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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMES PER UN AUDITOR 

INDEPENDENT DE CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA DE FINANCES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

Als membres del Consell de Direcció de l’INSTITUT CATALA D’ARQUEOLOGIA 

CLASSICA: 

 

Opinió 

Hem auditat els comptes anuals adjunts de l’INSTITUT CATALA D’ARQUEOLOGIA 

CLASSICA, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2020, el 

compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de la 

liquidació del pressupost i la memòria, corresponents a l’exercici anual acabat en 

aquesta data. 

En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes 

significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’INSTITUT 

CATALÀ D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA a 31 de desembre de 2020, així com dels 

seus resultats i de la liquidació pressupostària corresponents a l'exercici anual acabat 

en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera i amb la 

normativa pressupostària que resulta d'aplicació i, en particular amb els principis i 

criteris comptables continguts en el mateix.   

 

Fonament de l’opinió 

Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu la Resolució de la 

Intervenció General de 15 de gener de 2020, per la qual s’aprova la Instrucció sobre el 

règim general a seguir en l’exercici del control financer, de conformitat amb la Llei de 

Finances Públiques de Catalunya, així com la normativa reguladora de l’activitat 

d’auditoria de comptes per al sector públic vigent a Espanya. Les nostres 

responsabilitats d’acord amb aquests normes es descriuen més endavant en la secció 

Responsabilitats de l’auditor en relació a l’auditoria de comptes anuals del nostre 

informe. 

Som independents de l’Entitat de conformitat amb els requeriments d'ètica, inclosos 

els d'independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a 

Espanya segons l'exigit per la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de 

comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de l'auditoria de 

comptes ni han concorregut situacions o circumstàncies que, d'acord amb el que 

estableix l'esmentada normativa reguladora, hagin afectat a la necessària 

independència de manera que s'hagi vist compromesa. 

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base 

suficient i adequada per a la nostra opinió d’auditoria. 
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Qüestions clau de l’auditoria 

Les qüestions clau de l’auditoria son aquelles qüestions que, segons el nostre judici 

professional, han estat de la major significativitat en la nostra auditoria dels comptes 

anuals del període actual. Aquestes qüestions han estat tractades en el context  de la 

nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra 

opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat sobre aquestes 

qüestions. 

Hem determinat que els riscos que es descriuen a continuació són els més significatius 

considerats en l’auditoria que s’han de comunicar al nostre informe: 

Subvencions i imputació temporal 

L’entitat es configura com a centre de recerca i investigació en el camp de la 

civilització i cultura clàssica. Part del seu finançament esdevé de subvencions finalistes 

atorgades per part de diferents organismes de l’administració pública (autonòmica, 

estatal i europea). I, molts dels seus projectes, es configuren amb temporalitat 

d’execució plurianual, en consonància amb el finançament afectat a cadascú d’aquests 

projectes. 

En aquest sentit, l’enfocament de la nostra revisió s’ha orientat a: 

- Revisar els atorgaments de subvencions rebudes en l’exercici corrent, per tal 

de verificar la correcta comptabilització des del mateix moment en què es 

genera un dret o es reconeix el dret de la seva percepció. 

- Analitzar els diferents centres de cost o projectes, associats a cadascuna 

d’elles, així com la raonabilitat de les despeses que han estat imputades a cada 

projecte. 

- Verificar la correcta imputació de l’ingrés associat, per obtenir les garanties que 

l’entitat dona compliment al principi de correlació d’ingressos i despeses. 

- Verificar la correcta imputació temporal dels ingressos i despeses afectades, 

així com validar la plurianualitat d’aquells projectes que afecten a diversos 

exercicis. 

- Revisar les justificacions parcials o finals presentades als òrgans atorgants, per 

detectar possibles reintegraments per incompliments en la seva justificació. 

- Realitzar el seguiment de les anualitats cobrades, en funció de les justificacions 

parcials o finals presentades davant l’ens atorgant. 

Hem obtingut suficient evidència d’auditoria al llarg dels nostres procediments per 

corroborar la raonabilitat de les subvencions gestionades per part de l’entitat, de la 

correcta imputació temporal i seguiment plurianual dels projectes, verificant en aquest 

sentit la idoneïtat en la correlació d’ingressos i despeses. 
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Responsabilitat de la Direcció en relació amb els comptes anuals 

La Direcció de l’Entitat és responsable de la preparació i presentació fidel dels 

comptes anuals adjunts de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera 

que ha considerat adequat l’entitat, i del control intern que considerin necessari per 

permetre la preparació dels comptes anuals lliures d’incorreccions materials, degudes 

a frau o error.  

A la preparació dels comptes anuals, la Direcció és la responsable de la valoració de la 

capacitat de l’Entitat per continuar com a empresa en funcionament, rebel·lant, segons 

correspongui, les qüestions relacionades amb l’empresa en funcionament i utilitzant el 

principi comptable d’empresa en funcionament excepte si la Direcció tingui intenció de 

liquidar la entitat o de cessar en les seves operacions, o bé no existeixi una altre 

alternativa realista. 

Els comptes anuals a què es refereix aquest informe han estat formulats per la 

Direcció de l’Entitat en data 31 de març de 2021. 

 

Responsabilitat de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals 

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts 

expressen la imatge fidel, basada en el treball realitzat d'acord amb les Normes 

d’Auditoria del Sector Públic (NIAS-ES-SP) i sota la direcció i supervisió de la 

Intervenció General. 

En tot allò no regulat explícitament per les normes d’auditoria anteriors, són aplicables 

els principis i normes d’auditoria generalment acceptats i, especialment, les normes 

tècniques de l’ICAC. 

Aquestes normes exigeixen que planifiquem i executem l'auditoria per tal d'obtenir una 

seguretat raonable, tot i que no absoluta, que els comptes anuals estan lliures 

d'incorreccions materials. 

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria 

realitzada de conformitat amb les Normes d’Auditoria del Sector Públic (NIAS-ES-SP) 

sempre detecti una incorrecció material quan existeix. Les incorreccions es poden 

deure a frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, 

es pot preveure raonablement que influeixin en les decisions econòmiques que els 

usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 

Com a part d'una auditoria de conformitat amb les Normes d’Auditoria del Sector 
Públic (NIAS-ES-SP), apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud 
d'escepticisme professional durant tota l'auditoria. També: 
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 Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, 
deguda a frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per 
respondre a aquests riscos i obtenim evidència d'auditoria suficient i adequada 
per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una 
incorrecció material deguda a frau és més elevat que en el cas d'una 
incorrecció material deguda a error, ja que el frau pot implicar col·lusió, 
falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, 
o l'elusió del control intern. 

 

 Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria per tal de 
dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les 
circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del 
control intern de l'entitat. 

 

 Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat 
de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada per la 
Direcció. 

 

 Concloem sobre si és adequada la utilització, per la Direcció, del principi 
comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en l'evidència d'auditoria 
obtinguda, concloem sobre si existeix o no la incertesa material relacionada 
amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la 
capacitat de l'entitat per continuar com a empresa en funcionament. Si 
concloem que hi ha / existeix una incertesa material, es requereix que cridem 
l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació 
revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, 
que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en 
l'evidència d'auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe d'auditoria. No 
obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa que l'entitat deixi de 
ser una empresa en funcionament. 

 

 Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, 
incloent-hi la informació revelada, i si els comptes anuals representen les 
transaccions i fets subjacents d'una manera que aconsegueixen expressar la 
imatge fidel. 

 
Ens comuniquem amb la Direcció de l'entitat en relació amb, entre d’altres qüestions, 
l'abast i el moment de realització de l'auditoria planificats i les troballes significatives de 
l'auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que 
identifiquem en el transcurs de l'auditoria. 
 
Descrivim aquests riscos en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions 

legals o reglamentàries prohibeixin revelar públicament la qüestió.  
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Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris 

Juntament amb els treballs d’auditoria pública sobre els comptes anuals de l’Entitat 

corresponents a l’exercici 2020, el nostre mandat inclou l’emissió d’un informe sobre el 

compliment de la legalitat que li resulta d’aplicació, en aquest mateix exercici. Les 

conclusions que s’obtinguin de l’execució d’aquests treballs, que s’efectuaran en 

posterioritat als de l’auditoria pública de comptes anuals, figuraran en l’informe 

específic corresponent. 

Amb l’abast previst en la nostra auditoria de comptes anuals, hem revisat determinats 

aspectes vinculats al compliment de la legalitat en les operacions efectuades per 

l’Entitat en l’exercici 2020. Aquestes comprovacions s’han efectuat aplicant 

procediments d’auditoria consistents en la verificació del control intern aplicat, així com 

els procediments analítics i substantius previstos en la nostra planificació. 

Hem obtingut evidència suficient i adequada per a considerar que, amb els 

procediments aplicats, s’ha complert amb els aspectes més rellevants de la legalitat en 

quant a la incidència d’aquesta en la informació financera. 

 

 
FORWARD ECONOMICS, S.L.P 
C/Pau Claris,172 2on 2a 
08037 Barcelona 
ROAC Nº: S-1287 
 
 
 
 
 
 
 
Gonçal Fàbregas i Alegret 
ROAC Nº: 10.100 
Barcelona, 9 de juny de 2021 



INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 2020

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU

NOTA 2020 2019 NOTA 2020 2019

A) ACTIU NO CORRENT 965.272,62 1.008.604,36 A) PATRIMONI NET 988.317,07 956.996,49

I. Immobilitzat intangible 5 463.332,56 504.774,79 A - 1) Fons propis 10 -557.446,79 -571.257,18
5. Aplicacions informàtiques 5.672,61 6.638,49

6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 457.659,95 498.136,30      V. Resultats d'exercicis anteriors -571.257,18 -590.978,84
   2. Resultats negatius d'exercicis anteriors -571.257,18 -590.978,84

II. Immobilitzat material 6 501.940,06 503.829,57
1. Construccions 397.634,56 409.999,61      VI. Resultat de l'exercici 3 13.810,39 19.721,66
2. Instalacions tècniques i altre immobilitzat material 104.305,50 93.829,96

A - 3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 11 1.545.763,86 1.528.253,67
   1. Subvencions oficials de capital 1.088.103,91 1.030.117,37

   3. Altres subvencions, donacions i llegats 457.659,95 498.136,30

B) PASSIU NO CORRENT 909.283,67 545.941,83

II. Deutes  a llarg termini 8.2 909.283,67 545.941,83
     2. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 47.013,79

B) ACTIU CORRENT 1.175.660,78 748.033,60      5. Altres passius financers 909.283,67 498.928,04

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 237.654,38 284.339,79
1. Clientes per vendes i prestacions de serveis 8.1 163.093,25 38.196,84

4. Personal C) PASSIU CORRENT 243.332,66 253.699,64
6. Altres crèdits amb les administracions públiques 8.1 / 9 74.561,13 246.142,95

         6.1. Altres crèdits amb les administracions públiques 57.682,74 242.211,13 III. Deutes a curt termini 8.2 47.364,01 63.502,00
         6.2. Altres crèdits amb les administracions públiques, entitats vinculades 13 16.878,39 3.931,82      2. Deutes amb entitats de crèdit 47.364,01 63.502,00

VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar 195.968,65 190.197,64
1. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00      1. Proveïdors 8.2 56.701,11 53.212,01

     3. Creditors varis 8.2 24.461,78 48.568,81

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 8.1 938.006,40 463.693,81      4. Personal 8.2 0,00 0,00

1. Tresoreria 938.006,40 463.693,81      6. Altres deutes amb administracions públiques 9 114.805,76 88.416,82

TOTAL ACTIU 2.140.933,40 1.756.637,96 TOTAL PASSIU 2.140.933,40 1.756.637,96

Les notes de la memòria adjunta són part integrant del balanç abreujat a 31 de desembre de 2020.

Toshiba
Signatura Palet



INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

COMPTE DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE DE 2020

A) OPERACIONS CONTINUADES Nota 2020 2019
1. Import net de la xifra de negocis 84.839,22 84.545,63
a) Vendes i prestacions de serveis 12.1 84.839,22 84.545,63

4. Aprovisionaments 12.2 0,00 0,00
c) Treballs realitzats per altres empreses 0,00 0,00

5. Altres ingressos d'explotació 11 2.038.944,36 1.860.914,18
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 2.038.944,36 1.860.914,18

6. Despeses de personal 12.3 -1.667.232,24 -1.375.359,73
a) Sous, salaris i assimilats -1.303.262,17 -1.092.947,44

b) Càrregues socials -363.970,07 -282.412,29

7. Altres despeses d'explotació -410.361,47 -508.512,53

a) Serveis exteriors 12.4 -316.538,89 -350.258,22

b) Tributs  -34.721,62 -33.124,01

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 8.1 0,00 12.115,83

d) Altres despeses de gestió corrent 12.5 -59.100,96 -137.246,13

8. Amortització d'immobilitzat 4/5 -77.174,28 -86.723,86

9. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats al resultat de l'exercici  45.637,77 45.637,77

12. Altres resultats 0,00 0,00

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 14.653,36 20.501,46

13. Ingressos financers 3,91 3,00

14. Despeses financeres -846,88 -782,80

A.1) RESULTAT FINANCER -842,97 -779,80

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 13.810,39 19.721,66

17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00

A.4) RESULTAT DE L'EXERRCICI PROCEDENTS D'OPERACIONS CONTINUADES 13.810,39 19.721,66

B) OPERACIONS INTERROMPUDES 0,00 0,00

18. Impost sobre beneficis 0,00 0,00

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI 3 13.810,39 19.721,66

Les notes de la memòria adjunta són part integrant del compte de resultats a 31 de desembre de 2020.

(Deure) / Haver

Toshiba
Signatura Palet



INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020

NOTA 2020 2019

A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 3 13.810,39 19.721,66
  

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net

III. Subvencions, donacions i llegats rebuts 11 57.986,54 57.982,05

B) TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET 57.986,54 57.982,05

Transferències al compte de pèrdues i guanys

VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts 11 (40.476,35) (40.476,35)

C) TOTAL TRANSFERÈNCIES EN EL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (40.476,35) (40.476,35)

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 31.320,58 37.227,36

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020

Resultats Subvencions, Fons
d'exercicis Resultat donacions i social

anteriors de l'exercici llegats rebuts TOTAL

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018 -580.600,24 -10.378,60 1.510.747,97 0,00 919.769,13

    I. Ajustaments per canvis de criteri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    II. Ajustaments per errors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019 -580.600,24 -10.378,60 1.510.747,97 0,00 919.769,13

    I. Total ingressos i despeses reconeguts 0,00 19.721,66 17.505,70 0,00 37.227,36

   II. Operacions amb socis i propietaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   III. Altres variacions del patrimoni net -10.378,60 10.378,60 0,00 0,00 0,00

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019 -590.978,84 19.721,66 1.528.253,67 0,00 956.996,49

    I. Ajustaments per canvis de criteri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    II. Ajustaments per errors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020 -590.978,84 19.721,66 1.528.253,67 0,00 956.996,49

    I. Total ingressos i despeses reconeguts 0,00 13.810,39 17.510,19 0,00 31.320,58

   II. Operacions amb socis i propietaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   III. Altres variacions del patrimoni net 19.721,66 -19.721,66 0,00 0,00 0,00

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2020 -571.257,18 13.810,39 1.545.763,86 0,00 988.317,07

Toshiba
Signatura Palet
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