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 0,00 0,00

724 d) Subvencions oficials a les activitats 11 1.102.500,00 1.035.490,00

728 e) Donacions i altres ingressos per a activitats 11 0,00 0,00

727 f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de l'exercici 11 1.296.998,34 1.274.986,36

(658) g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

2. Ajuts concedits i altres despeses 13 0,00 0,00

(650), (651), (652), 729 a) Ajuts concedits 0,00 0,00

(653), (654)

b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern
0,00 0,00

(6930), 71*, 7930 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00

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

5. Aprovisionaments 13 -173.255,35 -127.767,80

(600), (601), (602), 606, 608, 609, 61*, (6931), (6932), 

(6933), 7931, 7932, 7933 a) Consums i deteriorament d'existències
-37.802,93 -25.630,93

(607) b) Treballs realitzats per altres entitats -135.452,42 -102.136,87

6. Altres ingressos de les activitats 0,00 0,00

752 a) Ingressos per arrendaments 0,00 0,00

751, 753, 754, 755, 759 b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00

(64) 7. Despeses de personal 13 -1.748.850,08 -1.649.127,54

8. Altres despeses d'explotació -434.154,02 -425.053,05

a) Serveis exteriors -433.161,91 -424.066,37

(620) a1) Investigació i desenvolupament 0,00 0,00

(621) a2) Arrendaments i cànons -15.222,94 -11.916,17

(622) a3) Reparacions i conservació -40.488,97 -29.066,19

(623) a4) Serveis de professionals independents -45.621,93 -29.804,11

(624) a5) Transports 0,00 0,00

(625) a6) Primes d'assegurances -9.241,43 -8.236,40

(626) a7) Serveis bancaris -733,48 -697,63

(627) a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -46,00 -1.396,28

(628) a9) Subministraments -39.280,79 -42.033,75

(629) a10) Altres serveis -282.526,37 -300.915,84

(631), (634), 636, 639 b) Tributs -986,68 -986,68

(655), (694), (695), 794, 7954 c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 0,00 0,00

(656), (659) d) Altres despeses de gestió corrent -5,43 0,00

(68) 9. Amortització de l'immobilitzat -195.400,05 -202.511,60

725, 726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 129.129,83 129.149,50

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

670, 671 12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -9.889,51 -378,99

(678), 778 13. Altres resultats 13 -4.585,62 -701,76

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 11.799,78 62.040,68

760, 761, 762, 769 14. Ingressos financers 0,00 0,00

(660), (662), (665), (669) 15. Despeses financeres -31.830,96 -36.220,45

(663), 763 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00

(666), 768 17. Diferències de canvi -263,88 -371,88

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers 0,00 0,00

(7692) 19. Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 11 29.699,49 32.549,98

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) -2.395,35 -4.042,35

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 9.404,43 57.998,33

(6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impostos sobre beneficis 12 0,00

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) 9.404,43 57.998,33

Robert Sala Ramos Maria Targa Montserrat

Director de l'IPHES Gerent de l'IPHES

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT
EXERCICI 2019

FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL

NÚM. DELS COMPTES
NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI 2018EXERCICI 2019



Total
Pendent de 

desemborsar

SALDO, FINAL DE L'ANY 2017 1.075.000,00 0,00 -173.245,00 0,00 571,58 0,00 4.678.891,49 5.581.218,07

I. Ajustos per canvis de criteri 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Ajustos per errors 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018 1.075.000,00 0,00 -173.245,00 0,00 571,58 0,00 4.678.891,49 5.581.218,07
I. Excedent de l'exercici 0,00 0,00 0,00 0,00 57.998,33 0,00 57.998,33
II. Total d'ingressos i despeses reconeguts en el Patrimoni Net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101.732,12 -101.732,12
III. Operacions de Patrimoni Net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Augments de Fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. ( - ) Reduccions de Fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Conversió de passius financiers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Altres aportacions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Altres variacions de patrimoni net. 0,00 0,00 571,58 0,00 -571,58 0,00 0,00 0,00

SALDO, FINAL DE L'ANY 2018 1.075.000,00 0,00 -172.673,42 0,00 57.998,33 0,00 4.577.159,37 5.537.484,28

Total
Pendent de 

desemborsar

SALDO, FINAL DE L'ANY 2018 1.075.000,00 0,00 -172.673,42 0,00 57.998,33 0,00 4.577.159,37 5.537.484,28

I. Ajustos per canvis de criteri 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Ajustos per errors 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019 1.075.000,00 0,00 -172.673,42 0,00 57.998,33 0,00 4.577.159,37 5.537.484,28
I. Excedent de l'exercici 0,00 0,00 0,00 0,00 9.404,43 0,00 9.404,43
II. Total d'ingressos i despeses reconeguts en el Patrimoni Net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -193.200,20 -193.200,20
III. Operacions de Patrimoni Net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Augments de Fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. ( - ) Reduccions de Fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Conversió de passius financiers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Altres aportacions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Altres variacions de patrimoni net. 0,00 0,00 57.998,33 0,00 -57.998,33 0,00 0,00 0,00

SALDO, FINAL DE L'ANY 2019 1.075.000,00 0,00 -114.675,09 0,00 9.404,43 0,00 4.383.959,17 5.353.688,51

Robert Sala Ramos Maria Targa Montserrat

Director de l'IPHES Gerent de l'IPHES

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019

Fons Excedents 
exercicis 
anteriors

Excedents 
pendents de 
destinar a les 

Excedent de 
l'exercici

Aportacions 
per a 

compensar 

Subvencions, 
donacionsi llegats 

rebuts
TOTAL

FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2018

Fons Excedents 
exercicis 
anteriors

Excedents 
pendents de 
destinar a les 

finalitats 
estautàries

Excedent de 
l'exercici

Aportacions 
per a 

compensar 
pèrdues

Subvencions, 
donacionsi llegats 

rebuts
TOTAL

Judith Collado
Typewriter

Rodolfo Marsal
Typewriter
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La fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) a la 
qual fa referència la present Memòria Econòmica està subjecta a la legislació de la 
Generalitat de Catalunya i a la resta de l’ordenament jurídic que li sigui d’aplicació. 

Constituïda com a fundació el 13 de desembre de 2004, oficialment l’IPHES té 
personalitat jurídica pròpia, naturalesa jurídico-privada, caràcter permanent i plena 
capacitat d’obrar des del mes de juliol de 2006, quan fou finalment 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 referència internacional en el 
desenvolupament de la recerca, docència i transferència en les diferents branques de 
l'estudi de l'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 l'estranger.

L’IPHES és un institut de recerca transdisciplinar que combina les disciplines de les 
Ciències de la Vida, les Ciències de la Terra i les Ciències Socials per aprofundir en 
l'estudi de processos genèrics d'abast universal. En segon lloc, l'anàlisi material 
d'entitats humanes temporalment molt espaiades amb estructures i processos 
tancats, li atorga una perspectiva única per ser emprat com una eina d'anàlisi del 
present amb prospectiva de futur. Així doncs els seus objectius i fins genèrics són 
l'estudi del passat aplicat a l'anàlisi del present amb la perspectiva de treballar pel 
coneixement de la societat humana del futur i així facilitar la continuïtat i el suport 
econòmic i d'organització pels seus fins fundacionals en vessants com:

- La recerca, divulgació, defensa i millora del patrimoni històric, cultural i natural 
que conformen l'acerb de la evolució i el comportament humans, des d'una 
perspectiva evolucionista i materialista.

- El patrocini i la promoció d'excavacions arqueopaleontològiques, així com la 
recerca científica de les troballes que es realitzin, la seva divulgació en fòrums 
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 dels fins fundacionals, s’han reconegut per part de l’Agència 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) tres Grups de Recerca Consolidats amb seu 
al Centre, els components dels quals són principalment investigadors de l’IPHES, però 
també de la Universitat Rovira i Virgili, la Institució Catalana de Recerca i Estudis 
Avançats (ICREA) i altres institucions.

1.1.  Estructura econòmica

En compliment dels mencionats objectius, l’IPHES ha estructurat la seva activitat 
econòmica en Programes d'Actuació Independents desenvolupats d'acord amb els 
seus fins Fundacionals: Àrea de Recerca, Àrea de Docència i Àrea de Socialització. 
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Aquests programes estan administrats per l’Àrea de Serveis Generals, formada pel 
Departament d’Administració i la Unitat de Projectes i Transferència, que realitzen
tasques d’administració i finances, gestió de projectes, suport logístic i relacions 
institucionals.

Tal com expressen els seus Estatuts, el desenvolupament dels fins fundacionals de 
l’IPHES podran efectuar-se directament per la Fundació o en col·laboració amb altres 
entitats, persones físiques o jurídiques que persegueixin fins similars o desenvolupin 
programes vinculats a l'objecte fundacional. Per aquest motiu, aquests Programes 
d’Actuació Independents reben complementarietat quant al finançament del 
personal estable, tant per part de la Universitat Rovira i Virgili com per part de la 
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i també per part de la 
Fundación Atapuerca. 

L’Àrea de Recerca de l’IPHES té, com a principal font de finançament del seu 
funcionament, els projectes competitius. També, en menor mesura, hi poden haver 
aportacions, contractes per part d’altres institucions o prestacions de serveis. 
L’activitat de recerca ve complementada per la realització de workshops i congressos.

El funcionament de l’Àrea de Docència i de l’Àrea de Socialització estan finançats de 
forma separada, per la URV i l’IPHES, respectivament. 

L’Àrea de Docència està personalitzada pel Màster Erasmus Mundus en Quaternari i 
Prehistòria, que s’executa a la Universitat Rovira i Virgili i està finançat pels projectes 
que el Grup Autoecologia Humana del Quaternari executa en el si de la URV.

L’Àrea de Socialització desenvolupa la seva activitat a l’IPHES mitjançant activitats 
divulgatives i de difusió, exposicions i assessoraments museogràfics. L’Àrea de 
Socialització es veu complementada per altres activitats de transferència, com els 
serveis científics i tècnics encarregats per tercers. Els marges aconseguits amb 
aquests recursos es reinverteixen en la pròpia activitat fundacional de les tres Àrees de 
Gestió, Recerca i Socialització. 

1.2. Beneficiaris d’ajuts atorgats

Segons els seus Estatuts, són beneficiaris de la Fundació tots els sectors socials que 
contribueixen al desenvolupament de la investigació, de la divulgació, defensa i 
millora del patrimoni  històric, arqueopalentològic, cultural i natural que conformen 
l’acerb de l’evolució i el comportament humans, ja siguin entitats de naturalesa 
pública o privada sense ànim de lucre i aquells altres sectors de la societat que, a 
través de la seva activitat, impulsin o duguin a terme recerca en aquests àmbits. 

Durant l’exercici 2019 el Centre ha estat dipositari de subvencions de recerca les quals 
tenen per objecte la contractació de personal investigador predoctoral i postdoctoral
per via competitiva. 
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S’han executat 7 ajuts del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
(denominació vigent a partir del 6 de juny de 2018 i anteriorment denominat Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad):

· 2 pertanyent al programa Juan de la Cierva (FPI predoctoral)
· 2 pertanyent al programa Juan de la Cierva (JdC postdoctoral)
· 3 pertanyent al programa Ramon y Cajal (RyC postdoctoral)

Provinent del mateix Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades s’ha rebut
finançament competitiu per a l’estada a l’estranger de 2 investigadors. Aquest 
finançament, abans del 6 de juny del 2018 provenia del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deportes.

D’un altra banda, s’han executat 3 ajuts del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
· 3 pertanyents al programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU 
predoctoral)

Finançats per l'Agència d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), s’han executat 6 
ajuts:

. 4 contractes Formació d'Investigadors (FI predoctoral)
· 2 pertanyent al programa Beatriu de Pinós (BP postdoctoral)

Aquest any s’ha executat de l’European Commission - Research Executive Agency:
· 1 pertanyent al programa Marie Skłodowska-Curie actions. (MSCA postdoctoral)

Durant l’exercici 2019 el Centre ha estat dipositari de 7 subvencions de suport a la 
recerca les quals tenen per objecte la contractació de personal tècnic de suport per via 
competitiva. 

Per una banda, s’ha executat del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad:
· 1 ajut del programa Personal tècnic de suport (PTA)

Per un altra banda, el Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (MCIU) + Fons 
Social Europeu (FSE) s’han executat:

· 6 ajuts del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+I, 
Subprograma Estatal de Incorporación (PEJs)

1.3. Indicadors del compliment de les finalitats fundacionals 2019

L’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social té com a àrees d’actuació 
a nivell operacional les de Recerca, Docència i Socialització en Prehistòria i Evolució 
Humana.

Les activitats de recerca del centre s’executen a partir dels Grups de Recerca, que 
comprenen personal de l’IPHES i altre personal adscrit, principalment de la 
Universitat Rovira i Virgili i de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 
(ICREA). 
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El centre també compta amb personal investigador en formació vinculat als diferents 
projectes i finançat per la URV, la Fundación Atapuerca, l’AGAUR, el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades y el Ministerio de Cultura y Deportes.

La docència que imparteix el personal de l’IPHES s’esdevé en el marc de la Universitat 
Rovira i Virgili i consisteix en el Màster Europeu (Erasmus Mundus), programa de 
formació superior que s'emmarca dins l'European Master on Quaternary and 
Prehistory de la Unió Europea i es realitza en partenariat amb d'altres institucions 
europees: la Università degli Studi di Ferrara (Itàlia), el Muséum National d'Histoire 
Naturelle (París, França); l'Instituto Politécnico de Tomar (Portugal); i la Universida de 
de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal).

Les activitats de socialització són aquelles que utilitzen canals i mecanismes per 
difondre els resultats de recerca del centre. Aquestes, però, busquen superar la mera 
divulgació del coneixement i prioritzar la participació de la ciutadania i la seva 
incorporació als valors evolucionistes, convertir la informació científica en discurs 
social.

Finalment s’han seguit realitzant serveis externs com una part fonamental en la 
generació de recursos propis complementaris a l’aportació de la Generalitat i a les 
subvencions per via competitiva, especialment pel que es refereix a resoldre els 
calendaris de tresoreria del centre, dependents, en part, de les aportacions 
públiques.

Taula resum d’indicadors destacats del centre el 2019:

CONCEPTE Nº

Personal vinculat a l’IPHES 66

Projectes de recerca executats des de l’IPHES 13

Beques competitives 24

Publicacions 121

       Articles en revistes amb factor d’impacte (JCR) 79

       Altres articles 22

       Capítols de llibre 18

       Llibres 2

Direcció d’excavacions i prospeccions 29

Participació en congressos i seminaris 61

Estades a centres de recerca 43

Tesis doctorals dirigides 10

Tesis de màster dirigides 16
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2. BASES DE LA PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Imatge fidel: Els comptes anuals abreujats adjunts han estat preparats a partir dels 
registres comptables de la Fundació IPHES, i es presenten d’acord amb el Pla de 
Comptabilitat de les Fundacions i associacions subjectes a la legislació de la 
Generalitat de Catalunya (Decret 259/2008 de 23 de desembre), modificat 
posteriorment pel Decret 125/2010, de 14 de setembre, de forma que mostren la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació.

b) Principis comptables: El balanç abreujat i el compte de pèrdues i guanys abreujat 
s’han elaborat seguint els principis comptables de prudència, fundació en 
funcionament, meritació, no compensació, uniformitat i importància relativa que 
determinen les normes vigents.

c) Comparació de la informació: Conforme al Pla 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 2019 s’han inclòs les 
xifres comparatives respecte de l’exercici 2018 (balanç de situació, compte de 
pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net i memòria abreujats). 

d) Agrupació de partides: No hi ha agrupació de partides en el balanç, al compte de 
resultats i a l’estat de canvis en el patrimoni net abreujats que requereixin un 
desglossament addicional al que ja es mostra en els corresponents apartats de la 
memòria.

e) Elements aplegats en diverses partides: No hi ha cap element patrimonial registrat 
en dues o més partides del balanç.

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

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

h) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: La preparació dels 
comptes anuals abreujats requereix la realització per part de la Direcció de l’IPHES de 
determinades estimacions comptables i la consideració de determinats elements de 
judici. Aquests s’avaluen contínuament i es fonamenten en l’experiència històrica i 
altres factors, incloent les expectatives de successos futurs, que s’han considerat 
raonables d’acord amb les circumstàncies. Si be les estimacions considerades s’han 
realitzat sobre la millor informació disponible a la data de formulació dels presents 
comptes anuals abreujats, qualsevol modificació en el futur d’aquestes estimacions 
s’aplicaria de forma prospectiva des d’aquell moment, reconeixent l’efecte del canvi 
en l’estimació realitzada en el compte de resultats dels comptes anuals abreujats en 
qüestió.

Les principals estimacions i judicis considerats en l’elaboració dels comptes anuals
abreujats són les següents:

- Vides útils i deteriorament dels elements de l’immobilitzat material i actius 
intangibles.
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- Valor raonable dels instruments  financers.

Per l’altra banda, el 9 de maig de 2018 es rep un requeriment a  l’IPHES del 
Protectorat de Fundacions (Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la 
Generalitat de Catalunya) a través del qual es  demana la presentació d’un pla de 
viabilitat que permeti reposar els fons propis, fins arribar a la xifra dels fons 
dotacionals.

El pla de viabilitat es presentà i aprovà a la reunió del Patronat del 30 de maig de 
2018. Es basava en la contenció general de despeses i en centrar els esforços en la 
captació de finançament competitiu. 

El pla de viabilitat recull el trienni que va del 2017 al 2019, i es basava en posar en 
marxa les següents mesures:

1. Centrar els esforços en la captació de finançament competitiu en 
projectes de recerca i de socialització, especialment els europeus, com 
l’European Research Council (ERC),  l'Estratègia de recerca i innovació per a 
l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i el Marie Skłodowska-
Curie Actions (MSCA) i MSCA COFUND. D’altra banda, mantenir els esforços 
per continuar obtenint finançament de les convocatòries dels plans 
nacionals i autonòmics i presentar per primera vegada una sol·licitud a la 
convocatòria Unidades de Excelencia María de Maeztu.

2. Aconseguir projectes competitius que financiïn despesa estructural.

3. Activar una nova línia d’ingressos amb la posada en marxa de nous 
productes de socialització de la recerca (exposicions itinerants, tallers 
didàctics, projectes de museïtzació i altres productes per a les 
administracions locals).

4. Continuar l’esforç de contenir la despesa estructural durant aquests 
anys.

Vistos els resultats dels tres anys implicats, 2017-2019, hem d’assenyalar que s’han 
presentat sol·licituds a tots els programes esmentats i que s’han aconseguit resultats 
moderadament optimistes en els projectes europeus i bons resultats en els nacionals 
i en els de socialització. Hem aconseguit una certa regularitat en l’obtenció de MSCA, 
un èxit encara curt pel que fa als ERC la  obtenció per primera vegada d’un projecte  
dins de les possibilitats dels fons europeus dedicats al desenvolupament regional a 
través de la innovació, el PECT-RIS3CAT i una bona estabilització en els programes 
estatals i nacionals. Tot i que tenim camp per millorar en l’àmbit dels projectes 
europeus, es pot afirmar que s’ha complert amb moderada satisfacció el pla de 
viabilitat. Hem de remarcar especialment que s’han presentat pels tres anys 
consecutius resultats positius en la línia marcada pel pla, que té com a objectiu
reequilibrar els fons propis. En això darrer els resultats són plenament satisfactoris.
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3. APLICACIÓ DE RESULTATS

Durant l’exercici 2019 s’han registrat guanys per valor de 9.404,43 euros. 

BASES DE REPARTIMENT EXERCICI 2019

Excedent de l'exercici (positiu) 9.404,43

Total base de repartiment = Total distribució 9.404,43

DISTRIBUCIÓ A EXERCICI 2019

Romanent 9.404,43

Total distribució = Total base de repartiment 9.404,43

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.

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.
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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.

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.
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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: 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 i liquida l’impost acollint-se a la llei 49/2002 de 23 de 
desembre de 2002, de règim fiscal d’entitats sense afany de lucre.

5. IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES

El moviment d’aquest epígraf del balanç de situació abreujat durant l’exercici 2018 va 
ser el següent:

Saldo a Saldo a

31/12/2017 Altes Baixes 31/12/2018

Total immobilitzat intangible 1.287.154,59 2.691,11 0,00 1.289.845,70

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

Apl icacions  informàtiques 10.950,80 2.691,11 13.641,91

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

Amortització Acumulada -107.803,92 -19.073,41 0,00 -126.877,33

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

Am. Ac. Aplicacions informàtiques -7.658,44 -2.070,16 -9.728,60

Am. Ac. Béns cedits en ús -99.185,63 -17.003,25 0,00 -116.188,88

TOTAL 1.179.350,67 -16.382,30 0,00 1.162.968,37
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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 31/12/2018 pugen a 7.708,07 euros.

El moviment d’aquest epígraf del balanç de situació durant l’exercici 2019 és el 
següent:

Els elements totalment amortitzats a 31/12/2019 pugen a 7.498,07 euros.

TIPUS VALOR D’AQUISICIÓ 2019 VALOR D’AQUISICIÓ 2018

Propietat industrial 959,84 959,84
Aplicacions informàtiques 6.538,23 6.748,23

6. IMMOBILITZAT MATERIAL

El moviment d’aquest epígraf del balanç de situació durant l’exercici 2018 ha estat el 
següent:

Saldo a Saldo a

31/12/2018 Altes Baixes 31/12/2019

Total immobilitzat intangible 1.289.845,70 6.669,13 -6.420,68 1.290.094,15

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

Apl icacions  informàtiques 13.641,91 6.669,13 -6.420,68 13.890,36

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

Amortització Acumulada -126.877,33 -19.050,53 3.863,43 -142.064,43

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

Am. Ac. Aplicacions informàtiques -9.728,60 -2.047,28 3.863,43 -7.912,45

Am. Ac. Béns cedits en ús -116.188,88 -17.003,25 0,00 -133.192,13

TOTAL 1.162.968,37 -12.381,40 -2.557,25 1.148.029,72

Saldo a Saldo a
31/12/2017 Altes Baixes Traspasos 31/12/2018

Total immobilitzat material 5.399.843,12 46.662,79 -2.474,85 0,00 5.444.031,06

Construccions 4264171,74 0,00 0,00 0,00 4.264.171,74

Instal·lacions tècniques 398.244,76 2.152,22 0,00 0,00 400.396,98

Altres instal·lacions i utillatge 430.726,37 21.347,29 -239,95 0,00 451.833,71

Mobiliari 176.999,15 0,00 0,00 0,00 176.999,15

Equips per a processos d'informació 129.701,10 18.113,28 -2.234,90 0,00 145.579,48

Immobilitzacions materials en curs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre immobilitzat material 0,00 5.050,00 0,00 0,00 5.050,00

Amortització Acumulada -1.232.461,15 -183.438,19 2.095,86 0,00 -1.413.803,48

Am. Ac. Construccions -466.643,90 -85.283,44 0,00 -551.927,34

Am. Ac. Instal·lacions tècniques -174.664,36 -38.992,53 0,00 -213.656,89

Am. Ac. Altres instal·lacions i utillatge -381.700,63 -29.090,88 239,95 -410.551,56

Am. Ac. Mobiliari -97.365,17 -16.355,47 0,00 -113.720,64

Am. Ac. Equips per a processos d'informació -112.087,09 -13.715,87 1.855,91 -123.947,05

Am. Ac. Altre inmobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 4.167.381,97 -136.775,40 -378,99 0,00 4.030.227,58
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El moviment d’aquest epígraf del balanç de situació durant l’exercici 2019 ha estat el 
següent:

Durant l’exercici 2019, el moviment més important en immobilitzacions materials 
correspon a les inversions en altres instal·lacions i utillatge per valor de 15.752,76
euros. Aquest utillatge correspon a adquisicions d’elements per als laboratoris de 
l’IPHES.

Tres partides més d’inversió que han sofert increments han estat les instal·lacions 
tècniques (millores en l’edifici per valor de 4.915.50 euros), mobiliari (per valor 
7.547,74 euros) i la renovació d’equips de processament d’informació (per valor 
7.381,22 euros i alhora la baixa de 16.485,53 euros).

Els elements totalment amortitzats a 31 de desembre de 2019 són els següents:

TIPUS
VALOR D’AQUISICIÓ 

2019
VALOR D’AQUISICIÓ 

2018

Altres Instal·lacions i Utillatge 405.969,99 328.784,42
Mobiliari 15.040,36 15.040,36
Equips per a Processament d'Informació 114.667,04 106.657,42

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, 2018 i 2019.

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 euros.

Saldo a Saldo a
31/12/2018 Altes Baixes Traspasos 31/12/2019

Total immobilitzat material 5.444.031,06 35.597,22 -16.897,96 0,00 5.462.730,32

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

Instal·lacions tècniques 400.396,98 4.915,50 0,00 0,00 405.312,48

Altres instal·lacions i utillatge 451.833,71 15.752,76 -412,43 0,00 467.174,04

Mobiliari 176.999,15 7.547,74 0,00 0,00 184.546,89

Equips per a processos d'informació 145.579,48 7.381,22 -16.485,53 0,00 136.475,17

Immobilitzacions materials en curs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre immobilitzat material 5.050,00 0,00 0,00 0,00 5.050,00

Amortització Acumulada -1.413.803,48 -176.349,52 9.565,70 0,00 -1.580.587,30

Am. Ac. Construccions -551.927,34 -85.283,44 0,00 -637.210,78

Am. Ac. Instal·lacions tècniques -213.656,89 -39.725,70 0,00 -253.382,59

Am. Ac. Altres instal·lacions i utillatge -410.551,56 -22.769,23 412,43 -432.908,36

Am. Ac. Mobiliari -113.720,64 -16.732,87 0,00 -130.453,51

Am. Ac. Equips per a processos d'informació -123.947,05 -11.838,28 9.153,27 -126.632,06

Am. Ac. Altre inmobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 4.030.227,58 -140.752,30 -7.332,26 0,00 3.882.143,02
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7. ARRENDAMENTS OPERATIUS

L’IPHES presenta a 31/12/2018 i 31/12/2019 un saldo a la 621 (arrendaments) per un 
import total de 11.916,17 euros i 15.222,94 euros, respectivament. 

Per a l'exercici 2018, aquest import correspon a:

· Arrendament de dominis d’internet:  domini iphes.cat (40,00 euros), renovació
hosting IPHES (66,00 euros),  arrendament del domini “evoluciona.org” (78,00 
euros) i renovació d’aquest arrendament (37,40euros). 

· Lloguer de les impressores del centre (1.554,48 euros).

· Arrendaments de llicències per al funcionament del centre: llicència Adobe suite
cloud (211,20 euros), llicència Academic Office (1.826,32 euros), llicència Adobe
suite creative cloud (645,00 euros) i llicències Microsoft (1.321,32 euros).

· Arrendaments de recerca: llicència Adobe suite creative cloud per a un projecte 
de recerca concret (322,50 euros), lloguer d’estació total per diverses excavacions 
(945,00 euros), renovació allotjament i domini web d’un projecte de recerca 
(203,80 euros), lloguer de compressor per a excavació (581,15 euros), lloguer de 
desbrossadora per a excavació (42,00 euros), lloguer d’estació total per a una 
excavació (2.142,00 euros) i lloguer de bastida per una excavació (1.900,00 euros).

Per a l'exercici 2019, aquest import correspon a:

· Arrendament de dominis d’internet:  domini iphes.cat (40,00 euros), renovació
hosting IPHES (60,00 euros),  arrendament del domini “evoluciona.org” (78,00 
euros) i renovació d’aquest arrendament (37,40 euros). 

· Lloguer de les impressores del centre (1.554,48 euros).

· Arrendaments de llicències per al funcionament del centre: llicència Adobe suite
cloud (215,00 euros), llicència Academic Office (1.849,85 euros), llicència Adobe
suite creative cloud (560,00 euros) i llicències Microsoft (1.442,64 euros).

· Arrendaments de recerca: llicència Adobe suite creative cloud per a un projecte 
de recerca concret (420,00 euros); lloguer d’estació total per diverses excavacions, 
lloguer de compressor per a excavació, lloguer de desbrossadora per a excavació, 
lloguer de retro per a excavació i lloguer de caseta d’obra per a excavació
(8.965,57 euros).

8. ACTIUS FINANCERS

El desglòs dels actius financers a 31 de desembre de 2018, atenent a les seves 
categories, és el següent:
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CLASSE / CATEGORIA

INSTRUMENTS FINANCERS A 
LLARG TERMINI

INSTRUMENTS FINANCERS A 
CURT TERMINI

Crèdits, derivats i altres Crèdits, derivats i altres

2018 2017 2018 2017

Actius financers a cost amortitzat - - - -

Préstecs i partides a cobrar 400.774,57 931.391,29 725.387,63 738.468,44

Actius mantinguts per negociar - - - -

Tresoreria i altres actius líquids - - 913.381,48 1.086.731,32

TOTAL 400.774,57 931.391,29 1.638.769,11 1.825.199,76

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 2019, atenent a les seves 
categories, és el següent:

CLASSE / CATEGORIA

INSTRUMENTS FINANCERS A 
LLARG TERMINI

INSTRUMENTS FINANCERS A
CURT TERMINI

Crèdits, derivats i altres Crèdits, derivats i altres

2019 2018 2019 2018

Actius financers a cost amortitzat - - - -

Préstecs i partides a cobrar 72.175,96 400.774,57 263.292,62 725.387,63

Actius mantinguts per negociar - - - -

Tresoreria i altres actius líquids - - 669.430,23 913.381,48

TOTAL 72.175,96 400.774,57 932.722,85 1.638.769,11

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 2018 correspon a la fiança del gual 
(841,40 euros), la fiança de la beca postdoctoral European Commission GA749188 

finançades 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 319.007,84 euros al 2018. El descens respecte els 841.718,48 euros de 
2017 prové, majoritàriament, al fet que l’import reclassificat per cobrar a llarg termini 
del projecte finançat per l’ERC 2015-CoG-683018-PALEODEM és menor que l’anualitat 
anterior.

L’import de préstecs i partides a cobrar de l’any 2019 correspon a la fiança del gual 
(841,40 euros). També inclou els imports pendents de cobrar de patrocinadors a llarg 
termini per import de 71.334,56 euros al 2019. El descens respecte els 400.774,57 
euros de 2018 prové, majoritàriament, al fet el projecte finançat per l’ERC 2015-CoG-
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683018-PALEODEM va finalitzar al 2019 i per diversos projectes finançats per 
l’AGAUR.

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 31/12/2018, usuaris i deutors per vendes i prestació de 
serveis (6.263,57 euros); deutors, entitats del grup, associades i altres parts 
vinculades (0,00 euros); patrocinadors (698.234,93 euros) i inversions financeres a 
curt termini (20.889,13 euros).

Les dades a 31/12/2019 eren usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 
(21.509,17 euros); patrocinadors (233.877,37 euros) i inversions financeres a curt 
termini (7.906,08 euros).

8.3. Patrocinadors, usuaris i altres deutors

El desglossament i moviment d’aquest epígraf del balanç de situació durant l’exercici 
2018 ha estat el següent:

Saldo a Saldo a

31/12/2017 Altes Baixes 31/12/2018

Usuaris i deutors per vendes i 
prestació de serveis

12.398,72 29.381,66 -35.516,81 6.263,57

Deutors, entitats del grup, 
associades i altres parts vinculades

0,00 477,95 -477,95 0,00

Patrocinadors 704.530,59 1.050.292,93 -1.056.588,59 698.234,93

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

TOTAL 716.929,31 1.080.152,54 -1.092.583,35 704.498,50

Gran part de l’import de les baixes del 2018 dels patrocinadors correspon a l’import 
cobrat de l’European Research Council pel projecte 2015-CoG-683018-PALEODEM 
(425.706,73 euros) i a la reclassificació dels saldos a cobrar a llarg termini de l’AGAUR 
(193.791,10 euros) i de l’European Commission (125.216,74 euros)

El desglossament i moviment d’aquest epígraf del balanç de situació durant l’exercici 
2019 ha estat el següent:

Saldo a Saldo a

31/12/2018 Altes Baixes 31/12/2019

Usuaris i deutors per vendes i 
prestació de serveis

6.263,57 54.182,26 -38.936,66 21.509,17

Deutors, entitats del grup, 
associades i altres parts vinculades

0,00 3.209,89 -2.499,62 710,27

Patrocinadors 698.234,93 208.641,08 -672.998,64 233.877,37

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

TOTAL 704.498,50 266.033,23 -714.434,92 256.096,81
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Gran part de l’import de les baixes del 2019 dels patrocinadors correspon a l’import 
cobrat de l’European Research Council pel projecte 2015-CoG-683018-PALEODEM i a 
la renuncia de l’ajut Junior Leader de la Fundació Bancaria la Caixa.

9. PASSIUS FINANCERS

El desglòs dels passius financers de l’exercici 2018, atenent a les seves categories, és 
el següent:

CLASSE / CATEGORIA

INSTRUMENTS FINANCERS A LLARG TERMINI

Deutes amb entitats de crèdit Derivats i altres

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Passius financers a cost 
amortitzat

1.417.926,75 1.659.355,37 1.577.374,72 1.543.655,19

Passius financers mantinguts 
per negociar

- - - -

TOTAL 1.417.926,75 1.659.355,37 1.577.374,72 1.543.655,19

El 1.577.374,72 euros corresponents a “passius financers a cost amortitzat – derivats i 
altres” es generen de la suma dels deutes a llarg termini (76.474,38  euros) i els 
deutes a llarg termini transformables en subvencions, donacions i llegats 
(1.500.900,34 euros).

CLASSE / CATEGORIA

INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI

Deutes amb entitats de 
crèdit

Derivats i altres

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Passius financers a cost amortitzat 243.732,08 230.032,24 983.323,00 1.314.150,28

Passius financers mantinguts per 
negociar

- - - -

TOTAL 243.732,08 230.032,24 983.323,00 1.314.150,28

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.
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El desglòs dels passius financers de l’exercici 2019, atenent a les seves categories, és 
el següent:

CLASSE / CATEGORIA

INSTRUMENTS FINANCERS A LLARG TERMINI

Deutes amb entitats de crèdit Derivats i altres

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Passius financers a cost amortitzat 1.162.659,11 1.417.926,75 847.084,53 1.577.374,72

Passius financers mantinguts per 
negociar

- - - -

TOTAL 1.162.659,11 1.417.926,75 847.084,53 1.577.374,72

El 847.084,53 euros corresponents a “passius financers a cost amortitzat – derivats i 
altres” es generen de la suma dels deutes a llarg termini (38.237,20 euros) i els deutes 
a llarg termini transformables en subvencions, donacions i llegats (808.847,33 euros).

CLASSE / CATEGORIA

INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI

Deutes amb entitats de crèdit Derivats i altres

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Passius financers a cost amortitzat 255.363,87 243.732,08 971.282,68 983.323,00

Passius financers mantinguts per 
negociar

- - - -

TOTAL 255.363,87 243.732,08 971.282,68 983.323,00

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.
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9.1. Deutes a llarg i curt termini

Es composen de:

DEUTES A LLARG I CURT TERMINI

31/12/2019 31/12/2018

CONCEPTE Llarg termini Curt termini Llarg termini Curt termini

Préstec BBVA finançament edifici 1.162.659,11 255.267,64 1.417.926,75 242.399,43

Ministerio Economía y Competitividad 38.237,20 38.237,18 76.474,38 38.237,18

Fundació bancaria La Caixa - 17.680,67 - -

Deutes transformables en 
subvencions

808.847,33 864.130,24 1.500.900,34 875.937,71

Crèdit disposat entitats crèdit - 96,23 - 1.332,65

Proveïdors d’immobilitzat (523) - 928,10 - 1.073,79

Proveïdors i creditors - 50.354,53 - 68.074,32

Remuneracions pendents de 
pagament (personal)

- -48,04 - -

TOTAL 2.009.743,64 1.226.646,55 2.995.301,47 1.227.055,08

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 2020 i 2021. 

La quota amortitzada el 2019 ha estat de 38.237,18 euros i a 31/12/2019 hi ha 
pendent de retornar 76.474,38 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 2019 no s’ha realitzat cap amortització anticipada del préstec i 
l’amortització anual de capital del préstec esmentat ha estat per valor de 242.399,43
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 2020 2021 2022 2023 2024

Préstec BBVA 255.267,64 268.672,89 282.837,40 297.734,34 343.414,48

Mº de Ciencia e Innovación 38.237,18 38.237,20 - - -

Fundació Bancaria La Caixa 17.680,67 - - - -

Proveïdors Immobilitzat (523) 928,10 - - - -

Proveïdors i creditors 50.354,53 - - - -

Retorn subvenció FEDER 0,00 - - - -

Crèdit disposat entitats crèdit 96,23 - - - -

Remuneracions pendents de 
pagament (personal)

-48,04 - - - -

TOTAL 362.516,31 306.910,09 282.837,40 297.734,34 313.414,48

Judith Collado
Typewriter

Judith Collado
Typewriter
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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 864.130,24 euros i la resta de 
l’import (subcompte 172) de 808.847,33 euros en els propers anys.

10. FONS PROPIS

El moviment d’aquest epígraf del balanç de situació durant l’exercici 2018 és el 
següent:

Saldo
a 31/12/2017 Altes Baixes Traspàs

Saldo
a 31/12/2018

Fons dotacional 1.075.000,00 - - - 1.075.000,00

Romanent 362.189,05 - - 571,58 362.760,63

Excedents Negatius
ex. anteriors

-535.434,05 - - -535.434,05

Excedent de l'exercici 571,58 57.998,33 - -571,58 57.998,33

TOTAL 902.326,58 57.998,33 0,00 0,00 960.324,91

El moviment d’aquest epígraf del balanç de situació durant l’exercici 2019 és el 
següent:

Saldo
a 31/12/2018 Altes Baixes Traspàs

Saldo
a 31/12/2019

Fons dotacional 1.075.000,00 - - - 1.075.000,00

Romanent 362.760,63 - - 57.998,33 420.758,96

Excedents Negatius
ex. anteriors

-535.434,05 - - - -535.434,05

Excedent de l'exercici 57.998,33 9.404,43 - -57.998,33 9.404,43

TOTAL 960.324,91 9.404,43 0,00 0,00 969.729,34

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, per 
l’any 2018 un import de 1.023.000 euros (resolució 11/05/2018) més un import de 
12.490,00 (resolució de 20/12/2018). Per l’any 2019, l’aportació de 1.055.000,00
euros (Resolució EMC/2321/2018, de 8 d’octubre) i 47.500,00 euros (Resolució 
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EMC/1456/2016, de 8 de juny (DOG 7142, 15.06.2016) modificada per la Resolució 
EMC/2321/2018, de 8 d’octubre) 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 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 
2018, són les següents:

FINANÇADOR TIPUS REFERÈNCIA – CONCEPTE. BENEFICIARI/RESPONSABLE INGRESSOS

CERCA
Convocatòria 
competitiva 

Projecte SUMA 4 (100/111) 6.236,19

Agència d'Ajuts 
Universitaris
i de Recerca (AGAUR)

Convocatòria 
d'ajuts per donar 
suport a les 
activitats dels 
grups de recerca 
(SGR)

2017 SGR 1040 – Evolució social, cultural i biològica al 
Plistocè / Social, cultural and biological evolution during 
the Pleistocene (StEP). 
Coordinador: Andreu Ollé                    

11.585,41

2017 SGR 836 – Group of Analyses on Socio-ecological 
Processes, Cultural Changes and Population dynamics 
during Prehistory (GAPS). 
Coordinadora: Ethel Allué                  

11.541,90

2017 SGR 859 – Paleoecologia humana del PPlio-Plistocè 
(PalHum). 
Coordinador: Hugues A. Blain               

27.668,45

Convocatòria 
dels ajuts 
destinats a 
universitats, 
centres de 
recerca i 
fundacions 
hospitalàries per 
contractar 
personal 
investigador 
novell (FI)

2016FI_B 00286 – Reconstrucció paleoambiental i 
paleoclimàtica del trànsit palelótic superior final - Edat 
del Bronze al nord de la Península Ibèrica: els amfibis i 
rèptils de la cova de El Mirador (Sierra de Atapuerca, 
Burgos). 
Beneficiari: Josep Francesc Bisbal               

8.366,12

2017FI_B 00096 -  Interaccions entre homínids i 
carnívors durant el Plistocè: Neo-Tafonomia de 
carnívors i la seva implicació en la ecologia dels 
homínids arcaics, una aproximació a partir del nivell 
TDW-4 de Gran Dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos), la 
Cova del Toll (Moià, Barcelona) i la Cova de les Llenes 
(Lleida). 
Beneficiària: Maria Teresa Arilla       

19.253,08

2018FI – La gestión volumétrica en la talla lítica como 
indicador de la evolución cognitiva en el Pleistoceno 
inferior y medio. 
Beneficiari: Diego Lombao

14.849,48

2015 FI_B 01104 – Processos de formació de conjunts 
arqueofaunístics durant el Plistocè Inferior: el Barranc 
de la boella (La Canonja, Tarragona), la Sierra de 
Atapuerca (Burgos) i la Cuenca Guadix-Baza (Orce, 
Granada). 
Beneficiari: Antonio Pineda

3.250,52

Convocatòria 
d’ajuts per a la 
incorporació de 

2016BP 00346 –  Investigating early evidence of 
transhumance sheep movements in the Central 
Pyrenees (i-EETS). 

45.740,04
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personal 
investigador 
postdoctoral al 
sistema català de 
ciència i 
tecnologia dins 
del programa 
Beatriu de Pinós 
(BP)

Beneficiari: Carlos Tornero

OSIC (Oficina Suport a 
la Iniciativa Cultural), 
Departament de 
Cultura, Generalitat de 
Catalunya

Concurs públic 
per a l'aprovació 
de projectes 
quadriennals de 
recerca en 
matèria 
d'arqueologia i 
paleontologia per 
al període 2018-
2021.

CLT009/18/00048 – Arrels prehistòriques de la
transhumància a l’Alt Ripollès: Projecte Arqueològic 
2018-2021. 

Investigador principal: Carlos Tornero

545,10

CLT009/18/00052 – El Plio-Pleistocè del Camp dels 
Ninots i la depressió Prelitoral: evolució paleoclimàtica, 
dispersions faunístiques i humanes II. 
Investigador principal: Bruno Gómez

6.685,00

CLT009/18/00053 – Evolució paleoambiental i 
poblament prehistòric a les conques dels rius Francolí, 
Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona (2018-
2021). 
Investigador principal: Josep Maria Vergès

9.916,33

CLT009/18/00054 – Cinglera del Capelló 2018-2021. 
Investigador Principal: Josep Vallverdú

8.603,99

CLT009/18/00055 – Neandertals i carnívors. 
Investigador principal: Jordi Rosell

4.919,54

Ajuntament de La 
Febró

Subvenció 
nominativa –
Conveni específic

S/Ref. – Intervenció i recerca al jaciment de la Cova de 
les Borres. 
Investigador responsable: Josep Vallverdú

1.500,00

Ajuntament de la 
Canonja

Subvenció 
nominativa –
Conveni específic

S/Ref. – Intervenció i recerca al jaciment de la Boella. 
Investigadors responsables: Josep Vallverdú, Palmira 
Saladié

30.000,00

Ajuntament de 
Vimbodí i Poblet

Subvenció 
nominativa –
Conveni específic

S/Ref. - Intervenció i recerca als jaciments de Molí del 
Salt. 
Investigador responsable: Manuel Vaquero

1.500,00

Ajuntament de 
Montblanc

Subvenció 
nominativa –
Conveni específic

S/Ref. – Intervenció i recerca als jaciments de 
Cantacorbs, Minaire, Buldó i Corral del Mas del Pepet. 
Investigador responsable: Josep Maria Vergés

3.025,00

Diputació de Tarragona
Subvenció 
nominativa

S/Ref. – Intervenció i recerca al jaciment de la Boella. 
Investigadors responsables: Josep Vallverdú, Palmira 
Saladié

6.000,00

Ajuntament de Sant 
Martí de Tous

Subvenció 
nominativa –
Conveni específic

S/Ref. – Prospeccions al terme municipal de Sant Martí 
de Tous.
Investigadors responsables: Bruno Gómez, Josep 
Vallverdú

2.000,00

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad
(MINECO), Fons 
Europeu de 
Desenvolupament 
Regional (FEDER)

Programa 
“Proyectos de 
I+D de 
Generación de 
Conocimiento”

CGL2015-65387-C3-1-P - Comportamiento ecosocial de 
los homínidos de la Sierra de Atapuerca durante el 
Cuaternario IV. 
Investigador responsable: Eudald Carbonell

198.450,74

CGL2016-80000 – Crisis climáticas del Pleistoceno 
inferior y medio y su incidencia en la evolución de las 
comunidades de microvertebrados del Levante español. 
Investigador responsable: Jordi Agustí                                            

38.454,86

CGL2016-80975-P – Estudio de las dispersiones 
faunísticas y humanas durante el Pleistoceno inferior en 
la cuenca mediterránea. 
Investigadors responsables: Bienvenido Martínez, 
Robert Sala           

35.015,98
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HAR2016-76760-C3-1-P – Momentos de la vida 
Neandertal: Patrones de comportamiento y arqueología 
de alta resolución (2). 
Investigadors responsables: Florent Rivals, Manuel 
Vaquero          

18.301,43

HAR2017-88503-P – Dinámica ambiental y respuestas 
humanas durante el postglacial en la fachada 
mediterránea de la Península Ibérica (C. 12700-8000 
CAL. BP). 
Investigadors responsables: Francesc Burjachs, Javier 
Fernández

6.318,28

Ayudas a la 
incorporación 
estable de 
doctores
Ayudas para 
contratos Ramón 
y Cajal (RyC)
Ayudas para 
contratos Juan de 
la Cierva

IEDI-2017-00889 –  Beneficiari: Javier Fernández 12.087,56

RYC-2012-10379 –  Beneficiari: Sergio Lozano 40.835,13

RYC-2016-19386 –  Beneficiari: Juan Manuel López 12.397,26

FJCI-2015-23541 – Beneficiari: Aleix Eixea        45.662,38

Ayudas a la 
formación de 
personal 
investigador (FPI)

FPI-BES-2014-067747 –  Neanderthal paleoecology 
through tooth wear and cementochronology analyses in 
the Middle Paleolithic of the Mediterranean area. 
Beneficiari: Carlos Sánchez

20.600,00

FPI -BES-2013-065048 – Beneficiària: Esther López 858,33

FPI-BES-C-2017-0062 – Beneficiària: Susana Alonso                      10.749,88

Ministerio de 
Educación, Cultura y 
Deportes (MECD)

Ayudas para la 
Formación de 
Profesorado 
Universitario
(FPU)

FPU17/05506 – Consolidando huesos: evaluación de la 
eficacia de nuevos productos en los fósiles de los 
yacimientos pleistocenos de la Sierra de Atapuerca 
(Burgos) y del Barranc de la Boella (Tarragona). 
Beneficiària: Andrea Díaz

5.303,79

FPU17/02716  – Estudio de los cambios en la fisonomía 
del cráneo y del endocráneo del género Homo: 
implicaciones en la evolución del comportamiento. 
Beneficiari: Alfredo Suesta

5.303,79

FPU13/01885 – Predadores y presas: explotación de los 
recursos faunísticos por los grupos neandertales de los 
Valles de Alcoy (MIS 3). El caso del yacimiento 
arqueológico de El Salt (Alcoy, Alicante).
Beneficiari: Leopoldo Jesús López 

16.372,08

Ayudas a la 
movilidad 
postdoctoral 
“José Castillejo” y 
“José Madariaga” 
en centros 
extranjeros
Ayudas a la 
movilidad 
predoctoral para 
estancias breves 
en centros 
estatales de I+D 

CAS17_00053 – Beneficiari: Aleix Eixea 2.462,35

PRX17_00308 – University College of London – Institute 
of Archaeology. Ampliando horizontes científicos y 
docentes en el ámbito de la arqueobotánica y la 
prehistoria.
Beneficiària: Ethel Allué

19.371,14

CAS17_00049 – University of Reding – Department of 
Archaeology. Formación docente e investigadora en el 
estudio y transmisión de conocimientos en 
Paleoecología Humana: Identificación de las estrategias 
de subsistencia de los primeros grupos de homínidos
que ocuparon el continente europeo.
Beneficiària: Rosa Huguet

12.352,14

CAS18-00095 –  Universidade da Lisboa. Centro de 
Arqueologia Universidade da Lisboa (UNIARQ). 
Beneficiari: Juan Manuel López

7.996,64

CAS18_00416 –  Hebrew University of Jerusalem. 881,68



Memòria econòmica abreujada 2019

Pàgina 22 de 41

Institute of Archaeology. Beneficiària: María Gema 
Chacón

EST17/00121 – Museo de Prehistoria de Valencia.
Beneficiari: Leopoldo Jesús Pérez

1.590,00

European Commission 
- Research Executive 
Agency

Marie-
Sklodowska Curie 
Actions (MSCA) –
Individual 
Fellowships

MSCA-IF2014-656264 - LAGRANGE - LAte Glacial RANGe 
Expansion  Beneficiari: Fabio Silva          

28.965,17

MSCA-IF2015-704822 – MedCoRes - Mediterranean 
Coastal Resources: benefits and constraints for 
Prehistoric hunters-gatherers.
Beneficiària: Elodie Brisset        

74.115,95

MSCA-IF-2016-749188 –  IDENTITIES - Integrative 
Approaches to Dental Wear: Non-Masticatory Tooth-
Use Across the Mesolithic-Neolithic Transition Among 
Iberian Foraging and Farming Societies.
Beneficiari: John Willman

76.868,77

European Research 
Council

ERC Consolidated 
Grants

ERC-2015-CoG-683018 – PALEODEM - Late Glacial and 
Postglacial Population History and Cultural Transmission
in Iberia (c.15,000-8,000 cal BP). 
Investigador principal: Javier Fernández      

279.503,56

Fundació Palarq Conveni específic

Evolución del poblamiento humano durante el 
cuaternario en Marruecos Oriental: Aïn Béni Mathar –
Guéfaït (Provincia de Jerada). Investigadors principals: 
María Gema Chacón, Robert Sala

15.000,00

Fundació Tarragona 
Smart Mediterranean
City

Conveni específic

Col·laboració en recerca sobre “Smart Cities i evolució 
social” entre la Fundació Tarragona Smart 
Mediterranean City i l’’IPHES.
Responsable: Sergi Lozano

9.318,31

FECYT - Fundación 
Española para la 
Ciencia y la Tecnología

Convocatoria de 
ayudas para el 
fomento de la 
cultura científica, 
tecnológica y de 
la innovación

FCT-16-11167 – IPHES en las escuelas.
Responsable: Lluís Batista   

500,00

Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC)

Programa de 
Garantia Juvenil

Contractació Garantia Juvenil 17-18               
36.492,80

Contractació Garantia Juvenil 18-19            14.772,28

PO FEDER DE 
CATALUNYA 2014 -
2020: Fons Europeu de 
Desenvolupament 
Regional (FEDER)

Programa 
RIS3CAT -
Projectes 
d'Especialització i 
Competitivitat 
Territorial (PECT)

GO03-003414 – Operació 6: Mamut: "Fa un milió d'anys: 
el primer poblament europeu al barranc de la Boella"

4.897,93

TOTAL 1.274.986,36

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 
2019, són les següents:

Finançador Tipus Referència – Concepte. Beneficiari/Responsable Ingressos

CERCA
Convocatòria 
competitiva 

Projecte SUMA 4 (100/111) 24.014,92

Convocatòria d'ajuts 
per donar suport a les 
activitats dels grups 

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

25.325,71
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Agència d'Ajuts 
Universitaris
i de Recerca (AGAUR)

de recerca (SGR) 2017 SGR 836 - Group of Analyses on Socio-ecological 
Processes, Cultural Changes and Population dynamics 
during Prehistory (GAPS). Coordinadora: Ethel Allué                  

16.815,74

2017 SGR 859 - Paleoecologia humana del Plio-
Plistocè (PalHum). Coordinador: Hugues A. Blain               

12.237,25

Convocatòria dels 
ajuts destinats a 
universitats, centres 
de recerca i 
fundacions 
hospitalàries per 
contractar personal 
investigador novell 
(FI)

2018 FI_B2 00179 - Reconstrucció paleoambiental i 
paleoclimàtica del trànsit palelótic superior final - Edat 
del Bronze al nord de la Península Ibèrica: els amfibis i 
rèptils de la cova de El Mirador (Sierra de Atapuerca, 
Burgos). Beneficiari: Josep Francesc Bisbal               

20.829,30

2019 FI_B2 00210 – Interaccions entre homínids i 
carnívors durant el Plistocè: Neo-Tafonomia de 
carnívors i la seva implicació en la ecologia dels 
homínids arcaics, una aproximació a partir del nivell 
TDW-4 de Gran Dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos), 
la Cova del Toll (Moià, Barcelona) i la Cova de les 
Llenes (Lleida). Beneficiària: Maria Teresa Arilla                  

20.601,16

2019 FI_B1 00218 – La gestión volumétrica en la talla 
lítica como indicador de la evolución cognitiva en el 
Pleistoceno inferior y medio. Beneficiari: Diego 
Lombao

20.077,41

2019 FI_B 00487 – Esqueletocronología de anfibios y 
reptiles: relación del tamaño y patrón de crecimiento 
con el clima durante el Plio-Pleistoceno en la 
Península Ibérica.
Beneficiària: Almudena Martínez

14.327,04

2019 FI_B 00210 – Traceological analysis of mobile 
tookits in hight resolution Middle Paleolithic contexts: 
Abric Romaní (Barcelona) and Nahal Mahanayeem 
Outlet (Upper Jordan Valley, Israel).
Beneficiari: Juan Ignacio  Martín-Viveros

14.327,04

Convocatòria d’ajuts 
per a la incorporació 
de personal 
investigador 
postdoctoral al 
sistema català de 
ciència i tecnologia 
dins del programa 
Beatriu de Pinós (BP)

2016BP 00346 – Investigating early evidence of 
transhumance sheep movements in the Central 
Pyrenees (i-EETS).
Beneficiari: Carlos Tornero

43.615,68

2017 BPinós 00210 - Dental analyses of the first 
agropastoralists: An integrative approach. 
Beneficiària: Beatriz Gamarra

29.889,86

OSIC (Oficina Suport a 
la Iniciativa Cultural), 
Departament de 
Cultura, Generalitat de 
Catalunya

Concurs públic per a 
l'aprovació de 
projectes 
quadriennals de 
recerca en matèria 
d'arqueologia i 
paleontologia per al 
període 2018-2021.

CLT009/18/00048 - Arrels prehistòriques de la 
transhumància a l’Alt Ripollès: Projecte Arqueològic 
2018-2021. Investigador principal: Carlos Tornero

7.566,40

CLT009/18/00052 - El Plio-Pleistocè del Camp dels 
Ninots i la depressió Prelitoral: evolució 
paleoclimàtica, dispersions faunístiques i humanes II. 
Investigador principal: Bruno Gómez

19.346,85

CLT009/18/00053 - Evolució paleoambiental i 
poblament prehistòric a les conques dels rius Francolí, 
Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona (2018-
2021). Investigador principal: Josep Maria Vergès

21.823,59

CLT009/18/00054 - Cinglera del Capelló 2018-2021. 
Investigador Principal: Josep Vallverdú

17.601,63

CLT009/18/00055 - Neandertals i carnívors. 
Investigador principal: Jordi Rosell

12.498,81

Ajuntament de 
l’Espluga de Francolí

Subvenció nominativa 
– Conveni específic

S/Ref. - Intervenció i recerca al jaciment de Cova de la 
Font Major.
Investigador responsable: Josep Maria Vergés

1.000,00
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Ajuntament de 
Montblanc

Subvenció nominativa 
– Conveni específic

S/Ref. - Intervenció i recerca als jaciments de 
Cantacorbs, Minaire, Buldó i Corral del Mas del Pepet. 
Investigador responsable: Josep Maria Vergés

3.025,00

Ajuntament de Sant 
Martí de Tous

Subvenció nominativa 
– Conveni específic

S/Ref. - Prospeccions al terme municipal de Sant Martí 
de Tous. Investigadors responsables: Bruno Gómez, 
Josep Vallverdú

2.000,00

Ajuntament de La 
Canonja

Subvenció nominativa 
– Conveni específic

S/Ref. - Intervenció i recerca al jaciment de la Boella. 
Investigadors responsables: Josep Vallverdú, Palmira 
Saladié

30.000,00

Diputació de Tarragona Subvenció nominativa 
S/Ref. - Intervenció i recerca al jaciment de la Boella. 
Investigadors responsables: Josep Vallverdú, Palmira 
Saladié

12.000,00

Ajuntament de La Riba
Subvenció nominativa 
– Conveni específic

S/Ref. - Intervenció i recerca al jaciment de La 
Cansaladeta. Investigadors responsables: Andreu Ollé, 
Josep Maria Vergés

1.500,00

Ajuntament de Caldes 
de Malavella

Subvenció nominativa 
– Conveni específic

S/Ref. - Intervenció i recerca al jaciment de Camp dels 
Ninots. Investigadors responsables: Bruno Gómez, 
Gerard Campeny

10.500,00

Ajuntament de La 
Febró

Subvenció nominativa 
– Conveni específic

S/Ref. - Intervenció i recerca al jaciment de la Cova de 
les Borres. Investigador responsable: Josep Vallverdú

1.500,00

Ajuntament de La 
Canonja

Subvenció nominativa 
– Conveni específic

S/Ref. – Cofinançament de l’Operació 6 “Mamut” del 
projecte PECT “TurisTIC en família” del programa 
RIS3CAT - Projectes d'Especialització i Competitivitat 
Territorial (PECT)

37.100,96

Diputació de Tarragona Subvenció nominativa
Subvenció nominativa a l’institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evolució Social per activitats 
d’internacionalització

22.021,01

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad
(MINECO), Fons 
Europeu de 
Desenvolupament 
Regional (FEDER)

Programa “Proyectos 
de I+D de Generación 
de Conocimiento”

CGL2016-80000 - Crisis climáticas del Pleistoceno 
inferior y medio y su incidencia en la evolución de las 
comunidades de microvertebrados del Levante 
español. Investigador responsable: Jordi Agustí                         

30.816,12

CGL2016-80975-P - Estudio de las dispersiones 
faunísticas y humanas durante el Pleistoceno inferior 
en la cuenca mediterránea. Investigadors 
responsables: Bienvenido Martínez, Robert Sala           

21.459,40

HAR2016-76760-C3-1-P- Momentos de la vida 
Neandertal: Patrones de comportamiento y 
arqueología de alta resolución (2). Investigadors 
responsables: Florent Rivals, Manuel Vaquero          

14.358,65

HAR2017-88503-P – Dinámica ambiental y respuestas 
humanas durante el postglacial en la fachada 
mediterránea de la Península Ibérica (C. 12700-8000
CAL. BP). Investigadors responsables: Francesc 
Burjachs, Javier Fernández

6.642,13

PGC2018-093925-B-C32 - Comportamiento eco-social 
de los homínidos de la Sierra de Atapuerca durante el 
Cuaternario V. Investigadors responsables: E. 
Carbonell / M. Mosquera

77.233,39

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad
(MINECO)

Ayudas a Personal 
Técnico de Apoyo
(PTA)

PTA2017-14619-I. Beneficiària: Elena. Moreno 12.999,96

Ayudas a la 
incorporación estable 
de doctores

IEDI-2017-00889 – Beneficiari: Javier Fernández 6.229,67

Ayudas para contratos 
Ramón y Cajal (RyC)

RYC-2012-10379 – Beneficiari: Sergio Lozano 23.189,25

RYC-2016-19386 – Beneficiari: Juan Manuel López 39.937,11
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Ayudas para contratos 
Juan de la Cierva

IJCI-2017-33342 - Beneficiari: Adrián Arroyo 30.724,53

FJCI-2017-32954 - Beneficiari: Jordi Revelles 25.000,00

Ayudas a la formación 
de personal 
investigador (FPI)

BES-2014-067747 – Neanderthal paleoecology 
through tooth wear and cementochronology analyses 
in the Middle Palaeolithic of the Mediterranean area. 
Beneficiari: Carlos Sánchez

5.150,00

BES-C-2017-0062 -  Beneficiària: Susana Alonso                      23.945,43

Ministerio de Ciencia, 
Innovación e 
Universidades (MCIU), 
Fons Social Europeu 
(FSE)

Ayudas para la 
promoción de empleo 
joven e implantación 
de la Garantía Juvenil 
en I+D+i

PEJ2018-002867-P - Apoyo a la gestión  I+D en el 
IPHES. Beneficiària: Ariadna Martínez

3.153,27

PEJ2018-005198-P - Arqueobioquímica: nueva línea de 
análisis para el estudio del registro 
arqueopaleontológico en IPHES. Beneficiària: Celia 
Díez-Canseco

3.001,77

PEJ2018-005210-P - Técnico en gestión de colecciones 
arqueopaleontológicas. Beneficiari: Edgar Téllez

3.001,77

PEJ2018-005216-P - Fotografía científica, 
fotogrametría y escaneado 3D de materiales 
arqueopaleontológicos. Beneficiària: Maria Dolores 
Guillén

2.741,43

PEJ2018-005222-P - Gestión de las actividades 
científico-técnicas del laboratorio de 
Microvertebrados. Beneficiària: Mónica Fernández

3.001,77

PEJ2018-005226-P - Conservación, restauración y 
reproducciones en 3D de homínidos fósiles, arte 
paleolítico, fauna e industria lítica del cuaternario.  
Beneficiària: Irene Cazalla

3.001,77

Ministerio de 
Educación, Cultura y 
Deportes (MECD)

Ayudas para la 
Formación de 
Profesorado 
Universitario (FPU)

FPU17/05506 – Consolidando huesos: evaluación de la 
eficacia de nuevos productos en los fósiles de los 
yacimientos pleistocenos de la Sierra de Atapuerca 
(Burgos) y del Barranc de la Boella (Tarragona).
Beneficiària: Andrea Díaz

21.307,04

FPU17/02716 – Estudio de los cambios en la fisonomía 
del cráneo y del endocráneo del género Homo: 
implicaciones en la evolución del comportamiento.
Beneficiari: Alfredo Suesta

21.307,04

FPU18/02291 – Estudio tafonómico forense sobre 
restos humanos de cuevas sepulcrales del noreste 
peninsular entre el VI y III milenio a.C. Beneficiari: 
Miguel Ángel Moreno

5.259,56

Ayudas a la movilidad 
“José Castillejo”

CAS18/00095 – Universidade da Lisboa. Centro de 
Arqueologia Universidade da Lisboa (UNIARQ). 
Beneficiari: Juan Manuel López

4.843,81

CAS18/00416 – Hebrew University of Jerusalem. 
Institute of Archaeology. Beneficiària: María Gema 
Chacón

8.687,72

Ayudas a proyectos 
arqueológicos en el 
exterior

42-T002018N0000042853 - Evolución del poblamiento 
humano durante el Cuaternario en Marruecos
Oriental: Aïn Beni Mathar – Guefaït. Investigadors 
principals: Gema Chacón, Robert Sala

18.000,00

42-T002018N0000042853 - Estudio arqueológico y 
paleontológico del Plio-Pleistoceno de la cuenca de 
Engel Ela-Ramud, depresión de Danakil. Investigador 
principal: Bienvenido Martínez

10.500,00

European Commission 
- Research Executive 
Agency

Marie-Sklodowska 
Curie Actions (MSCA) 
– Individual 
Fellowships

MSCA-IF-2016-749188 – IDENTITIES - Integrative 
Approaches to Dental Wear: Non-Masticatory Tooth-
Use Across the Mesolithic-Neolithic Transition Among 
Iberian Foraging and Farming Societies. Beneficiari: 
John Willman

81.252,83
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European Research 
Council

ERC Consolidated 
Grants

ERC-2015-CoG-683018 - PALEODEM - Late Glacial and 
Postglacial Population History and Cultural 
Transmission in Iberia (c.15,000-8,000 cal BP). 
Investigador principal: Javier Fernández      

185.207,70

Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC)

Programa de Garantia 
Juvenil

Contractació Garantia Juvenil 18-19           29.060,80

PO FEDER DE 
CATALUNYA 2014 -
2020: Fons Europeu de 
Desenvolupament 
Regional (FEDER)

Programa RIS3CAT -
Projectes 
d'Especialització i 
Competitivitat 
Territorial (PECT)

GO03-003414 - Operació 6: Mamut: "Fa un milió 
d'anys: el primer poblament europeu al barranc de la 
Boella"

32.183,52

Fundació Bancaria  “La 
Caixa”

Programa de becas de 
posdoctorado Júnior 
Leader Retaining para 
la realización de un 
proyecto de 
investigación en 
Universidades y 
Centros de 
investigación 
españoles - Conveni 
específic

LCF/BQ/PR19/11700001 - Water resource 
SustAinabiLiTY: minutes from ancient Persia (SALTY) –
E. Brisset

73.929,18

Fundación Palarq Conveni específic

Evolución del poblamiento humano durante el 
cuaternario en Marruecos Oriental: Aïn Béni Mathar –
Guéfaït (Provincia de Jerada).
Investigadors principals: María Gema Chacón, Robert 
Sala

15.000,01

Leakey Foundation
Baldwin Fellowship 
Agreement –Conveni 
específic

PhD degree in Quaternary Geology and Prehistory at 
the University Rovira I Virgili (Tarragona, Spain). 
Beneficiària: N.Saidani

269,19

Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia 

Subvenciones para la
investigación e 
intervención en el 
patrimonio 
arqueológico y 
paleontológico de la 
Región de Murcia

ARQ 115/2018 - Contexto faunístico y paleoambiental 
del yacimiento de Quibas en relación con la evolución 
climática del pleistoceno inferior y el primer 
poblamiento humano de Europa.
Investigador principal: Jordi Agustí

       12.950,01

Institut Menorquí 
d’Estudis (IME)

Convocatòria per a la 
concessió de beques 
d’investigació de 
l’Institut Menorquí 
d’Estudis 2019

S/Ref. - Estudi isotòpic del sepulcre funerari de la Cova 
d'Es Pas: reconstrucció del patró d'alimentació de 
Menorca fa 3000 anys.
Investigador principal: Carlos Tornero

         
107,15

TOTAL 1.296.998,34

El moviment durant l’exercici 2018 de les partides del balanç corresponents a 
aquestes subvencions ha estat el següent:

Altres subvencions, donacions i llegats    

FINANÇADOR REFERÈNCIA - CONCEPTE
Saldo a 

31/12/17
Traspàs a 
resultats

Reclassificaci
ó a subv. NO 
reintegrable

Saldo a 
31/12/18

ICERCA Projecte SUMA - 4                                 0,00 6.236,19 6.236,19 0,00

FEDER OVH - Diputació Tarragona - PECT - FEDER          0,00 638,86 638,86 0,00

MINECO OVH - CGL2015-65387-C3-1-P - E.Carbonell                0,00 34.441,86 34.441,86 0,00

MINECO OVH - CGL2016-80000-P - J. Agustí                 0,00 6.673,98 6.673,98 0,00

MINECO OVH - CGL2016-80975-P - B.Martínez/R.Sala          0,00 6.077,15 6.077,15 0,00
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MINECO
OVH-HAR2016-76760-C3-1-P
F.Rivals/M.Vaquero         

0,00 3.176,28 3.176,28 0,00

MINECO OVH - HAR2017-88503-P - F.Burja./J.Ferná          0,00 1.096,56 1.096,56 0,00

MECD OVH - PRX17/00308 - E. Allué                      0,00 125,00 125,00 0,00

MECD OVH  CAS17/00049 - R. Huguet                      0,00 125,00 125,00 0,00

MECD OVH - MECD - CAS18-00095 - J.M. López             0,00 125,00 125,00 0,00

EUROPEAN 
COMISSION

OVH - MSCA-IF-2014-GA656264 - F.Silva             0,00 2.857,65 2.857,65 0,00

EUROPEAN 
COMISSION

OVH-MSCA-IF-2015 - GA704822 - E.Brisset       0,00 7.312,15 7.312,15 0,00

EUROPEAN 
COMISSION

OVH - ERC-15-683018-PALEODEM -
J.Fernández         

0,00 55.900,71 55.900,71 0,00

AGAUR 2016 BP 00346 - BPinós - C. Tornero               -7.635,98 45.740,04 45.625,16 -7.521,10

AGAUR 2017 SGR 1040 - A. Ollé                           -92,84 11.585,41 21.556,28 -10.063,71

AGAUR 2017 SGR 836 - E. Allué                           -295,00 11.541,90 15.749,43 -4.502,53

AGAUR 2016FI_B 00286 - J.F. Bisbal                      -1.332,96 8.366,12 10.296,68 -3.263,52

AGAUR 2017 SGR - H. A. Blain                            -250,00 27.668,45 30.096,29 -2.677,84

AGAUR 2014FI_B 00539 - A.Pedergnana                     0,00 0,00 0,00 0,00

AGAUR 2018 FI_B 00364 - D. Lombao                       0,00 14.849,48 17.861,96 -3.012,48

AGAUR 2017 BPinós 00210 - B. Gamarra                    0,00 0,00 5.483,55 -5.483,55

AGAUR 2015 FI_B 01104 - A. Pineda                       -3.250,52 3.250,52 0,00 0,00

AGAUR 2017FI_B 00096 - M.T.Arilla                       -3.000,48 19.253,08 19.516,12 -3.263,52

AJT. LA 
CANONJA

Aportació Ajuntament La Canonja – Barranc 
de la Boella 18             

0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

DIPUTACIÓ 
TARRAGONA

Aportació Diputació Tarragona - Barranc 
Boella18          

0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

AJT ST.MARTÍ 
DE TOUS

Aportació Ajuntament St Martí de Tous 18          0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

OSIC OSIC-CLT009/18/00048: Arrels - C.Tornero          0,00 545,10 545,10 0,00

OSCI
OSIC-CLT009/18/00052-Camp Ninots-
B.Gómez          

0,00 6.685,00 6.781,55 -96,55

OSIC OSIC - CLT009/18/00053 - Francolí-Gaià            0,00 9.916,33 10.960,93 -1.044,60

OSIC OSIC-CLT009/18/00054-Cinglera Capelló             0,00 8.603,99 9.971,55 -1.367,56

OSIC
OSIC-CLT009/18/00055-Neandertals i 
carnívors         

0,00 4.919,54 4.982,96 -63,42

AJT LA FEBRÓ
Aportació Ajuntament. La Febró - Borres 
2018                 

0,00 1.500,00 1.500,00 0,00

AJT VIMBODÍ I 
POBLET

Aportació Ajuntament Vimbodí i Poblet.
Molí Salt 18            

0,00 1.500,00 1.500,00 0,00

AJT 
MONTBLANC

Aportació Ajuntament de Montblanc 2018            0,00 3.025,00 3.025,00 0,00

MINECO CGL2015-65387-C3-1-P - E.Carbonell                -8.446,55 164.008,88 155.562,33 0,00

MINECO CGL2016-80000-P - J. Agustí                       -4.711,04 31.780,88 32.096,67 -5.026,83

MINECO CGL2016-80975-P - B. Martínez / R. Sala           -1.430,00 28.938,83 31.783,29 -4.274,46

MINECO HAR2016-76760-C3-1-P- F.Rivals/M.Vaquero    -1.585,95 15.125,15 14.807,83 -1.268,63

MINECO HAR2017-88503-P - F.Burjachs/J.Fernández          0,00 5.221,72 6.190,72 -969,00

MINECO MINECO - RYC-2016-19386 - J.M. López              -7.715,37 45.662,38 43.567,03 -5.620,02

MINECO PTA2017-14619-I - E. Moreno                       0,00 0,00 2.166,66 -2.166,66

MINECO BES-2017-081062 - E.S. Alonso                     0,00 10.749,88 14.185,38 -3.435,50

MINECO IEDI-2017-00889 - J. Fernández                    -2.018,70 12.087,56 12.145,42 -2.076,56

MINECO RYC2011-09363-J.Fernandez                         0,00 1.590,00 1.590,00 0,00

MINECO BES-2014-067747 - C. Sánchez                      -3.615,60 20.600,00 20.613,68 -3.629,28

MINECO RyC-2012-10379- S.Lozano                          -13.527,88 40.835,13 34.229,41 -6.922,16
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MINECO BES-2013-065048 - E.López                         -858,33 858,33 0,00 0,00

MINECO IJCI-2017-33342 - A.Arroyo                        0,00 0,00 4.833,46 -4.833,46

MINECO FJCI-2017-32954 - J.Revelles                      0,00 0,00 4.167,34 -4.167,34

MINECO FJCI-2015-23541 - A. Eixea                        -4.734,48 12.397,26 7.662,78 0,00

FUNDACIÓN 
PALARQ

Fundación Palarq - Conveni 2018                   0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

MECD MECD - PRX17/00308 - E. Allué                     -5.610,00 19.246,14 13.636,14 0,00

MECD MECD - CAS17/00053 - A. Eixea                     -2.462,35 2.462,35 0,00 0,00

MECD
MCD – Excavación Exterior-Eritrea -
B.Martínez       

0,00 0,00 4.634,79 -4.634,79

MECD MECD - CAS17/00049 - R. Huguet                    -3.004,30 12.227,14 9.222,84 0,00

MECD FPU13/01885 - L.J.Pérez                           -3.421,82 16.372,08 12.950,26 0,00

MECD MECD - CAS18-00095 - J.M. López                   0,00 7.871,64 12.715,45 -4.843,81

MECD MECD - PFU17/05506 - A. Díaz                      0,00 5.303,79 8.739,29 -3.435,50

MECD MECD - FPU 17/02716 - A. Suesta                  0,00 5.303,79 8.739,29 -3.435,50

MECD MECD - CAS18/00416 - M. G. Chacón                 0,00 881,68 5.619,68 -4.738,00

EUROPEAN 
COMISSION

H2020-MSCA-IF-2014 - GA656264 -  F.Silva          -10.328,26 26.107,52 15.779,26 0,00

EUROPEAN 
COMISSION

H2020-MSCA-IF-2015 - GA704822 - E.Brisse          -10.258,26 66.803,80 56.545,54 0,00

EUROPEAN 
COMISSION

H2020-MSCA-IF-2016 - GA749188 - J.Willma          -11.996,00 76.868,77 75.478,79 -10.606,02

FECYT FECYT - 16 - 11167 - L. Batista                   -207,40 500,00 292,60 0,00

EUROPEAN 
RESEARCH 
COUNCIL

ERC-2015-CoG-683018-PALEODEM -
J.Fernández         

-29.004,45 223.602,85 236.019,70 -41.421,30

SOC Contractació Garantia Juvenil 17-18               -14.530,16 36.492,80 21.962,64 0,00

SOC Servei d’Ocupació de Catalunya - 18-19           0,00 14.772,28 29.363,48 -14.591,20

FEDER Diputació Tarragona - PECT - FEDER                0,00 4.259,07 9.007,68 -4.748,61

FTSMC Tarragona Smart Cities 2016-18 – S.Lozano          -1.512,95 9.318,31 7.805,36 0,00

TOTAL -156.837,63 1.274.986,36 1.297.353,74 -179.205,01

El moviment durant l’exercici 2019 de les partides del balanç corresponents a 
aquestes subvencions ha estat el següent:

FINANÇADOR REFERÈNCIA - CONCEPTE
Saldo a 

31/12/18
Traspàs a 
resultats

Reclassificaci
ó a subv. NO 
reintegrable

Saldo a 
31/12/19

ICERCA Projecte SUMA - 4                                 0,00 24.014,92 24.014,92 0,00

FEDER
OVH - Diputació Tarragona - PECT - FEDER 
Operació Mamut         

0,00 2.502,20 2.502,20 0,00

MINECO OVH - CGL2016-80000-P - J. Agustí                 0,00 5.348,25 5.348,25 0,00

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

0,00 3.724,36 3.724,36 0,00

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

0,00 2.492,00 2.492,00 0,00

MINECO
OVH - PGC2018-093925-B-C32 E. 
Carbonell / M. Mosquera

13.404,14 13.404,14 0,00

MINECO
OVH - HAR2017-88503-P -
F.Burja./J.Fernández          

0,00 1.152,77 1.152,77 0,00

MECD OVH - MCD - FPU17/05506 - A. Díaz 0,00 500 500 0,00

MECD OVH - MCD - FPU 17/02716 - A. Suesta 0,00 500 500 0,00
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MECD OVH - MCD - CAS18/00416 - M. G. Chacón 0,00 125 125 0,00

EUROPEAN 
COMMISSION

OVH - European Commission GA749188 -
J. Willman

0,00 8.016,26 8.016,26 0,00

LA CAIXA OVH  - Junior Leader - E. Brisset 0,00 123,09 123,09 0,00

EUROPEAN 
COMISSION

OVH - ERC-15-683018-PALEODEM -
J.Fernández          

0,00 37.041,54 37.041,54 0,00

AGAUR 2016 BP 00346 - BPinós - C. Tornero               -7.521,10 43.615,68 39.452,56 -3.357,98

AGAUR 2017 SGR 1040 - A. Ollé                           -10.063,71 25.325,71 18.935,14 -3.673,14

AGAUR 2017 SGR 836 - E. Allué                           -4.502,53 16.815,74 16.695,18 -4.381,97

AGAUR 2016FI_B 00286 - J.F. Bisbal                      -3.263,52 20.829,30 21.456,90 -3.891,12

AGAUR 2017 SGR - H. A. Blain                            -2.677,84 12.237,25 11.415,72 -1.856,31

AGAUR 2019 FI_B 00487 - A. Martínez 0,00 14.327,04 18.218,16 -3.891,12

AGAUR 2019 FI_B 00210 - J. I. Martín-Viveros 0,00 14.327,04 18.218,16 -3.891,12

AGAUR 2018 FI_B 00364 - D. Lombao                       -3.012,48 20.077,41 20.956,05 -3.891,12

AGAUR 2017 BPinós 00210 - B. Gamarra                    -5.483,55 29.889,86 31.469,88 -7.063,57

AGAUR 2017FI_B 00096 - M.T.Arilla                       -3.263,52 20.601,16 21.228,76 -3.891,12

AJT. ESPLUGA 
DE FRANCOLI

Ajuntament de l’Espluga de Francolí -
Cova Font Major 2019

0,00 1.000,00 1.000 0,00

OSIC
OSIC-CLT009/18/00048: Arrels -
C.Tornero          

0,00 7.566,40 7.653,97 -87,57

OSCI
OSIC-CLT009/18/00052-Camp Ninots-
B.Gómez          

-96,55 19.346,85 20.453,58 -1.203,28

OSIC OSIC - CLT009/18/00053 - Francolí-Gaià         -1.044,60 21.823,59 21.020,33 -241,34

OSIC OSIC-CLT009/18/00054-Cinglera Capelló             -1.367,56 17.601,63 16.924,01 -689,94

OSIC
OSIC-CLT009/18/00055-Neandertals i 
carnívors          

-63,42 12.498,81 12.639,31 -203,92

AJT 
MONTBLANC

Aportació Ajuntament de Montblanc 
2019

0,00 3.025,00 3.025,00 0,00

AJT ST.MARTÍ 
DE TOUS

Aportació Ajuntament Sant Martí Tous 19 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

AJT. LA 
CANONJA

Aportació Ajuntament Canonja 2019 
(excavació  Barranc Boella)

0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

DIPUTACIÓ 
TARRAGONA

Diputació Tarragona - Excavació Barranc 
Boella 19

0,00 12.000,00 12.000,00 0,00

AJT. LA RIBA Aportació Ajuntament de La Riba 2019 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00

AJT. CALDES DE 
MALAVELLA

Aportació Ajuntament Caldes Malavella 
19

0,00 10.500,00 10.500,00 0,00

AJT. LA FEBRO
Aportació Ajuntament La Febró - Borres 
2019

0,00 1.500,00 1.500,00 0,00

DIPUTACIÓ 
TARRAGONA

Diputació Tarragona - Internacionalit.19 0,00 22.021,01 22217,09 -196,08

COMUNIDAD 
AUTONOMA 
DE LA REGION 
DE MURCIA

Proyecto investigación Quibas 2019. 
Investigador principal: Jordi Agustí

0,00 12.950,01 13.106,97 -156,96

INSTITUT 
MENORQUÍ 
D’ESTUDIS

Estudi isotòpic Menorca - C. Tornero 0,00 107,15 107,15 0,00

MINECO CGL2016-80000-P - J. Agustí                       -5.026,83 25.467,87 22.981,84 -2.540,80

MINECO CGL2016-80975-P - B. Martínez / R. Sala           -4.274,46 17.735,04 16.143,04 -2.682,46

MINECO
HAR2016-76760-C3-1-P-
F.Rivals/M.Vaquero          

-1.268,63 11.866,65 10.598,02 0,00
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MINECO
PGC2018-093925-B-C32 E. Carbonell / M. 
Mosquera

0,00 63.829,25 67.454,66 -3.625,41

MINECO
HAR2017-88503-P -
F.Burjachs/J.Fernández          

-969,00 5.489,36 5.587,36 -1.067,00

MINECO MINECO - RYC-2016-19386 - J.M. López              -5.620,02 39.937,11 41.379,11 -7.062,02

MINECO PTA2017-14619-I - E. Moreno                       -2.166,66 12.999,96 12.999,96 -2.166,66

MINECO BES-2017-081062 - E.S. Alonso                     -3.435,50 23.945,43 24.401,05 -3.891,12

MINECO IEDI-2017-00889 - J. Fernández                    -2.076,56 6.229,67 4.153,11 0,00

MINECO BES-2014-067747 - C. Sánchez                      -3.629,28 5.150,00 1.520,72 0,00

MINECO FJC2018-038259-I - S. Bañuls 0,00 0,00 2.083,66 -2.083,66

MINECO RyC-2012-10379- S.Lozano                          -6.922,16 23.189,25 16.267,09 0,00

MINECO IJCI-2017-33342 - A.Arroyo                        -4.833,46 30.724,53 30.725,87 -4.834,80

MINECO FJCI-2017-32954 - J.Revelles                      -4.167,34 25.000,00 25.000,00 -4.167,34

MECD
MCD – Excavación Exterior-Eritrea -
B.Martínez     

-4.634,79 10.500,00 5.865,21 0,00

MECD FPU18/02291 - M.A. Moreno 0,00 5.259,56 5.259,56 0,00

MECD MECD - CAS18-00095 - J.M. López                   -4.843,81 4.843,81 0,00 0,00

MECD MECD - PFU17/05506 - A. Díaz                      -3.435,50 20.807,04 21.262,66 -3.891,12

MECD MECD - FPU 17/02716 - A. Suesta                  -3.435,50 20.807,04 21.262,66 -3.891,12

MECD MECD - CAS18/00416 - M. G. Chacón                 -4.738,00 8.562,72 3.824,72 0,00

MECD
MCD - Excavació Exterior Marruecos 2019 
- G. Chacon, R. Sala

0,00 18.000,00 18.000,00 0,00

FUNDACIÓ 
GERDA HENKEL

Gerda Henkel Stiftung 2020 0,00 0,00 1.563,60 -1.563,60

EUROPEAN 
COMISSION

H2020-MSCA-IF-2016 - GA749188 -
J.Willma          

-10.606,02 73.236,57 62.630,55 0,00

FUNDACIÓ LA 
CAIXA

Junior Leader - E. Brisset 0,00 73.806,09 79.696,24 -5.890,15

FUNDACIÓ 
PALARQ

Fundació Palarq 2019 Marroc – G. Chacon 
/ R. Sala

0,00 15.000,01 15.000,01 0,00

LEAKEY 
FOUNDATION

Leakey Foundation - Nadia Saidani 0,00 269,19 4.162,03 -3.892,84

EUROPEAN 
RESEARCH 
COUNCIL

ERC-2015-CoG-683018-PALEODEM -
J.Fernández          

-41.421,30 148.166,16 106.744,86 0,00

SOC Servei d’Ocupació de Catalunya - 18-19           -14.591,20 29.060,80 14.469,60 0,00

MCIU PEJ2018-002867-P - A. Martinez 0,00 3.153,27 6.419,97 -3.266,70

MCIU PEJ2018-005198-P - C. Diez 0,00 3.001,77 6.268,47 -3.266,70

MCIU PEJ2018-005210-P - E. Tellez 0,00 3.001,77 6.268,47 -3.266,70

MCIU PEJ2018-005216-P - MD. Guillen 0,00 2.741,43 5.724,81 -2.983,38

MCIU PEJ2018-005222-P - M. Fernandez 0,00 3.001,77 6.268,47 -3.266,70

MCIU PEJ2018-005226-P - I. Cazalla 0,00 3.001,77 6.268,47 -3.266,70

FEDER Diputació Tarragona - PECT - FEDER                -4.748,61 29.681,32 24.932,71 0,00

AJT. LA 
CANONJA

Ajuntament La Canonja -  Operació 
MAMUT

0,00 37.100,96 37.100,96 0,00

TOTAL -179.205,01 1.296.998,34 1.232.927,97 -115.134,64
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SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL

Recordar 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, 32.549,98 euros per a l’exercici 
2018 i 29.699,49 euros per a l’exercici 2019.

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 
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 Recerca 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 s’està duent 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 per 
239.062,32 euros (30/12/2015) i també la quota anual de capital (220.158,63 euros) i 
interessos (67.512,86 euros). Total: 287.671,49 euros.

L’any 2016 l’IPHES va assumir 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 va assumir una amortització de capital per valor de 221.306,36 
euros i 38.598,90 euros d’interessos. Total 259.905,26 euros.

L’any 2018 l’IPHES va assumir una amortització de capital per valor de 232.628,78 
euros i 32.549,98 euros d’interessos. Total 265.178,76 euros.

ANY 2019
Capital: 244.530,90 euros
Interessos: 29.699,49 euros
Total quota: 274.230,39 euros
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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 €

2018 31/12/2018 232.628,78 € 32.549,98 € 265.178,76 € 1.788.689,23 € 621.021,75 €

2019 31/12/2019 244.530,90 € 29.699,49 € 274.230,39 € 2.062.919,62 € 346.791,36 €

2016

2015

Tenint en compte la clàusula sisena – “amortització anticipada” establerta en el 
contracte del préstec amb el BBVA es planteja per al 2020 que l’IPHES assumeixi
(imports segons taula d’amortització del banc):

Import de capital a amortitzar: 257.040,80 euros 
Import d’interessos: 23.562,74 euros
Total quota BBVA 2020: 280.603,54 euros

En funció de la disponibilitat de tresoreria, el 2020 l’IPHES assumirà addicionalment 
una amortització parcial anticipada (257.040,80 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.
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El moviment durant l’exercici 2018 de les partides del balanç corresponents a 
aquestes subvencions ha estat el següent:

FINANÇADOR REFERÈNCIA – CONCEPTE
Saldo a

31/12/2017
Traspàs a 
resultats

Excés traspàs 
anys anteriors

Saldo a
31/12/2018

130. Subvencions oficials d’activitats -3.345.995,53 112.146,25 0,00 -3.233.849,28

Generalitat 
Catalunya

Construcció nova seu IPHES -3.345.995,53 112.146,25 0,00 -3.233.849,28

El moviment durant l’exercici 2018 de les partides del balanç corresponents a les  
donacions i llegats de capital, ha estat el següent:

FINANÇADOR REFERÈNCIA – CONCEPTE
Saldo a

31/12/2017
Traspàs a 
resultats

Altes
Saldo a

31/12/2018

131. Donacions i llegats de capital -1.176.058,33 17.003,25 5.050,00 -1.164.105,08

Universitat 
Rovira i Virgili

Dret d'ús solar IPHES -1.176.058,33 17.003,25 0,00 -1.159.055,08

Sacha Barrette Obra d’art 0,00 0,00 5.050,00 5.050,00

El 25 d’agost de 2018 l’IPHES ha rebut la donació d’un bé a títol gratuït de les 

característiques següents: Pintura original 'Homo urbanus'. Mides: 126X275 cm. 

Tècnica mixta sobre tela, donada per l’artista Sacha Barrette i valorada en 5.050,00 

euros. Tenint en compte les característiques i temàtica de l’obra, la donació es 

destina al compliment de la finalitat fundacional de la fundació IPHES. 

Comptablement, la donació de l’obra d’art no s’amortitza ni es traspassa a resultat.

El moviment durant l’exercici 2019 de les partides del balanç corresponents a 
aquestes subvencions ha estat el següent:

FINANÇADOR REFERÈNCIA – CONCEPTE
Saldo a

31/12/2018
Traspàs a 
resultats

Excés traspàs 
anys ant.

Saldo a
31/12/2019

130. Subvencions oficials d’activitats -3.233.849,28 112.126,58 0,00 -3.121.722,70

Generalitat 
Catalunya

Construcció nova seu IPHES -3.233.849,28 112.126,58 0,00 -3.121.722,70

El moviment durant l’exercici 2019 de les partides del balanç corresponents a les  
donacions i llegats de capital, ha estat el següent:

FINANÇADOR REFERÈNCIA – CONCEPTE
Saldo a

31/12/2018
Traspàs a 
resultats

Altes
Saldo a

31/12/2019

131. Donacions i llegats de capital -1.164.105,08 17.003,25 0,00 -1.147.101,83

Universitat 
Rovira i Virgili

Dret d'ús solar IPHES -1.159.055,08 17.003,25 0,00 -1.142.051,83

Sacha Barrette Obra d’art 5.050,00 0,00 0,00 5.050,00
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Administració Pública Deutora per Subvencions Concedides

Els saldos a data de tancament, per a l’exercici 2018 i 2019, han estat els següents:

2019 2018
CURT TERMINI - 4708 HP Deutora per subvencions concedides 813.151,56 837.325,44

Generalitat Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement 183.760,00 183.011,85
Ministerio de Cultura, Educación y Deportes (MECD) 35.750,00 181.711,78
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) 170.120,00 230.507,94
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) 183.471,47 0,00
Generalitat Catalunya. Departament de Cultura - OSIC 138.231,64 126.520,37
Ris3Cat FEDER 0,00 103.048,50
Diputació de Tarragona 42.000,00 6.000,00
Ajuntament Vimbodí i Poblet 0,00 1.500,00
Ajuntament de Sant Martí de Tous 0,00 2.000,00
Ajuntament de Montblanc 3.025,00 3.025,00
Ajuntament de la Riba 1.500,00 0,00
Ajuntament l’Espluga de Francolí 1.000,00 0,00
Ajuntament La Canonja 51.524,25 0,00
Estudi Isotòpic Menorca 2.769,20 0,00

LLARG TERMINI 709.357,60 708.370,40

Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) 308.340,00 501.022,94
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) 297.969,10 0,00
Generalitat Catalunya. Departament de Cultura – OSIC 0,00 207.347,46
Ministerio de Cultura, Educación y Deportes (MECD) 0,00 0,00
Ris3Cat FEDER 103.048,50 0,00

El saldo a curt termini inclou els saldos dels projectes de recerca finançats pels antics
MINECO i el MECD (des del 9 de juny de 2018 i a data de tancament d’aquesta 
memòria estan agrupats en el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades), 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), subvencions pendent de cobrament 
provinents d’Ajuntaments i de la Diputació de Tarragona i el finançament competitiu 
FEDER aconseguit pel projecte RIS3CAT Operació 6: Mamut.

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.
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De conformitat amb les disposicions establertes per l’article 6 de la Llei 49/2002, tots 
els ingressos obtinguts durant l’exercici 2019 i 2018 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.

Per al 2018, s’ha aplicat la regla de la prorrata del IVA partint dels imports següents:

IVA suportat = 75.957,03 euros
% prorrata aplicable * = 0,9979  100 %
IVA deduïble = 75.957,03 euros

Per al 2019, s’ha aplicat la regla de la prorrata del IVA partint dels imports següents:

IVA suportat = 92.705,15 euros
% prorrata aplicable * = 0,9979  100 %
IVA deduïble = 92.705,15 euros

13. INGRESSOS I DESPESES

Durant l’exercici 2019, ni a l’exercici 2018, no s’han meritat despeses derivades del 
funcionament de l’òrgan de govern.

No hi ha hagut ajuts concedits.

A continuació es detalla el desglossament de la partida d’Aprovisionaments per 
l’exercici 2019 i 2018:

CONCEPTE 2019 2018

Compres de béns i serveis destinats a les activitats 30.994,34 25.154,12
Compra d’altres aprovisionaments 6.808,59 476,81
Treballs realitzats per altres empreses 135.452,42 102.136,87

Total aprovisionaments 173.255,35 127.767,80

El detall de les despeses de personal de l’exercici 2019 i 2018 és el següent:

CONCEPTE 2019 2018

Sous i salaris 1.333.494,79 1.263.501,87
Indemnitzacions 14.318,69 3.743,68
Seguretat social a càrrec de la Fundació 401.036,60 381.881,99

Total despeses de personal 1.748.850,08 1.649.127,54
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El detall dels Altres resultats de l’exercici 2019 i 2018 és el següent:

CONCEPTE 2019 2018

Ingressos excepcionals 1.313,95 8.424,11
Despeses excepcionals -5.899,57 -9.125,87

Total altres resultats -4.585,62 -701,76

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

Incidència de la crisi del Covid-19

La societat i l’economia mundial estan passant l’any 2020 per una crisi sanitària sense 
precedents que comportarà un impacte important en termes socials i econòmics els 
propers anys.

L’IPHES, a partir de la declaració de l’estat d’alarma publicada pel Reial Decret 
463/2020, de 14 de març de 2020, ha pres una sèrie de mesures organitzatives 
d’adaptació a la nova situació,  debatudes i planejades en diversos comitès de 
direcció i amb participació els diferents sectors de l’institut, per garantir la seguretat 
de les persones i a la vegada preservar tant com ha estat possible el manteniment de 
les activitats habituals del centre.

El fet de prendre mesures encaminades al teletreball generalitzat en un primer 
moment i a una incorporació al treball presencial gradual durant el mes de maig de 
2020 fins a finals d’any, no suposa en cap cas una amenaça per el nucli d’activitat del 
centre. Tanmateix, contribueixen a un canvi d’estratègia que passa per prioritzar les
publicacions científiques i presentació de projectes de recerca competitius tal i com 
s’ha anat fent els darrers anys, en línia del que ha recomanat el SAB (Scientific 
Advisory Board) a la darrera reunió, celebrada el mes d’octubre de 2019 .

Totes les activitats dutes a terme per l’IPHES poden continuar excepte el treball de 
camp a les excavacions arqueològiques, el treball de restauració i la participació a 
congressos. En aquest darrer aspecte s’està fent una crida als membres de l’IPHES 
perquè provin la modalitat de congressos virtuals. Més endavant, quan les condicions 
sanitàries ho permetin, s’haurà de buscar la fórmula per executar, amb totes les 
mesures sanitàries necessàries, els treballs que no s’han pogut dur a terme. L’aturada 
de les intervencions arqueològiques representa un contratemps important que 
intentem minimitzar al màxim per no trencar els objectius del centre. Això no 
obstant, el centre no quedarà completament aturat i podrà continuar amb la recerca 
bàsica sobre els resultats de les intervencions arqueològiques d’anys anteriors, atès 
que hi ha un gran volum de materials i restes arqueològiques disponibles de 
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campanyes arqueològiques anteriors per poder continuar amb activitats de recerca, 
docència i socialització.

A curt termini, dins l’any 2020, a nivell d’ingressos pot quedar afectat el ritme 
d’execució dels projectes competitius de recerca finançats, especialment els que 
contenen com a activitats finançables les excavacions i/o realització de viatges i 
congressos i la realització de despeses. 

Molts dels projectes finançats són plurianuals, i, per tant, la despesa executable que 
queda retinguda l’any 2020 podria passar a les properes anualitats, quan es puguin 
realitzar les esmentades activitats.

En l’àmbit de les despeses, cal preveure una despesa extraordinària lligada al la 
Protecció de Riscos Laborals provocats per la pandèmia, o a l’adaptació organitzativa 
al teletreball, en la línia de la resta de centres de recerca.

No cal assenyalar que l’entorn general de crisi pot acabar passant factura a la 
consecució o finançament de projectes futurs pel realineament d’inversions 
públiques i privades a curt i mitjà termini.

16. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

Es 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: part vinculada (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.

Les transaccions efectuades amb les entitats del grup i associades i altres parts 
vinculades en l’exercici són les següents:

CONCEPTE 2019 2018

Ingressos per prestació serveis a URV 450,00 477,95

Despeses associades a URV 7.034,17 4.971,18

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

Saldo Saldo 
a 31/12/2019 a 31/12/2018

Universitat Rovira i Virgili - Deutora 0,00 0,00
Universitat Rovira i Virgili - Creditora 1.747,43 966,52

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

El nombre mitjà de personal fix IPHES i personal investigador competitiu en el curs de 
l’exercici 2019 i 2018, distribuït per categories i sexes, ha estat el següent:

2019 2018

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 18,897 9,302 17,208 11,416

Tècnics de suport a la Recerca 2 10 4 6

TOTAL 26,897 23,302 27,208 21,046

La plantilla mitjana durant el 2019 ha estat de 50,199 persones (fixes: 26,369
persones, eventuals: 23,830 persones).

Altes durant el 2019 de personal fixe: 1
Altes durant el 2019 de personal eventual: 53
Baixes durant el 2019 de personal fixe: 3
Baixes durant el 2019 de personal eventual: 49

Majoritàriament, la reducció d’altes de personal eventual i l’increment de baixes de 
personal fixe del 2019 respecte el 2018, es deu al trasllat a mitjans de 2019 del 
projecte ERC-2015-CoG-683018-PALEODEM a un altre centre. A conseqüència del 
trasllat del projecte, el personal vinculat a ell va causar baixa a l’IPHES.

La plantilla mitjana durant el 2018 ha estat de 48,254 persones (fixes: 25,341 
persones, eventuals: 22,913 persones).

Altes durant el 2018 de personal fixe: 4
Altes durant el 2018 de personal eventual: 60
Baixes durant el 2018 de personal fixe: 1
Baixes durant el 2018 de personal eventual: 61

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 
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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 2019 i 2018 és:

Robert Sala Ramos - Director a partir del 02/11/2015
Maria Targa Montserrat - 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 el 2019.

Robert Sala, com a director del centre, ha percebut 12.484,64 euros en concepte de 
salari brut el 2019 i 12.195,00 euros en concepte de salari brut el 2018. Durant el 
2019 se li han reemborsat 949,63 euros en concepte de dietes derivades d’accions de 
direcció i durant el 2018 van ser 708,25 euros.

Maria Targa, com a Gerent del Centre ha percebut 57.828,24 euros en concepte de 
salari brut durant el 2019 i 51.036,08 euros en l’exercici 2018. Se li han reemborsat 
1276,86 euros en concepte de dietes derivades d’accions de gerència el 2019 i 
1.125,51 euros pel mateix concepte en l’anualitat 2018.

Composició del Patronat a data d’elaboració d’aquesta memòria

NOMS COGNOMS CÀRREC PATRÒ - REPRESENTATIVITAT

M. Àngels Chacón i Feixas Presidenta
Generalitat de Catalunya – Consellera 
d’Empresa i Coneixement

M. José Figueras Salvat Vicepresidenta Universitat Rovira Virgili - Rectora

Joan Gómez Pallarès Secretari
Generalitat de Catalunya - Director General 
de Recerca

Pau Ricomà Vallhonrat Vocal
Ajuntament de Tarragona – Alcalde de 
Tarragona

Hermán Pinedo Sánchez Vocal
Ajuntament de Tarragona - Setè tinent;
alcalde Conseller de Patrimoni, Joventut, 
Cooperació i Habitatge

Francesc Xavier Grau Vidal Vocal
Generalitat de Catalunya – Secretari 
d’Universitats i Recerca

Francesc Díaz Gonzàlez Vocal
Universitat Rovira Virgili – Vicerector de 
Recerca i Planificació Científica
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18. INFORMACIÓ SEGMENTADA

La distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les seves activitats 
ordinàries, per categories d’activitats, centres de treball i àrees geogràfiques és la 
següent:

INGRESSOS

CATEGORIA 2019 2018 ÀREA GEOGRÀFICA

I. INGRESSOS NO COMPETITIUS 1.102.500,00 1.035.490,00 Catalunya
II. PROJECTES COMPETITIUS 1.296.998,34 1.274.986,36

Recerca (MINECO, AGAUR,…) 1.274.986,36 Espanya, Europa
III. RECURSOS PROPIS 49.306,24 27.956,32

Activitats de Socialització 26.690,42 15.779,87 Espanya
Serveis Científics i Tècnics 22.615,82 12.176,45 Espanya
Projectes i Aportacions de Privats 0,00 0,00 Món

DESPESES

CATEGORIA 2019 2018 ÀREA GEOGRÀFICA

I. DESPESA DE PERSONAL 1.748.850,08 1.649.127,54
a. Personal d'Administració i Gerència 257.708,53 231.535,60 Espanya
b. Personal de Recerca 1.127.327,14 1.067.424,22 Espanya
c. Personal Tècnic de Suport a la Recerca 287.814,69 290.672,95 Espanya
d. Unitat de projectes i transferència 
(Personal de Socialització)

75.999,72 59.494,77 Espanya

II. DESPESA DE FUNCIONAMENT 623.462,33 562.701,75
a. Fungible 48.074,41 31.206,24 Espanya, Europa
b. Viatges i Dietes 188.083,45 210.971,78 Espanya, Món
c. Serveis Rebuts 387.304,47 320.523,73 Espanya, Món

19. CÀLCUL DELS INGRESSOS NETS DESTINATS A DESPESES DE 
CARÀCTER FUNDACIONAL 

Tenint en compte la finalitat fundacional de l’IPHES, es considera que les despeses 
necessàries són aquelles que corresponen exclusivament a les despeses de personal 
de gestió, les despeses de funcionament de gestió, les despeses d’amortització de 
l’inventariable de recerca i les despeses d’interessos i amortització de l’edifici. La 
resta són despeses d’aplicació a la finalitat fundacional.

La taula següent mostra, per cada anualitat, que les despeses d’aplicació a la finalitat 
fundacional són superiors al 70% dels ingressos nets en totes les anualitats del 
període 2019 i 4 anteriors. Els imports estan expressats en euros.
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Tarragona, a 06 de maig de 2020

Conceptes per al càlcul / 
Anualitats

2015 2016 2017 2018 2019

Despeses necessàries (A) 803.500,20 747.504,55 779.547,37 735.522,73 798.176,43

Despeses d'aplicació a la 
finalitat fundacional (B)

1.419.406,18 1.438.737,81 1.798.810,49 1.715.038,61 1.801.367,09

Ingressos bruts (C) 2.272.582,11 2.141.893,88 2.578.929,44 2.508.559,67 2.608.947,84

Despeses necessàries (D) 803.500,20 747.504,55 779.547,37 735.522,73 798.176,43

Ingressos nets (E = C - D) 1.469.081,91 1.394.389,33 1.799.382,07 1.773.036,94 1.810.771,41

Càlcul 70% ingressos nets 
(F = 70 % * E)

1.028.357,33 976.072,53 1.259.567,45 1.241.125,86 1.267.539,99

Despeses d'aplicació a la 
finalitat (B) > 70% ingressos 
nets (F)

1.419.406,18 
> 

1.028.357,33

1.438.737,81 
> 976.072,53

1.798.810,49 
> 

1.259.567,45

1.715.038,61 
> 

1.241.125,86

1.801.367,09 
> 

1.267.539,99

Maria Targa Montserrat
Gerent de l’IPHES

Robert Sala Ramos
Director de l’IPHES

Maria Àngels Chacón i Feixas 
Presidenta del Patronat
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