Pressupost 2016
Aprovat en sessió de 17.12.2015 del Consell Social
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TÍTOL I
De l’aprovació del pressupost
Article 1.- El pressupost de la Universitat Pompeu Fabra
1.

El pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per a l’exercici de l'any 2016 és
l'expressió quantificada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que podrà
contraure la Universitat i dels drets que preveu liquidar en aquest període.

2.

La seva estructura s'ajusta a les normes que, amb caràcter general, estan previstes
per al sector públic als efectes de normalització comptable i pressupostària, tal i
com queda reflectit en els Títols I i II de les bases per a l’execució del pressupost.

3.

El pressupost ha estat elaborat comptant amb assolir el compliment de l’equilibri i
de la sostenibilitat financera consignats en la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Article 2.- Aprovació del pressupost
1.

Per a l’execució dels programes integrats en l’estat de despeses del pressupost de
la Universitat que figuren en l’apartat Programes pressupostaris s'aproven crèdits
per un import total de 133.041.752,20 euros.

2.

En l’estat d’ingressos figura l’estimació dels drets que es preveu liquidar al llarg
de l’exercici pressupostari per un import total de 133.041.752,20 euros.

3.

La distribució per capítol, article i concepte dels crèdits pressupostaris de despesa
i de les estimacions d’ingressos és la que es presenta en els apartats Despeses.
Classificació econòmica per capítol, article i concepte i Ingressos. Classificació
econòmica per capítol, article i concepte respectivament.

4.

La distribució per subconcepte dels crèdits pressupostaris de despesa i de les
estimacions d’ingressos és la que es presenta en els apartats Despeses.
Classificació econòmica per subconcepte i Ingressos. Classificació econòmica
per subconcepte respectivament.
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TÍTOL II
De les modificacions del pressupost
Article 3.- Normes i competències per a les modificacions del pressupost
Les normes i competències per efectuar modificacions en el pressupost de la Universitat
són les que figuren en el Títol III de les bases per a l’execució del pressupost.

TÍTOL III
De les despeses de personal
Article 4- Retribucions mensuals del personal al servei de la Universitat Pompeu Fabra
Amb efectes d’1 de gener de 2016, les retribucions mensuals del personal docent i
investigador i del personal d’administració i serveis experimentaran un increment de
l’1% respecte les vigents a 31 de desembre de 2015, d’acord amb el que disposa la Llei
48/2015 de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016.
L’import d’aquestes retribucions restarà sotmès a allò que disposi qualsevol altra
normativa que resulti d’aplicació, en especial la de Pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2016.
Article 5.- Retribucions extraordinàries del personal al servei de la Universitat Pompeu
Fabra
Les retribucions extraordinàries del personal funcionari inclouen els conceptes de sou
base, triennis, complement de destinació i complement específic. Els imports
corresponents a aquestes retribucions experimentaran un increment de l’1% respecte les
vigents a 31 de desembre de 2015, d’acord amb el que disposa la Llei 48/2015 de
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016.
L’import d’aquestes retribucions restarà sotmès a allò que disposi qualsevol altra
normativa que resulti d’aplicació, en especial la de Pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2016.
Les retribucions extraordinàries del personal laboral seran les determinades pels
corresponents convenis col·lectius.
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El nombre de pagaments vindrà determinat per la normativa que afecta a cada tipus de
personal, excepte per allò que determinin les lleis de pressupostos de l’Estat i de la
Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2016 o qualsevol altra normativa que resulti
d’aplicació.
Article 6.- Gestió de la despesa de personal
La gestió de la despesa de personal s’efectuarà d’acord amb allò que s’estableix a la
Secció V, Capítol I, Títol IV de les bases per a l’execució del pressupost.

TÍTOL IV
De la gestió pressupostària i financera
Article 7.- L’execució del pressupost
La gestió de les despeses i dels ingressos s’efectuarà d’acord amb allò que s’estableix
en el Títol IV de les bases per a l’execució del pressupost.
Article 8.- La gestió financera
La gestió financera s’efectuarà d’acord amb allò que s’estableix en el Títol V de les
bases per a l’execució del pressupost.
Article 9.- Liquidació i tancament del pressupost
El pressupost de l’exercici 2016 es liquidarà seguint les instruccions incloses en el Títol
VI de les bases per a l’execució del pressupost.
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TÍTOL V
Dels preus públics i les tarifes
Article 10.- Tarifes i preus dels serveis prestats per la Universitat
1.

Les tarifes i preus dels serveis prestats per la Universitat són els inclosos en
l’apartat Tarifes 2016 i entraran en vigor l’1 de gener de 2016.

2.

El gerent podrà autoritzar bonificacions sobre el preus fixats per raó d’interès de
la Universitat.

3.

Els preus fixats no inclouen l’impost sobre el valor afegit, excepte en els casos
que s’indiqui de forma expressa.

DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor
Aquest acord entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016.
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Pressupost 2015 vs 2016
INGRESSOS
PER OPERACIONS REALS
Operacions corrents

Capítol I.
Capítol II.
Capítol III.- Taxes, preus públics i altres ingressos
Capítol IV.- Transferències corrents
Capítol V.- Ingressos patrimonials
Operacions de capital

Capítol VI.- Alienació d'inversions reals
Capítol VII.- Transferències de capital
PER OPERACIONS FINANCERES
Actius financers

Pressupost 2015

Pressupost 2016

124.199.466,90

133.039.197,20

99.758.066,90

106.417.687,20

--

--

--

--

32.071.610,00

33.400.568,20

63.068.156,90

65.753.135,00

4.618.300,00

7.263.984,00

24.441.400,00

26.621.510,00

20,00

11.510,00

24.441.380,00

26.610.000,00

42.050,00

2.555,00

DESPESES
PER OPERACIONS REALS
Operacions corrents

Capítol I.- Despeses de personal
Capítol II.- Despeses corrents en béns i serveis
Capítol III.- Despeses financeres
Capítol IV.- Transferències corrents
Capítol V.Operacions de capital

Capítol VI.- Inversions reals
Capítol VII.- Transferències de capital
PER OPERACIONS FINANCERES

40.025,00

30,00

Actius financers

Capítol VIII.- Actius financers

40.025,00

30,00

Capítol VIII.- Actius financers

Passius financers

2.025,00

2.525,00

2.025,00

2.525,00

124.241.516,90

133.041.752,20

Capítol IX.- Passius financers

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

Passius financers

Capítol IX.- Passius financers

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

Pressupost 2015

Pressupost 2016

123.162.440,05

129.495.579,37

98.196.124,83

101.522.974,37

64.427.016,64

66.186.228,68

27.288.992,76

28.038.587,66

702.500,00

646.724,53

5.777.615,43

6.651.433,50

--

--

24.966.315,22

27.972.605,00

24.966.290,22

27.972.580,00

25,00

25,00

1.079.076,85

3.546.172,83

60.510,00

59.415,00

60.510,00

59.415,00

1.018.566,85

3.486.757,83

1.018.566,85

3.486.757,83

124.241.516,90

133.041.752,20
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Pressupost 2016
Classificació econòmica dels ingressos per concepte

Capítol III.- TAXES, PREUS PÚBLICS

I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE 30.- TAXES
307 Drets d'examen
ARTICLE 31.- PREUS PÚBLICS
310 Preus públics de secretaria
311 Drets de matrícula en formació homologada
312 Drets de matrícula en formació no homologada
313 Proves d'accés a la universitat
319 Altres preus públics
ARTICLE 32.- ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
322 De l'administració financera
329 Altres ingressos procedents de prestació de serveis
ARTICLE 33.- VENDA DE BÉNS
330 Venda de publicacions pròpies
331 Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes
339 Venda d'altres béns
ARTICLE 38.- REINTEGRAMENT D'OPERACIONS CORRENTS
380 D'exercicis tancats
381 Del pressupost corrent
ARTICLE 39.- ALTRES INGRESSOS
399 Ingressos diversos

Capítol IV .- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

33.400.568,20
1.000,00
1.000,00
27.769.000,00
1.821.800,00
23.019.600,00
1.870.000,00
230.000,00
827.600,00
5.308.558,20
200,00
5.308.358,20
7.005,00
2.000,00
5,00
5.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
295.005,00
295.005,00

65.753.135,00

ARTICLE 40.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
402 De l'Administració de l'Estat

1.900.000,00
1.900.000,00

ARTICLE 44.- DE SOCIETATS, ENTITATS, FUNDACIONS I ALTRES ENS DEL SECTOR PÚBLIC
440 De societats i entitats del sector públic
441 Consorcis i Fundacions del sector públic
447 Universitats
449 Altres del sector públic

3.250.720,00
2.635.710,00
500.005,00
15.005,00
100.000,00

ARTICLE 45.- DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
450 Per al funcionament ordinari
453 Per a l'estabilitat pressupostària
454 Per infraestructures cedides
455 De departaments de l'Administració de la Generalitat
ARTICLE 46.- D'ENS LOCALS
460 D'Ajuntaments
461 De Diputacions
ARTICLE 47.- D'EMPRESES PRIVADES
470 D'empreses privades
ARTICLE 48.- DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
ARTICLE 49.- DE L' EXTERIOR
492 De la Unió Europea
499 Altres transferències de fora de la UE

Capítol V.- INGRESSOS PATRIMONIALS

58.975.400,00
52.007.960,00
4.426.040,00
1.811.700,00
729.700,00
13.005,00
5,00
13.000,00
180.000,00
180.000,00
1.289.005,00
1.289.005,00
145.005,00
140.005,00
5.000,00

7.263.984,00

ARTICLE 52.- INTERESSOS DE DIPÒSITS
520 Interessos de comptes bancaris

5.500,00
5.500,00

ARTICLE 54.- RENDA DE BÉNS IMMOBLES
540 Lloguers i productes d'immobles
549 Altres rendes

381.000,00
380.000,00
1.000,00

ARTICLE 55.- PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
550 De concessions administratives

6.877.484,00
6.877.484,00
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Pressupost 2016
Classificació econòmica dels ingressos per concepte

Capítol VI.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE 61.- D'ALTRES INVERSIONS REALS
613 Venda mobiliari i equipaments
619 Venda d'altres inversions reals
ARTICLE 68.- REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL
680 D'exercicis tancats
681 Del pressupost corrent

Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

11.510,00
10,00
5,00
5,00
11.500,00
1.500,00
10.000,00

26.610.000,00

ARTICLE 70.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
702 De l'Administració de l'Estat

6.780.000,00
6.780.000,00

ARTICLE 74.- DE SOCIETATS, ENTITATS, FUNDACIONS I ALTRES ENS DEL SECTOR PÚBLIC
740 De societats i entitats del sector públic
741 Consorcis i Fundacions del sector públic

3.652.475,00
2.050.505,00
1.601.970,00

ARTICLE 75.- DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
750 Subvenció de capital
752 De departaments de l'Administració de la Generalitat

1.451.500,00
1.000.000,00
451.500,00

ARTICLE 76.- D'ENS LOCALS
760 D'Ajuntaments
ARTICLE 77.- D'EMPRESES PRIVADES
770 D'empreses privades
ARTICLE 78.- DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
780 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
ARTICLE 79.- DE L'EXTERIOR
795 De la Unió Europea
799 Altres transferències de fora de la UE

Capítol VIII.- ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83.- REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
ARTICLE 84.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
840 Devolució de dipòsits
841 Devolució de fiances
ARTICLE 85.- ALIENACIÓ DE VALORS MOBILIARIS
851 Alienació valors mobiliaris altres societats
ARTICLE 87.- ROMANENTS DE TRESORERIA
870 Romanents de tresoreria

Capítol IX.- PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91.- PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
911 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic
912 Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
ARTICLE 94.- DIPÒSITS I FIANCES REBUTS
940 Dipòsits rebuts
941 Fiances rebudes

Total Pressupost d'Ingressos

1.025,00
1.025,00
105.000,00
105.000,00
1.975.000,00
1.975.000,00
12.645.000,00
12.500.000,00
12
500 000 00
145.000,00

30,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00

2.525,00
20,00
15,00
5,00
2.505,00
2.500,00
5,00

133.041.752,20
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Pressupost 2016
Classificació econòmica de les despeses per concepte

Capítol I.- DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11.- PERSONAL EVENTUAL
110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual

66.186.228,68
574.700,00
574.700,00

ARTICLE 12.- FUNCIONARIS
120 Retribucions bàsiques
121 Retribucions complementàries

25.685.540,00
9.178.600,00
16.506.940,00

ARTICLE 13.- LABORALS
130 Retribucions personal laboral

26.306.910,00
26.306.910,00

ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL
143 Retribucions altre personal
ARTICLE 15.- INCENTIUS AL RENDIMENT
150 Productivitat
151 Gratificacions
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160 Quotes socials

Capítol II.- DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

1.542.180,00
1.542.180,00
634.300,00
545.000,00
89.300,00
11.442.598,68
11.442.598,68

28.038.587,66

ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS
201 De béns mobles
202 Edificis i altres construccions

6.396.725,00
565.235,00
5.831.490,00

ARTICLE 21 .- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
212 Edificis i altres construccions
213 Maquinària, instal·lacions i utillatge
216 Equips per a processament de dades
219 Altre immobilitzat material

5.688.212,66
676.600,00
2.511.700,00
1.615.712,66
884.200,00

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220 Material d'oficina
221 Subministraments
222 Comunicacions
223 Transports
224 Primes d'assegurances
225 Tributs
226 Despeses diverses
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
228 Despeses per programes
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230 Dietes
233 Altres indemnitzacions

Capítol III.- DESPESES FINANCERES

15.367.549,00
1.487.810,00
2.986.855,00
261.070,00
92.210,00
125.300,00
43.500,00
4.250.759,00
5.709.845,00
410.200,00
586.101,00
432.925,00
153.176,00

646.724,53

ARTICLE 31.- DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
310 Interessos

136.000,00
136.000,00

ARTICLE 35.- INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES
352 Interessos de demora
359 Altres despeses financeres

510.724,53
453.253,92
57.470,61
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Pressupost 2016
Classificació econòmica de les despeses per concepte

Capítol IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

6.651.433,50

ARTICLE 44.- A SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS EMPRESARIALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS
440 A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics

5,00
5,00

ARTICLE 47.- A EMPRESES PRIVADES
470 A empreses privades

5,00
5,00

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE

6.651.418,50

480 Beques de col·laboració

652.223,32

481 Beques pròpies per a personal investigador en formació

547.300,00

482 Beques externes per a personal investigador en formació

47.090,00

483 Exempcions de matrícula

3.697.000,00

484 Beques per a la cooperació

1.022.150,00

485 Beques per a la solidaritat i desenvolupament
489 Ajuts diversos
ARTICLE 49.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR
490 Transferències corrents a l'exterior

Capítol VI.- INVERSIONS REALS
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
620 Edificis i altres construccions
621 Maquinària i instal·lacions
622 Elements de transport
623 Mobiliari i equipaments
624 Equipaments per a procés de dades
625 Fons de biblioteca
ARTICLE 64.- DESPESES PER INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
640 Programes de recerca

Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74.- A SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS EMPRESARIALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS
740 A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
ARTICLE 78.- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
781 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
789 Altres transferències de capital
ARTICLE 79.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
790 Transferències de capital a l'exterior

Capítol VIII.- ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83.- CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 Concessió de préstecs a personal de la UPF
ARTICLE 84.- CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
840 Constitució de dipòsits
841 Constitució de fiances
ARTICLE 86.- ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA S.PÚBLIC
860 D'empreses nacionals o de la Unió Europea

Capítol IX.- PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91.- AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
911 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic
913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens fora del sector públic
ARTICLE 94.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
940 Devolució de dipòsits
941 Devolució de fiances

Total Pressupost de Despeses

73.520,00
612.135,18
5,00
5,00

27.972.580,00
3.770.900,00
930.000,00
335.000,00
15,00
770.984,00
1.507.601,00
227 300 00
227.300,00
24.201.680,00
24.201.680,00

25,00
5,00
5,00
15,00
10,00
5,00
5,00
5,00

59.415,00
59.400,00
59.400,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00

3.486.757,83
3.484.757,83
3.484.752,83
5,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00

133.041.752,20
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Pressupost 2016
Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte

Capítol III.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 30.- TAXES
307
Drets d'examen
307.00
Drets d'examen

ARTICLE 31.310
310.00
310.01
310.02
310.10
310.90

33.400.568,20
1.000,00
1.000,00
1.000,00

PREUS PÚBLICS
Preus públics de secretaria
Gestió expedient
Gestió expedient no compensada
Gestió d’expedient acadèmic becaris família nombrosa
Expedició de títols
Altres preus públics de secretaria

27.769.000,00
1.821.800,00
887.200,00
25.500,00
76.200,00
658.300,00
174.600,00

311
311.00
311.10
311.20
311.40
311.41
311.42
311.43
311.44
311.50

Drets de matrícula en formació homologada
Preus acadèmics de grau
Preus acadèmics màsters oficials
Preus acadèmics de doctorat
Preus acadèmics becaris de grau
Preus acadèmics becaris màsters oficials i doctorat
Preus acadèmics becaris família nombrosa i altres bonificacions
Preus acadèmics no compensats
Preus acadèmics bonificacions UPF
Tutela acadèmica a escoles adscrites

23.019.600,00
11.570.500,00
2.525.300,00
297.300,00
1.764.000,00
435.200,00
784.900,00
3.293.700,00
376.300,00
1.972.400,00

312
312.00
312 01
312.01
312.10
312.11
312.20
312.21

Drets de matrícula en formació no homologada
Cursos de postgrau i extensió universitària
Cursos de postgrau i extensió universitària: repercussió
Campus Internacional
Campus Internacional: repercussió
Cursos d'estiu
Cursos d'estiu: repercussió

313
313.00

Proves d'accés a la universitat
Proves d'accés a la universitat

230.000,00
230.000,00

319
319.00
319.90

Altres preus públics
Serveis específics docents
Altres

827.600,00
789.600,00
38.000,00

ARTICLE 32.- ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
322
De l'administració financera
322.10
Administració i cobrança
329
329.00
329.01
329.10
329.11
329.20
329.91
329.92
329.93
329.95
329.99

Altres ingressos procedents de prestació de serveis
Convenis i contractes de recerca
Convenis i contractes de recerca: repercussió
Convenis amb ens vinculats
Convenis amb ens vinculats: repercussió
Convenis i contractes acadèmics
Serveis informàtics
Serveis bibliogràfics
Serveis cientificotècnics
Serveis per repercussió Dr. Aiguader
Altres serveis

1.870.000,00
400.000,00
20 000 00
20.000,00
800.000,00
450.000,00
170.000,00
30.000,00

5.308.558,20
200,00
200,00
5.308.358,20
1.900.000,00
400.000,00
1.723.000,00
71.000,00
463.000,00
10.000,00
95.000,00
230.000,00
300.000,00
116.358,20
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Pressupost 2016
Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte

Capítol III.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 33.- VENDA DE BÉNS
330
Venda de publicacions pròpies
330.00
Venda de publicacions pròpies
331
331.00

Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes
Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes

339
339.90

Venda d'altres béns
Altres vendes

ARTICLE 38.- REINTEGRAMENT D'OPERACIONS CORRENTS
380
D'exercicis tancats
380.00
Exercicis tancats
381
381.00
ARTICLE 39.399
399.10
399.30
399.50
399.60
399.90

Del pressupost corrent
Pressupost corrent
ALTRES INGRESSOS
Ingressos diversos
Indemnitzacions per sinistres
Telèfons
Reintegrament d'IVA suportat
Diferències de canvi
Altres ingressos diversos

33.400.568,20
7.005,00
2.000,00
2.000,00
5,00
5,00
5.000,00
5.000,00

20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
295.005,00
295.005,00
30.000,00
25.000,00
5,00
2.000,00
238.000,00
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Capítol IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

65.753.135,00

ARTICLE 40.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
402
De l'Administració de l'Estat
402.00
De l'Estat

1.900.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00

ARTICLE 44.440
440.00
440.10

3.250.720,00
2.635.710,00
1.655.000,00
980.710,00

DE SOCIETATS, ENTITATS, FUNDACIONS I ALTRES ENS DEL SECTOR PÚBLIC
De societats i entitats del sector públic
Societats i entitats de la Generalitat
Societats i entitats de l'Estat

441
441.00
441.10

Consorcis i Fundacions del sector públic
Consorcis i Fundacions de la Generalitat
Consorcis de l'Estat

447
447.00
447.90

Universitats
D'universitats catalanes
D'altres universitats

15.005,00
15.000,00
5,00

449
449.00

Altres del sector públic
D'altres del sector públic

100.000,00
100.000,00

ARTICLE 45.450
450.00
450.10
450.20
450 30
450.30
450.31
450.32
450.40
450.50

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Per al funcionament ordinari
Subvenció fixa
Subvenció bàsica
Subvenció derivada
Subvenció estratègica
Fons de compensació
Subvenció compensatòria paga extra anual
Subvenció programa de foment a la recerca
Subvenció per plans de professorat

500.005,00
500.000,00
5,00

58.975.400,00
52.007.960,00
6.572.290,00
20.668.190,00
7.607.680,00
11 435 320 00
11.435.320,00
808.390,00
2.774.310,00
1.590.750,00
551.030,00

453
453.00

Per a l'estabilitat pressupostària
Per a l'estabilitat pressupostària

4.426.040,00
4.426.040,00

454
454.00

Per infraestructures cedides
Edifici Roc Boronat

1.811.700,00
1.811.700,00

455
455.00

De departaments de l'Administració de la Generalitat
De la Generalitat

ARTICLE 46.- D'ENS LOCALS
460
D'Ajuntaments
460.00
D'Ajuntaments
461
461.00

De Diputacions
De Diputacions

ARTICLE 47.470
470.00
470.01

D'EMPRESES PRIVADES
D'empreses privades
D'empreses privades
Per a la comunitat universitària

ARTICLE 48.480
480.00
480.03
480.10

DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
Aportació FUPF
Aportacions UPF Solidària

729.700,00
729.700,00
13.005,00
5,00
5,00
13.000,00
13.000,00

180.000,00
180.000,00
105.000,00
75.000,00

1.289.005,00
1.289.005,00
1.189.000,00
100.000,00
5,00
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Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte

Capítol IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 49.492
492.10
492.11
492.90
492.91
499
499.00

DE L'EXTERIOR
De la Unió Europea
De l'Administració de la UE
De l'Administració de la UE: repercussió
Altres de la UE
Altres de la UE: repercussió
Altres transferències de fora de la UE
D'altres de fora de la UE

65.753.135,00
145.005,00
140.005,00
100.000,00
10.000,00
30.000,00
5,00
5.000,00
5.000,00
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Capítol V.- INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 52.520
520.00
520.10

INTERESSOS DE DIPÒSITS
Interessos de comptes bancaris
De comptes corrents
Bonificacions

ARTICLE 54.540
540.00
540.10

RENDA DE BENS IMMOBLES
Lloguers i productes d'immobles
Lloguer pisos C/Ramon Turró
Lloguer d'aules i altres instal·lacions

549
549.10

ARTICLE 55.550
550.10
550.20
550.70
550.80
550.82
550.85
550.90

Altres rendes
Cànons pavellons militars

PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
De concessions administratives
Restauració
Gestió carnet universitari
Edifici Rambla
Edifici Balmes i activitat acadèmica IDEC
Edifici Marc Aureli
Edifici Mercè Rodoreda
Per aplicar als que puguin produir-se

7.263.984,00
5.500,00
5.500,00
4.000,00
1.500,00

381.000,00
380.000,00
30.000,00
350.000,00
1.000,00
1.000,00

6.877.484,00
6.877.484,00
170.000,00
850.000,00
3.476.300,00
2.000.000,00
71.184,00
260.000,00
50.000,00
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Capítol VI.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE 61.- D'ALTRES INVERSIONS REALS
613
Venda mobiliari i equipaments
613.10
Venda equipament científic
619
619.00

Venda d'altres inversions reals
Venda d'edificis i construccions

ARTICLE 68.- REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL
680
D'exercicis tancats
680.00
Exercicis tancats
681
681.00

Del pressupost corrent
Pressupost corrent

11.510,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00

11.500,00
1.500,00
1.500,00
10.000,00
10.000,00
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Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

26.610.000,00

ARTICLE 70.702
702.00
702.01
702.40

DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
De l'Administració de l'Estat
De seguiment específic de l'Estat
De seguiment específic de l'Estat: repercussió
Ajuts per a infraestructures

6.780.000,00
6.780.000,00
5.030.000,00
650.000,00
1.100.000,00

ARTICLE 74.740
740.00
740.01
740.10
740.11
740.30
740.31

DE SOCIETATS, ENTITATS, FUNDACIONS I ALTRES ENS DEL SECTOR PÚBLIC
De societats i entitats del sector públic
De seguiment específic de societats i entitats de la Generalitat
De seguiment específic de societats i entitats de la Generalitat: repercussió
De seguiment específic de societats i entitats de l'Estat
De seguiment específic de societats i entitats de l'Estat: repercussió
De seguiment específic de societats i entitats d'Ajuntaments
De seguiment específic de societats i entitats d'Ajuntaments: repercussió

3.652.475,00
2.050.505,00
1.600.000,00
101.500,00
300.000,00
47.000,00
2.000,00
5,00

Consorcis i Fundacions del sector públic
De seguiment específic de consorcis i fundacions de la Generalitat
De seguiment específic de consorcis i fundacions de la Generalitat: repercussió
De seguiment específic de consorcis de l'Estat
De seguiment específic de consorcis de l'Estat: repercussió

1.601.970,00
1.300.000,00
297.000,00
2.000,00
2.970,00

741
741.00
741.01
741.10
741.11

ARTICLE 75.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
750
Subvenció de capital
750.00
Subvenció de capital
752
752.00
752.01

De departaments de l'Administració de la Generalitat
De seguiment específic de la Generalitat
De seguiment específic de la Generalitat: repercussió

1.451.500,00
1.000.000,00
1.000.000,00
451.500,00
450.000,00
1.500,00

ARTICLE 76.760
760.00
760.01

D'ENS LOCALS
D'Ajuntaments
De seguiment específic d'Ajuntaments
De seguiment específic d'Ajuntaments: repercussió

ARTICLE 77.770
770.00
770.01

D'EMPRESES PRIVADES
D'empreses privades
De seguiment específic d'empreses privades
De seguiment específic d'empreses privades: repercussió

ARTICLE 78.780
780.00
780.01

DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
De seguiment específic sense finalitat de lucre
De seguiment específic sense finalitat de lucre: repercussió

1.975.000,00
1.975.000,00
1.800.000,00
175.000,00

ARTICLE 79.795
795.00
795.01
795.10
795.11

DE L'EXTERIOR
De la Unió Europea
De seguiment específic de l'Administració de la UE
De seguiment específic de l'Administració de la UE: repercussió
De seguiment específic altres de la UE
De seguiment específic altres de la UE: repercussió

12.645.000,00
12.500.000,00
10.200.000,00
1.600.000,00
600.000,00
100.000,00

799
799.00
799.01

Altres transferències fora de la UE
De seguiment específic d'altres fora de la UE
De seguiment específic d'altres fora de la UE: repercussió

1.025,00
1.025,00
1.000,00
25,00

105.000,00
105.000,00
100.000,00
5.000,00

145.000,00
125.000,00
20.000,00
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Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte

Capítol VIII.- ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83.- REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830
Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
830.00
Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF

ARTICLE 84.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
840
Devolució de dipòsits
840.00
Devolució de dipòsits
841
841.00

Devolució de fiances
Devolució de fiances

ARTICLE 85.- ALIENACIÓ DE VALORS MOBILIARIS
851
Alienació valors mobiliaris altres societats
851.00
Alienació valors mobiliaris altres societats

ARTICLE 87.870
870.00
870.10

ROMANENTS DE TRESORERIA
Romanents de tresoreria
Romanent genèric
Romanent específic

30,00
5,00
5,00
5,00

10,00
5,00
5,00
5,00
5,00

5,00
5,00
5,00

10,00
10,00
5,00
5,00
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Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte

Capítol IX .- PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91.911
911.10
911.20
911.21
912
912.10

PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic
Préstecs rebuts a llarg termini per infraestructures
Préstecs rebuts a llarg termini per projectes de recerca
Préstecs rebuts a llarg termini per projectes de recerca: repercussió
Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
Deute de tresoreria

ARTICLE 94.- DIPÒSITS I FIANCES REBUTS
940
Dipòsits rebuts
940.00
Dipòsits
941
941.00

Fiances rebudes
Fiances

2.525,00
20,00
15,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

2.505,00
2.500,00
2.500,00
5,00
5,00
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Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat

Capítol I.- DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11.- PERSONAL EVENTUAL
110
110.00

Retrib. bàsiques i altres remuneracions personal eventual
Personal eventual

ARTICLE 12.- FUNCIONARIS
120
120.10
120.15
120.20
120.25

Retribucions bàsiques
Retribucions personal docent
Triennis personal docent
Retribucions PAS
Triennis PAS

121
121.10
121.20
121.21
121.22
121.24
121.25
121.26
121.30

Retribucions complementàries
Càrrecs acadèmics i altres
Retribucions complementàries personal docent
Trams docents
Trams recerca
Complement autonòmic docència
Complement autonòmic recerca
Complement autonòmic gestió
Retribucions complementàries PAS

ARTICLE 13.- LABORALS
130
130.20
130.25
130.30
130.50
130.51
130.52
130.55
130.56
130.57
130.58
130.59
130.60
130.61
130.62
130.63
130.69

Retribucions personal laboral
Retribucions PAS laboral fix
Triennis PAS laboral
Retribucions PAS laboral temporal
Retribucions PDI laboral fix
Trams docents PDI laboral
Trams recerca PDI laboral
Triennis PDI laboral
Càrrecs acadèmics i altres
Complement autonòmic docència PDI laboral
Complement autonòmic recerca PDI laboral
Complement autonòmic gestió PDI laboral
Retribucions PDI laboral temporal
Retribucions personal investigador. UPF
Retribucions personal investigador. Ministeris Estatals
Retribucions personal investigador. Generalitat
Retribucions personal investigador. Altres

ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL
143
143.30

Retribucions altre personal
Retribucions PAS interins per programa

ARTICLE 15.- INCENTIUS AL RENDIMENT
150
150.10
150.20

Productivitat
Rendiment PAS
Rendiment PDI

151
151.00
151.10

Gratificacions
Hores extraordinàries
PAU, COU, Majors 25 anys i altres

59.124.100,00

673.418,68

6.388.710,00

Total
Pressupost
66.186.228,68

520.500,00

54.200,00

574.700,00

520.500,00
520.500,00

54.200,00
54.200,00

574.700,00
574.700,00

25.630.100,00

31.000,00

9.168.600,00
3.105.600,00
1.000.200,00
4.184.200,00
878.600,00

10.000,00

16.461.500,00
490.500,00
4.953.000,00
1.762.300,00
956.900,00
834.000,00
735.300,00
141.400,00
6.588.100,00

21.000,00

24.440,00

25.685.540,00
9.178.600,00
3.105.600,00
1.000.200,00
4.194.200,00
878.600,00

10.000,00

24.440,00
24.440,00

21.000,00

16.506.940,00
490.500,00
4.977.440,00
1.762.300,00
956.900,00
834.000,00
735.300,00
141.400,00
6.609.100,00

21.517.000,00

414.000,00

4.375.910,00

26.306.910,00

21.517.000,00
3.756.000,00
561.000,00
1.966.400,00
3.120.900,00
451.800,00
265.000,00
627.800,00
285.500,00
342.100,00
224.400,00
19.500,00
8.122.900,00
1.773.700,00

414.000,00

4.375.910,00
297.900,00
53.000,00
671.650,00
9.430,00

26.306.910,00
4.053.900,00
614.000,00
2.650.550,00
3.130.330,00
451.800,00
265.000,00
627.800,00
285.500,00
342.100,00
224.400,00
19.500,00
9.061.130,00
2.029.100,00
1.420.800,00
1.053.000,00
78.000,00

12.500,00

401.500,00

536.730,00
255.400,00
1.420.800,00
1.053.000,00
78.000,00

1.306.400,00

235.780,00

1.542.180,00

1.306.400,00
1.306.400,00

235.780,00
235.780,00

1.542.180,00
1.542.180,00

88.500,00

88.500,00
33.800,00
54.700,00

45.000,00

500.800,00

634.300,00

45.000,00
5.000,00
40.000,00

500.000,00

545.000,00
5.000,00
540.000,00

500.000,00
800,00
800,00

89.300,00
34.600,00
54.700,00
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Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat

Total
Pressupost

Capítol I.- DESPESES DE PERSONAL

59.124.100,00

673.418,68

6.388.710,00

66.186.228,68

ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS

10.061.600,00

129.218,68

1.251.780,00

11.442.598,68

10.061.600,00
4.562.100,00

129.218,68
100.500,00

5.499.500,00

28.718,68

1.251.780,00
134.480,00
389.200,00
297.000,00
22.000,00
409.100,00

11.442.598,68
4.797.080,00
389.200,00
297.000,00
22.000,00
5.937.318,68

160
160.10
160.15
160.16
160.19
160.20

Quotes socials
Personal docent i investigador
Personal investigador. Ministeris Estatals
Personal investigador. Generalitat
Personal investigador. Altres
PAS
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Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat

Capítol II.-DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS
201
201.00
201.20
201.30
201.90

De béns mobles
Maquinària, instal·lació i utillatge
Mobiliari i equipaments
Equipaments per a procés de dades
Altres

202
202.00
202.01
202.02
202.04
202.05
202.06
202.90

Edificis i altres construccions
Edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Edifici Tallers
Mercat del Peix
Edifici Roc Boronat
Edifici ESCI
Edifici Almogàvers
Altres

ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
212
212.00

Edificis i altres construccions
Edificis i altres construccions

213
213.00

Total
Pressupost

20.773.777,66

1.057.725,00

6.207.085,00

28.038.587,66

4.555.315,00

24.000,00

1.817.410,00

6.396.725,00

540.815,00
5,00
540.800,00
5,00
5,00

24.000,00

420,00

24.000,00

120,00

565.235,00
5,00
564.920,00
5,00
305,00

300,00

4.014.500,00
1.545.400,00
2.082.100,00
249.500,00

1.816.990,00

5.290,00

5.831.490,00
1.545.400,00
2.082.100,00
249.500,00
1.811.700,00
75.000,00
41.000,00
26.790,00

1.800,00

5.688.212,66

1.811.700,00
75.000,00
41.000,00
21.500,00

5.680.312,66

6.100,00

676.600,00
676.600,00

676.600,00
676.600,00

Maquinària, instal·lacions i utillatge
Maquinària, instal·lacions i utillatge

2.511.700,00
2.511.700,00

2.511.700,00
2.511.700,00

216
216.00

Equips per a processament de dades
Equips per a processament de dades

1.607.812,66
1.607.812,66

219
219.10
219.20
219.21
219.22

Altre immobilitzat material
Material de transport
Mobiliari i equipaments
Material audiovisual
Equipament científic

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES

6.100,00
6.100,00

1.800,00
1.800,00

884.200,00
3.600,00
188.100,00
260.000,00
432.500,00

1.615.712,66
1.615.712,66
884.200,00
3.600,00
188.100,00
260.000,00
432.500,00

10.398.775,00

862.239,00

4.106.535,00

15.367.549,00

220
220.00
220.10
220.11
220.20

Material d'oficina
Material d'oficina i informàtic no inventariable
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Connexions a bases de dades documentals
Fotocòpies

1.258.600,00
126.300,00
16.800,00
1.062.000,00
53.500,00

194.920,00
105.200,00
4.000,00
85.720,00

34.290,00
14.330,00
5.690,00
650,00
13.620,00

1.487.810,00
245.830,00
26.490,00
1.062.650,00
152.840,00

221
221.00
221.01
221.10
221.20
221.30
221.40
221.90

Subministraments
Energia elèctrica
Energia tèrmica
Aigua
Gas
Combustibles
Vestuari
Altres subministraments

2.897.425,00
1.657.500,00
608.100,00
154.500,00
51.600,00
7.700,00
2.000,00
416.025,00

72.400,00

17.030,00

72.400,00

17.030,00

2.986.855,00
1.657.500,00
608.100,00
154.500,00
51.600,00
7.700,00
2.000,00
505.455,00

222
222.00
222.10
222.20

Comunicacions
Serveis de telecomunicacions
Postals
Missatgers

209.700,00
136.500,00
46.500,00
26.700,00

34.510,00
10.850,00
18.850,00
4.810,00

16.860,00
8.190,00
3.080,00
5.590,00

261.070,00
155.540,00
68.430,00
37.100,00
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Capítol II.-DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
223
223.00

Transports
Transports

224
224.00

Primes d'assegurances
Primes d'assegurances

225
225.20

Tributs
Tributs

226
226.10
226.11
226.20
226.40
226.42
226.50
226.51
226.60
226.61
226.70
226.90

Despeses diverses
Atencions protocol·làries i representatives
Activitats institucionals
Publicitat i propaganda
Realització d'estudis i treballs tècnics
Realització de treballs tècnics per a ens vinculats
Participació en reunions i conferències
Formació del PAS
Organització de reunions i conferències: honoraris
Org. de reunions i conferències: viatges, allotjaments i altre
Quotes d'associacions
Altres despeses diverses

227
227 00
227.00
227.10
227.60
227.62
227.63
227.64
227.70
227.90

Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Neteja
Seguretat
Assessoraments i consultories
Serveis bibliotecaris
Proves PAU
Serveis informàtics i audiovisuals
Impremta i comunicació institucional
Altres estudis tècnics

228
228.10

Despeses per programes
Orgànics

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230
230.00
230.10
230.20

Dietes
Dietes per a manutenció
Locomoció i trasllat
Dietes per a allotjament

233
233.10
233.50
233.90

Altres indemnitzacions
Drets d'assistència
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis
Altres indemnitzacions

Total
Pressupost

20.773.777,66

1.057.725,00

6.207.085,00

28.038.587,66

84.300,00
84.300,00

2.900,00
2.900,00

5.010,00
5.010,00

92.210,00
92.210,00

100,00
100,00

125.300,00
125.300,00

125.200,00
125.200,00
42.800,00
42.800,00

700,00
700,00

794.850,00
51.800,00
45.700,00
121.500,00
1.200,00

289.114,00
24.230,00
21.585,00
3.670,00
15.000,00

84.800,00
122.000,00
259.800,00
21.300,00
49.050,00
37.700,00

4.750,00

3.166.795,00
19.480,00
8.350,00
2.850,00
408.800,00
1.723.000,00
60.100,00

97.834,00
110.460,00
10.475,00
1.110,00

622.505,00
257.790,00
23.800,00
40.120,00

82.695,00

641.250,00

4.985.900,00
2 092 300 00
2.092.300,00
1.264.300,00
236.100,00
96.000,00
200.000,00
354.100,00
266.200,00
476.900,00

43.500,00
43.500,00
4.250.759,00
95.510,00
75.635,00
128.020,00
425.000,00
1.723.000,00
149.650,00
122.000,00
980.139,00
389.550,00
83.325,00
78.930,00

127,00
14.256,00
68.312,00

35.730,00
596.520,00

5.709.845,00
2 092 300 00
2.092.300,00
1.264.300,00
245.100,00
96.000,00
200.000,00
354.227,00
316.186,00
1.141.732,00

185.000,00
185.000,00

225.200,00
225.200,00

410.200,00
410.200,00

139.375,00

165.386,00

281.340,00

586.101,00

122.375,00
23.300,00
60.400,00
38.675,00

34.040,00
4.890,00
20.290,00
8.860,00

276.510,00
54.980,00
156.760,00
64.770,00

432.925,00
83.170,00
237.450,00
112.305,00

17.000,00
10.000,00
1.000,00
6.000,00

131.346,00
63.500,00
67.846,00

4.830,00
1.230,00
1.200,00
2.400,00

153.176,00
74.730,00
70.046,00
8.400,00

9.000,00
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Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat

Total
Pressupost

Capítol III.- DESPESES FINANCERES

646.724,53

646.724,53

ARTICLE 31.- DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL

136.000,00

136.000,00

136.000,00
136.000,00

136.000,00
136.000,00

510.724,53

510.724,53

453.253,92
453.253,92

453.253,92
453.253,92

57.470,61
10.000,00
47.470,61

57.470,61
10.000,00
47.470,61

310
310.10

Interessos
Interessos d'operacions d'endeutament

ARTICLE 35.- INT. DE DEMORA I ALTRES DESP. FINANCERES
352
352.00

Interessos de demora
Interessos de demora

359
359.20
359.90

Altres despeses financeres
Diferències negatives de canvi
Altres despeses financeres
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Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat

Capítol IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 44.- A SOC. MERC., ENT. EMP. I ALTRES ORG. PÚBLICS
440
440.00

A soc. merc., ent. emp. i altres organismes públics
A soc. merc., ent. emp. i altres organismes públics

ARTICLE 47.- A EMPRESES PRIVADES
470
470.00

A empreses privades
A empreses privades

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE

5.222.252,18

126.201,32

1.302.980,00

Total
Pressupost
6.651.433,50

5,00

5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00

5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

5.222.237,18

126.201,32

1.302.980,00

6.651.418,50

480
480.00
480.10
480.90

Beques de col·laboració
Estudiants en pràctiques
Estudiants en pràctiques de recerca
Altres beques de col·laboració

441.922,00
424.422,00

47.641,32
29.341,32

17.500,00

18.300,00

162.660,00
65.690,00
92.730,00
4.240,00

652.223,32
519.453,32
92.730,00
40.040,00

481
481.00

Beques pròpies per a personal investigador en formació
Beques pròpies PIF

527.600,00
527.600,00

19.700,00
19.700,00

547.300,00
547.300,00

482
482.00

Beques externes per a personal investigador en formació
Beques externes PIF. Ministeris estatals

47.090,00
47.090,00

47.090,00
47.090,00

483
483.00
483
00

Exempcions de matrícula
Exempcions
E
i
d
de matrícula
t í l per b
becaris
i UPF

484
484.00
484.20
484.90

Beques per a la cooperació
Beques Erasmus
Beques Erasmus Mundus
Beques mobilitat, intercanvi i altres

485
485.00

Beques per a la solidaritat i desenvolupament
Beques UPF Solidària

489
489.00
489.12
489.13
489.14
489.90
489.91

Ajuts diversos
Fundació Universitat Pompeu Fabra
Associació Catalana d'Universitats Públiques
Institut Joan Lluis Vives
Institute political economy governance (IPEG)
Altres ajuts a famílies
Altres ajuts a institucions

ARTICLE 49.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR
490
490.00

Transferències corrents a l'exterior
Transferències corrents a l'exterior

3.695.500,00
3 695 500 00
3.695.500,00

1.500,00
1 500 00
1.500,00

24.000,00

998.150,00
601.690,00
87.000,00
309.460,00

1.022.150,00
601.690,00
87.000,00
333.460,00

25.000,00
25.000,00

48.520,00
48.520,00

73.520,00
73.520,00

52.060,00

26.860,00

612.135,18
200.000,00
56.000,00
15.200,00
200.000,00
63.780,00
77.155,18

24.000,00

533.215,18
200.000,00
50.000,00
15.200,00
200.000,00
68.015,18

3.697.000,00
3 697 000 00
3.697.000,00

6.000,00

41.030,00
5.030,00

22.750,00
4.110,00

5,00

5,00

5,00
5,00

5,00
5,00
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Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat

Total
Pressupost

Capítol VI.- INVERSIONS REALS

1.056.415,00

2.113.795,00

24.802.370,00

27.972.580,00

ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT

1.056.415,00

102.845,00

2.611.640,00

3.770.900,00

200.000,00
200.000,00

730.000,00
730.000,00

930.000,00
930.000,00

75.000,00
75.000,00

260.000,00
260.000,00

335.000,00
335.000,00

620
620.00

Edificis i altres construccions
Edificis i altres construccions

621
621.00

Maquinària i instal·lacions
Maquinària i instal·lacions

622
622.00

Elements de transport
Elements de transport

623
623.00
623.10
623.20

Mobiliari i equipaments
Mobiliari i equipaments
Equipament científic
Equipament audiovisual

275.000,00
75.000,00
150.000,00
50.000,00

32.174,00
8.500,00
18.674,00
5.000,00

463.810,00
87.300,00
150.000,00
226.510,00

770.984,00
170.800,00
318.674,00
281.510,00

624
624.00
624.10

Equipaments per a procés de dades
Hardware
Software

300.000,00
150.000,00
150.000,00

62.091,00
57.091,00
5.000,00

1.145.510,00
792.760,00
352.750,00

1.507.601,00
999.851,00
507.750,00

625
625.00
625.10

Fons de biblioteca
Monografies
Subscripcions

206.400,00
61.800,00
144.600,00

8.580,00
8.580,00

12.320,00
12.320,00

227.300,00
82.700,00
144.600,00

15,00
15,00

15,00
15,00

ARTICLE 64
64.-- DESPESES PER INV
INV. DE CARÀCTER IMMATERIAL

2 010 950 00
2.010.950,00

22 190 730 00
22.190.730,00

24 201 680 00
24.201.680,00

640
640.00
220400

2.010.950,00
416.400,00

22.190.730,00
7.530.700,00

24.201.680,00
7.947.100,00
350.000,00

220500

Programes de Recerca
Personal. Retribucions
Ramón i Cajal

35.100,00

314.900,00

Juan de la Cierva

21.900,00

288.000,00

309.900,00

Programa FPDI (Formación Postdoctoral)

39.400,00

278.000,00

317.400,00

6.649.800,00

6.649.800,00

135.300,00

2.186.400,00

2.321.700,00

11.000,00

102.200,00

113.200,00

88.000,00

100.400,00

1.996.200,00

1.996.200,00

1.700.000,00
830.000,00
535.000,00
490.000,00
710.000,00
150.000,00
2.542.800,00
2.717.000,00
2.798.830,00

1.700.000,00
830.000,00
535.000,00
490.000,00
710.000,00
150.000,00
2.542.800,00
2.717.000,00
4.258.080,00

1.299.250,00

800.750,00

2.100.000,00

160.000,00

1.998.080,00

2.158.080,00

Programa COFUND

320.000,00

Altre personal

640.01

Personal. Quotes socials
Ramón i Cajal
Juan de la Cierva
Programa FPDI (Formación Postdoctoral)
Programa COFUND

6.900,00
12.400,00

Material informàtic inventariable. Hardware
Material informàtic inventariable. Software
Material bibliogràfic inventariable
Equipament científic inventariable
Equipament audiovisual inventariable
Altre material inventariable
Material fungible
Viatges i dietes
Altres
Pla de mesures i actuacions estratègiques de Recerca
altres

6.900,00

105.000,00

Altre personal

640.10
640.11
640.12
640.13
640.14
640.19
640.20
640.30
640.90

320.000,00

1.459.250,00

105.000,00
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Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat

Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74.- A SOC. MERC., ENT. EMP. I ALTRES ORG. PÚBLICS
740
740.00

A soc. mercantils, ent. emp. i altres organismes públics
A soc. mercantils, ent. emp. i altres organismes públics

ARTICLE 78.- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS S. FINALITAT DE LUCRE
781
781.00
781.10

Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
Beques i ajuts per a investigació
Ajuts a projectes de recerca en institucions vinculades

789
789.90

Altres transferències de capital
Per aplicar als que puguin produir-se

ARTICLE 79.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
790
790.00

Transferències de capital a l'exterior
Transferències de capital a l'exterior

25,00

Total
Pressupost
25,00

5,00

5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

15,00

15,00

10,00
5,00
5,00

10,00
5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00

5,00

5,00
5,00

5,00
5,00
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Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat

Capítol VIII.- ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83.- CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL S. PÚBLIC
830
830.00

Concessió de préstecs a personal de la UPF
Concessió de préstecs a personal de la UPF

ARTICLE 84.- CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES

59.415,00

Total
Pressupost
59.415,00

59.400,00

59.400,00

59.400,00
59.400,00

59.400,00
59.400,00

10,00

10,00

840
840.00

Constitució de dipòsits
Constitució de dipòsits

5,00
5,00

5,00
5,00

841
841.00

Constitució de fiances
Constitució de fiances

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00

5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

ARTICLE 86.- ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIP. FORA S.PÚBLIC
860
860.10

D'empreses nacionals o de la Unió Europea
D'empreses nacionals amb caràcter temporal
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Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat

Capítol IX.- PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91.- AMORT. DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
911
911.00
911.10

Amortització de préstecs a ll/ t d'ens del sector públic
Amortització de préstecs a ll/t d'ens del sector públic
Amortització de préstecs a ll/t de projectes de recerca

913
913.10

Amortització de préstecs a ll/ t d'ens fora del sector públic
Amortització de préstecs a ll/t d'ens fora del sector públic

ARTICLE 94.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES

3.486.757,83

Total
Pressupost
3.486.757,83

3.484.757,83

3.484.757,83

3.484.752,83
3.462.096,77
22.656,06

3.484.752,83
3.462.096,77
22.656,06

5,00
5,00

5,00
5,00

2.000,00

2.000,00

940
940.00

Devolució de dipòsits
Dipòsits

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

941
941.00

Devolució de fiances
Fiances

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00
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Annex gràfics ingressos

Ingressos. Tipologia

ingressos amb finalitat

finançament
inversió
2,45M€; 2%

subvencions PDI
en formació
3,80M€; 3%

activitats docents
7,37M€; 5%

activitats de recerca
25,08M€; 19%

operacions corrents
94 34M€; 71%
94,34M€;

Ingressos corrents no financers i sense finalitat
ingressos patrimonials
7,26M€;8%

altres ingressos
2,42M€; 3%
cànons docents
i de recerca
3,91M€; 4%

subvenció ordinària
54,84M€;58%

matrícula estudis
homologats
25,90M€; 27%
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Annex gràfic despeses

Despeses. Tipologia
inversió
2,45M€; 2%

PDI
en formació
3,80M€; 3%

despeses amb finalitat
activitats docents
7,37M€; 5%

activitats de recerca
25,08M€; 19%

inversió
0,85M€; 0%
operacions financeres
3,48M€; 3%

operacions corrents
90,01M€; 68%

Despeses corrents no financeres i sense finalitat

estructura
14,21€; 16%
personal
59,93M€; 67%

funcionament
8,20M€; 9%

compensació matrícules
3,70M€; 4%
descentralitzats
3,97M€; 4%
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Resum dotació dels pressupostos de gestió orgànics

Dotació

Facultats
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Facultat de Comunicació
Facultat de Dret
Facultat de Traducció i Interpretació
Total Facultats i escoles

Unitats de coordinació acadèmica
de Ciències de la Salut i de la Vida
d'Humanitats
d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Total Unitats de coordinació acadèmica

Suport a la docència
Campus de la Ciutadella
Campus del Poblenou
Total Administracions

19.848,00
3.210,00
3.251,00
3.319,00
2.258,00
31.886,00

62.247,00
21.152,00
55.861,00
54.897,00
30.190,00
224.347,00

Aportació
captació
d'estudiants

Total

-600,00
-600,00
-600,00
-600,00
-600,00
-3.000,00

81.495,00
23.762,00
58.512,00
57.616,00
31.848,00
253.233,00

Dotació

Doctorats

Total

21.389,00
45.508,00
51.666,00
36.596,00
50.694,00
205.853,00

11.476,00
11.476,00
11.476,00
11.476,00
11.476,00
57.380,00

32.865,00
56.984,00
63.142,00
48.072,00
62.170,00
263.233,00

Departaments
Departament de Ciències Polítiques i Socials
Departament de Dret
Departament d'Economia i Empresa
Departament de Comunicació
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Total Departaments

Estudiants visitants
i Education abroad

Dotació

Estudiants visitants
i Education abroad
725,00
4.553,00
4
553 00
998,00
6.276,00

188.599,00
75 098 00
75.098,00
84.051,00
347.748,00

Aportació
captació
d'estudiants

Total

-600,00
-600 00
-600,00
-600,00
-1.800,00

188.724,00
79 051 00
79.051,00
84.449,00
352.224,00

Dotació

Total

13.500,00
9.800,00
23.300,00

13.500,00
9.800,00
23.300,00

Total

Altres
Consell Social
Síndic de greuges
Pla de mesures i actuacions estratègiques de Recerca
Programes per personal de recerca cofinançats
Altres programes de recerca
PlaQUID - USQUID's
Programa oficial de postgraus

TOTAL DESPESA DESCENTRALITZADA

388.800,00
4.400,00
1.799.250,00
551.700,00
160.000,00
95.000,00
80.000,00

3.971.140,00
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Detall econòmic

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Ingressos

81.495,00
Dotació per model
Estudiants visitants
Education abroad
Aportació captació estudiants

Despeses
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160.20
PAS
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències: honoraris
226.61
Org. de reunions i conferències: viatges, allotjaments i altres
227.64
Serveis informàtics i audiovisuals
227.90
Altres estudis tècnics
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
480.00
Estudiants en pràctiques
480.90
Altres beques de col·laboració
489.90
Altres ajuts a famílies
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
624.00
Hardware
625.00
Monografies

62.247,00
8.298,00
11.550,00
-600,00

81.495,00
600,00
600,00
53.495,00
5.000,00
17.000,00
1.100,00
1.250,00
150,00
2.000,00
1.700,00
400,00
18.168,00
3.600,00
127,00
3.000,00
3.200,00
2.900,00
300,00
19.700,00
7.000,00
7.700,00
5.000,00
4.500,00
1.000,00
3.500,00
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Detall econòmic

Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Ingressos

23.762,00
Dotació per model
Estudiants visitants
Education abroad
Aportació captació estudiants

Despeses
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.20
Publicitat i propaganda
226.60
Organització de reunions i conferències: honoraris
226.61
Org. de reunions i conferències: viatges, allotjaments i altres
226.90
Altres despeses diverses
227.70
Impremta i comunicació institucional
Altres estudis tècnics
227.90
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
480.90
Altres beques de col·laboració
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
624.00
Hardware

21.152,00
1.680,00
1.530,00
-600,00

23.762,00
21.562,00
3.500,00
2.200,00
50,00
1.500,00
700,00
500,00
900,00
450,00
7.500,00
3.812,00
50,00
50,00
350,00
550,00
450,00
100,00
1.000,00
1.000,00
650,00
650,00
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Detall econòmic

Facultat de Comunicació
Ingressos

58.512,00
Dotació
Estudiants visitants
Education abroad
Aportació captació estudiants

Despeses

55.861,00
2.741,00
510,00
-600,00

58.512,00

ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160.20
PAS

1.118,68
1.118,68

ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS
201.20
Mobiliari i equipaments

4.000,00
4.000,00

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.10
Postals
222.20
Missatgers
223.00
Transports
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.60
Organització de reunions i conferències: honoraris
226.61
Org. de reunions i conferències: viatges, allotjaments i altres
226.70
Quotes d'associacions
226.90
Altres despeses diverses
227.70
Impremta i comunicació institucional
227.90
Altres estudis tècnics

35.357,00
1.900,00
1.000,00
3.200,00
1.600,00
800,00
200,00
1.000,00
2.000,00
500,00
15.657,00
1.500,00
300,00
200,00
500,00
5.000,00

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament

2.465,00
865,00
1.300,00
300,00

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
480.00
Estudiants en pràctiques
489.90
Altres ajuts a famílies

8.571,32
6.041,32
2.530,00

ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.20
Equipament audiovisual
624.00
Hardware

7.000,00
2.000,00
5.000,00
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Detall econòmic

Facultat de Dret
Ingressos

57.616,00
Dotació per model
Estudiants visitants
Education abroad
Aportació captació estudiants

Despeses
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.20
Publicitat i propaganda
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències: honoraris
226.61
Org. de reunions i conferències: viatges, allotjaments i altres
Quotes d'associacions
Q
226.70
227.90
Altres estudis tècnics

54.897,00
2.704,00
615,00
-600,00

57.616,00
52.536,00
7.000,00
6.500,00
200,00
1.100,00
650,00
200,00
1.000,00
500,00
350,00
500,00
20.500,00
10.286,00
550,00
,
3.200,00

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament

2.450,00
400,00
1.350,00
700,00

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
489.90
Altres ajuts a famílies
489.91
Altres ajuts a institucions

1.230,00
1.200,00
30,00

ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
624.00
Hardware

1.400,00
1.400,00
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Detall econòmic

Facultat de Traducció i Interpretació
Ingressos

31.848,00
Dotació per model
Estudiants visitants
Education abroad
Aportació captació estudiants

Despeses
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160.20
PAS
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències: honoraris
226.61
Org. de reunions i conferències: viatges, allotjaments i altres
226.70
Quotes d'associacions
227.70
Impremta i comunicació institucional

30.190,00
2.108,00
150,00
-600,00

31.848,00
1.200,00
1.200,00
16.648,00
1.500,00
3.000,00
100,00
500,00
100,00
1.000,00
1.000,00
100,00
6.848,00
1.000,00
500,00
1.000,00

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.10
Drets d'assistència

2.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
480.00
Estudiants en pràctiques
489.90
Altres ajuts a famílies

9.000,00
7.000,00
2.000,00

ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
624.00
Hardware
625.00
Monografies

3.000,00
500,00
2.000,00
500,00
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Detall econòmic

Departament de Ciències Polítiques i Socials
Ingressos

32.865,00
Dotació per model

Despeses
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.10
Postals
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.20
Publicitat i propaganda
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències: honoraris
226.61
Org. de reunions i conferències: viatges, allotjaments i altres
226.70
Quotes d'associacions
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat

32.865,00

32.865,00
31.125,00
2.000,00
9.800,00
300,00
800,00
2.100,00
2.600,00
150,00
1.450,00
1.125,00
9.400,00
1.400,00
1.740,00
800,00
940,00
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Detall econòmic

Departament de Dret
Ingressos

56.984,00
Dotació per model

Despeses

56.984,00

56.984,00

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.60
Organització de reunions i conferències: honoraris
226.61
Org. de reunions i conferències: viatges, allotjaments i altres

39.164,00
22.000,00
4.500,00
1.000,00
1.850,00
2.230,00
320,00
130,00
260,00
2.874,00
4.000,00

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.10
Drets d'assistència
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis

17.820,00
500,00
200,00
8.000,00
9.120,00
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Detall econòmic

Departament d'Economia i Empresa
Ingressos

63.142,00
Dotació per model

Despeses
ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
216.00
Equips per a processament de dades

63.142,00

63.142,00
100,00
100,00

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.20
Publicitat i propaganda
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències: honoraris
226.61
Org. de reunions i conferències: viatges, allotjaments i altres
227.90
Altres estudis tècnics

39.342,00
12.700,00
500,00
2.000,00
1.500,00
1.800,00
230,00
100,00
2.100,00
1.300,00
600,00
1.512,00
4.000,00
11.000,00

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.10
Drets d'assistència
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis

13.700,00
2.000,00
1.200,00
4.500,00
6.000,00

ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
624.00
Hardware
624.10
Software

10.000,00
1.000,00
7.000,00
2.000,00
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Detall econòmic

Departament de Comunicació
Ingressos

48.072,00
Dotació per model

Despeses
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.60
Organització de reunions i conferències: honoraris
226.61
Org. de reunions i conferències: viatges, allotjaments i altres
226.70
Quotes d'associacions
227.70
Impremta i comunicació institucional
227.90
Altres estudis tècnics

48.072,00

48.072,00
32.900,00
3.400,00
1.600,00
3.500,00
100,00
1.700,00
100,00
500,00
500,00
6.500,00
7.000,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.10
Drets d'assistència
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis

6.600,00
100,00
1.000,00
500,00
1.000,00
4.000,00

ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
624.00
Hardware

8.572,00
8.572,00
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Detall econòmic

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Ingressos

62.170,00
Dotació per model

Despeses

62.170,00

62.170,00

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.20
Publicitat i propaganda
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències: honoraris
226.61
Org. de reunions i conferències: viatges, allotjaments i altres
226.70
Quotes d'associacions
Altres estudis tècnics
227.90

38.272,00
10.000,00
900,00
3.700,00
100,00
2.000,00
900,00
600,00
2.200,00
200,00
200,00
2.000,00
9.000,00
1.500,00
4.972,00
,

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.10
Drets d'assistència
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis

16.898,00
500,00
1.000,00
500,00
3.500,00
11.398,00

ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
624.00
Hardware
624.10
Software

7.000,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
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Detall econòmic

UCA de Ciències de la Salut i la Vida
Ingressos

188.724,00
Dotació per model
Estudiants visitants
Education abroad
Aportació captació estudiants

Despeses

188.724,00

ARTICLE 13.- LABORALS
130.30
Retribucions PAS laboral temporal
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160.20
PAS
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
225.20
Tributs
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.60
Organització de reunions i conferències: honoraris
226.61
Org. de reunions i conferències: viatges, allotjaments i altres
226.70
Quotes d'associacions
227.90
Altres estudis tècnics
228.10
Orgànics
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.50

188.599,00
455,00
270,00
-600,00

Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
480.00
Estudiants en pràctiques
483.00
Exempcions de matrícula per becaris UPF
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
623.10
Equipament científic
624.00
Hardware
625.00
Monografies

12.500,00
12.500,00
4.000,00
4.000,00
103.950,00
7.800,00
8.300,00
55.200,00
2.800,00
1.850,00
1.300,00
700,00
2.000,00
3.500,00
1.000,00
6.000,00
1.000,00
2.500,00
10.000,00
20.900,00
1.900,00
1.000,00
18.000,00
4.500,00
3.000,00
1.500,00
42.874,00
2.000,00
18.674,00
17.620,00
4.580,00
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Detall econòmic

UCA d'Humanitats
Ingressos

79.051,00
Dotació per model
Estudiants visitants
Education abroad
Aportació captació estudiants

Despeses

75.098,00
428,00
4.125,00
-600,00

79.051,00

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
223.00
Transports
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.20
Publicitat i propaganda
226.60
Organització de reunions i conferències: honoraris
226.61
Org. de reunions i conferències: viatges, allotjaments i altres
226.90
Altres despeses diverses
227.70
Impremta i comunicació institucional
Altres estudis tècnics
227.90

55.813,00
8.200,00
7.220,00
2.900,00
500,00
1.520,00
1.400,00
500,00
1.125,00
1.120,00
11.100,00
15.562,00
200,00
356,00
4.110,00
,

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis

12.838,00
1.150,00
360,00
11.328,00

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
480.00
Estudiants en pràctiques
480.90
Altres beques de col·laboració

7.600,00
1.300,00
6.300,00

ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
624.00
Hardware

2.800,00
2.800,00

- 43 -

Pressupost 2016
Detall econòmic

UCA d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Ingressos

84.449,00
Dotació per model
Estudiants visitants
Education abroad
Aportació captació estudiants

Despeses
ARTICLE 13.- LABORALS
130.60
Retribucions PDI laboral temporal
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160.10
Personal docent i investigador
ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
216.00
Equips per a processament de dades

84.051,00
758,00
240,00
-600,00

84.449,00
1.500,00
1.500,00
500,00
500,00
6.000,00
6.000,00

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.10
Postals
222.20
Missatgers
223 00
223.00
T
Transports
t
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.20
Publicitat i propaganda
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències: honoraris
226.61
Org. de reunions i conferències: viatges, allotjaments i altres
226.70
Quotes d'associacions
227.70
Impremta i comunicació institucional
227.90
Altres estudis tècnics

44.600,00
11.500,00
8.000,00
200,00
1.700,00
200,00
500 00
500,00
700,00
4.100,00
100,00
500,00
3.000,00
9.000,00
1.000,00
100,00
4.000,00

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.10
Drets d'assistència
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis

14.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
8.000,00

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
489.90
Altres ajuts a famílies
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
623.20
Equipament audiovisual
624.00
Hardware
624.10
Software

3.300,00
3.300,00
14.549,00
3.000,00
3.000,00
7.549,00
1.000,00
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Detall econòmic

Campus de la Ciutadella
Ingressos

13.500,00
Dotació

Despeses
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.60
Organització de reunions i conferències: honoraris
226.90
Altres despeses diverses
227.90
Altres estudis tècnics
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat

13.500,00

13.500,00
13.300,00
4.500,00
3.500,00
2.000,00
1.300,00
1.200,00
60,00
50,00
660,00
30,00
200,00
200,00
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Detall econòmic

Campus del Poblenou
Ingressos

9.800,00
Dotació

Despeses
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.61
Org. de reunions i conferències: viatges, allotjaments i altres
227.90
Altres estudis tècnics
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat

9.800,00

9.800,00
9.200,00
2.200,00
2.500,00
3.050,00
800,00
150,00
50,00
100,00
100,00
100,00
150,00
600,00
600,00
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Detall econòmic

Consell Social
Ingressos

388.800,00
Subvenció fixa de la Generalitat

Despeses

388.800,00

388.800,00

ARTICLE 11.- PERSONAL EVENTUAL
110.00
Personal eventual

54.200,00
54.200,00

ARTICLE 12.- FUNCIONARIS
120.20
Retribucions PAS
121.30
Retribucions complementàries PAS

31.000,00
10.000,00
21.000,00

ARTICLE 15.- INCENTIUS AL RENDIMENT
150.10
Rendiment PAS
150.20
Rendiment PDI

45.000,00
5.000,00
40.000,00

ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160.20
PAS

21.800,00
21.800,00

ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS
201.20
Mobiliari i equipaments

20.000,00
20.000,00

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.40
Realització d'estudis i treballs tècnics
226.50
Participació en reunions i conferències
226.61
Org. de reunions i conferències: viatges, allotjaments i altres
226.70
Quotes d'associacions
227.70
Impremta i comunicació institucional
227.90
Altres estudis tècnics

99.000,00
2.000,00
800,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
11.000,00
15.000,00
1.000,00
26.200,00
3.000,00
10.000,00
25.000,00

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat
233.10
Drets d'assistència

46.000,00
1.000,00
45.000,00

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
480.00
Estudiants en pràctiques
480.90
Altres beques de col·laboració
485.00
Beques UPF Solidària
489.12
Associació Catalana d'Universitats Públiques
489.90
Altres ajuts a famílies
489.91
Altres ajuts a institucions

71.300,00
5.000,00
3.300,00
25.000,00
6.000,00
27.000,00
5.000,00

ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
624.00
Hardware

500,00
500,00
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Detall econòmic

Consell Social
Ingressos

388.800,00
Subvenció fixa de la Generalitat

Activitats

388.800,00

388.800,00

620000

Personal
Despesa de personal

107.000,00
107.000,00

620100
620101

Funcionament i Infraestructura
Funcionament i infraestructura
Comissions

59.800,00
29.800,00
30.000,00

620300
620301
620303
620302

Ajuts
Associació Catalana Universitat Públiques (ACUP)
UPF Solidària
Altres ajuts
Conferencia espanyola de CS

39.000,00
6.000,00
25.000,00
5.000,00
3.000,00

620400
620401
620402
620405

Promoció i Qualitat: Premis Consell Social
Qualitat en la Docència
Transferència de Coneixement
UPFEmprèn
Q lit t i IInnovació
Qualitat
ió en lla G
Gestió
tió

57.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
5 000 00
5.000,00

620501
620502
620503
620504

Promoció i Qualitat: Universitat - Societat
Actes de Graduació
Responsabilitat Social Universitària
Fòrum Social i Empresarial
Altres activitats promoció

96.000,00
55.000,00
8.000,00
23.000,00
10.000,00

620602

Avaluació: Estudis
Altres estudis

10.000,00
10.000,00

620700

Altres actuacions: Projectes
Nous projectes

20.000,00
20.000,00
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Detall econòmic

Síndic de greuges
Ingressos

4.400,00
Dotació

Despeses
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
226.11
Activitats institucionals
226.70
Quotes d'associacions
227.70
Impremta i comunicació institucional
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament

4.400,00

4.400,00
975,00
500,00
225,00
250,00
3.425,00
725,00
1.500,00
1.200,00
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Resum programes pressupostaris

Programa

Unitat responsable

import

Programa 01. Innovació docent i espai europeu d'ensenyament superior
Unitat d'Estudis i Planificació i Avaluació

5.650.505,00

Programa 02. Suport a l'aprenentatge i a la innovació
Biblioteca
Centre per a la Qualitat i Innovació Docent

1.316.200,00
143.700,00

Programa 03. Impuls a la recerca
Servei de Recerca

27.761.705,00

Programa 04. Personal d'administració i serveis
Servei del PAS

25.993.300,00

Programa 05. Personal docent i investigador
Servei del Personal Docent i Investigador

39.548.100,00

Programa 06. Comunitat universitària
Unitat d'Informació i Projecció Institucionals
Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària

112.000,00
551.249,00

Programa 07. Relacions internacionals
Servei de Relacions Internacionals

2.063.225,18

Programa 08. Comunicació
Gabinet
bi del
d l Rectorat.

315.500,00

Unitat d'Informació i Projecció Institucionals

213.200,00

Programa 09. Promoció
Programa 10. Tecnologies i recursos d'informació
Biblioteca
Servei d'Informàtica

65.850,00
3.924.175,66

Programa 12. Arquitectura organitzativa
Servei d'Informàtica
Vicegerència de Recursos Humans i Organització
Servei de Pressupostos i Finances
Unitat d'estudis, Planificació i Avaluació

686.130,00
111.000,00
200.000,00
25.000,00

Programa 13. Desplegament territorial
Servei de Gestió Patrimonial i Contractació

115.942,00

Programa 14. Medi ambient
Servei de Gestió Patrimonial i Contractació

26.400,00

Programa 15. Sostenibilitat econòmica
Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
Servei de Pressupostos i Finances

18.077.848,00
6.062.422,36

Programa 16. Universitat multilingüe
Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent

Total programes pressupostaris

78.300,00

133.041.752,20
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Programa: 01. Innovació docent i Espai Europeu d'Educació Superior
responsable de gestió

responsable administratiu

responsable politic

Unitat d'Estudis, Planificació i Avaluació

Gabinet del Rectorat

Rectorat

Descripció del programa pressupostari
Un cop adaptats tots els estudis de grau i postgrau a l'EEES, és convenient crear els mecanismes i procediments que permetin validar la
qualitat de les titulacions de la Universitat. En aquest sentit, es configura com a peça clau el sistema intern de garantia de la qualitat de
les titulacions de la UPF, tant per graus com per màsters i doctorats (6Q-SIGQt.UPF), així com també és fonamental el seguiment i
l'acreditació de les titulacions

Objectius estratègics i operatius
1 C
1.
Consolidar
lid ell sistema
it
intern
i t
de
d garantia
ti de
d la
l qualitat
lit t de
d les
l titulacions
tit l i
a la
l UPF
1.1. Mantenir actualitzat el SIGQt i tots els seus processos vinculats
2. Disposar d'una acreditació de qualitat en totes les titulacions de la Universitat
2.1 Elaborar informes de seguiment i acreditació de totes les titulacions

Activitats
1.- Publicar i difondre en el web el SIGQt
2.- Adaptar les especificacions del SIGQt als doctorats
3.- Proporcionar la informació requerida pels centres en el procés d'elaboració dels informes de seguiment i d'acreditació
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Programa: 01. Innovació docent i Espai Europeu d'Educació Superior

Indicadors
Nom
Manteniment del SIGQt
SIGQ doctorats
Informes de seguiment de les titulacions
Enquesta VSOE doctorat
Enquestes al PDI per acreditació de titulacions

Unitat
qualitatiu
qualitatiu
quantitatiu
qualitatiu
quantitatiu

Resum de despeses del programa (EUR)
per codi
di ffuncional
i l
1150
1175

Postgraus i estudis propis (prog.gestió funcional)
Excempció de matricules becaris UPF i emissió de titols

Total despeses

per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

2015
Previst

2016
Previst
si
si
45
si
3

si
si
40
si
3

2016
1.855.005,00
3.795.500,00

5.650.505,00

2016
396.710,00
1.099.265,00
0,00
4.025.790,00
128.740,00
0,00
0,00
0,00
5.650.505,00
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Programa: 02. Suport a l'aprenentatge i a la innovació
responsable de gestió

responsable administratiu

responsable politic

Biblioteca

Vicegerent de l'àrea de
serveis, tecnologia i
recursos d'informació

Vicerector de Planificació i Avaluació
Institucional

Descripció del programa pressupostari
La missió del programa és posar a disposició de la comunitat universitària recursos d’informació per tal de prestar un servei de
suport efectiu a l’aprenentatge dels estudiants i a la tasca de recerca dels investigadors,i col•laborar en els processos d’informació i
de creació de coneixement, d’acord amb el que estableixen els Estatuts de la UPF.
Per causa del context econòmic (i, especialment, pel canvi de la divisa) durant el 2015 s'han hagut de fer ajustaments en l'adquisició
de recursos d'informació, que continuaran el 2016. L'objectiu més general serà racionalitzar i mantenir, dins de les restriccions
pressupostàries, les compres i subscripcions (tant a nivell UPF com a nivell consorciat) per tal de poder garantir la disponibilitat dels
recursos electrònics més prioritaris per a la docència i la recerca amb el màxim de qualitat possible.
En aquest context de restriccions, serà molt important garantir els serveis que ajuden a aconseguir documents que la Biblioteca no té,
via PUC (préstec unificat entre les biblioteques universitàries) i via préstec interbibliotecari per assegurar l'accés a la informació.
Pel que fa a les donacions, que representen un 40% de les monografies inorporades anualment, cal seguir garantint el seu
processament ja que part de l'èxit de la política de donacions es deu, justament, al fet que aquests documents s'integren ràpidament al
catàleg.

Objectius estratègics i operatius
1 Garantir
1.
G
i l’accés,
l’ é continguts
i
i serveis
i de
d la
l Biblioteca
Bibli
Digital
Di i l
1.1. Mantenir els accessos subscrits a recursos d'informació electrònics que són imprescindibles per a la docència i la recerca
1.2. Mantenir la relació ente adquisicions digitals i adquisicions en paper.
2. Garantir l'adquisició dels recursos d’informació necessaris per a la docència i la recerca
2.1. Disposar de la bibliografia recomanada amb antelació suficient
3. Integrar a la col•lecció els nous recursos que s’adquireixen
3.1. Integrar al catàleg un mínim de 1.000 documents procedents de donacions

Activitats
1. Avaluar els recursos bibliogràfics necessaris per poder continuar garantint la qualitat docent i investigadora (tenint en compte les
estadístiques d'ús i el desenvolupament de la col·lecció), col·laborant estretament amb el personal docent
2. Subscriure l'accés als recursos electrònics imprescindibles per a la UPF que s'han hagut de donar de baixa consorciadament de la
Biblioteca Digital.
3. Adquirir documents via compra, subscripció i donació
4. Tramitar sol·licituds a altres biblioteques (catalanes, espanyoles o estrangeres) de peticions de préstec interbibliotecari sol•licitades
per la comunitat universitària
5. Recollir tots els canvis en les bibliografies recomanades dels estudis de cada trimestre i valorar la possibilitat que sigui en format
electrònic (adquirir aquells documents de bibliografia recomanda que es trobin disponibles al mercat).
6. Catalogar els nous recursos d'informació que s'adquireixen via compra o subscripció.
7. Externalitzar les tasques de catalogació relacionades amb les donacions.
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Programa: 02. Suport a l'aprenentatge i a la innovació

Indicadors
Unitat
Nom
Monografies electròniques per usuari
nombre
Revistes electròniques per investigador*
nombre
Recursos electrònics respecte total adquisicions
%
Bibliografia recomanada en aula global enllaçada al cat%
Revistes vives per investigador*
nombre
Sol·licituds rebudes de préstec interbibliotecari
nombre
Documents sol.licitats de préstec interbibliotecari
nombre
Documents informatitzats provinents de donacions
nombre

2015
Previst
1,6
4,7
80
100
5
2.800
7.000
2.500

2016
Previst
1,6
4,7
80
100
5
2.000
6.000
1.000

(*) Investigador: PDI + estudiants de postgrau

Resum de despeses del programa (EUR)
per codi
di ffuncional
i l
3000
3100

Subscripcions, monografies i col·lecc. retrosp.
Connexió a bases de dades remotes
Gestió de la Biblioteca

Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

2016
216.900,00
1.062.000,00
37.300,00

1.316.200,00
2016
0,00
1.109.800,00
0,00
0,00
206.400,00
0,00
0,00
0,00
1.316.200,00
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Programa: 02. Suport a l'aprenentatge i a la innovació
responsable de gestió

responsable administratiu

responsable politic

Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent

Vicegerent de l'àrea de
docència

Vicerectora de docència i ordenació
academica

Descripció del programa pressupostari
Els processos de programació, verificació, reverificació, modificació i acreditació de títols continnuaran ocupant un dels eixos
centrals l'any 2016. Aquests processos impliquen la reflexió sobre el desenvolupament de les titulacions, el seguiment de la
qualitat i també el repte d'aplicar les millores pertinents que corresponen a aquells aspectes que cal modificar o ajustar
En l'àmbit de la formació el CQUID es proposa continuar adequant els formats i les accions a les noves necessitats detectades.
En el Programa d'Acció tutorial es preveu l'anàlisi aprofondit i avaluació del seu funcionament i l'adequació de la seva web a nous
requeriments.
El pla d'actuacions del CQUID per al curs 2015-16 també incideix en la innovació i qualitat docent a partir del desenvolupament del
projecte VEU, assessorant i donant suport en el disseny, producció i/o creació de MDM per fomentar l'ús de nous recursos i eines
d'ensenyament i aprenentatge en el professorat per a la docència presencial o en línia a través de MOOC. Així com també per al
suport a la difusió dels projectes més innovadors.
La incorporació de millores en el procés d'integració de l'estudiant a la universitat, en l'actualització de les metodologies docents, la
innovació en noves perspectives de la docència i l'anàlisi i seguiment pedagògic de les noves titulacions continuen conformant els
objectius prioritaris en el pla d'actuacions del CQUID.

Objectius estratègics i operatius
i
sostenibles
ibl d’
d’assegurament dde lla qualitat
li educativa
d
i a lla UPF.
1. Integrar mecanismes
1.1.Analitzar l’impacte del desenvolupament docent en el perfil competencial docent i dels titulats UPF.
1.2. Planificar i desenvolupar accions d’assessorament, seguiment i avaluació de les activitats relacionades amb la qualitat
pedagógica de les titulacions de la UPF.
1.3.Valorar la situació actual del Pla d'acció tutorial per tal de realitzar-ne millores.
2. Coordinar i gestionar els processos de programació, verificació, acreditació i implantació de titulacions oficials.
2.1 Gestionar el procés VSMA de les titulacions oficials de la UPF.
3. Potenciar la millora de les competències docents del professorat de la UPF.
3.1 Mantenir l'oferta diversificada d'accions de formació adreçades al PDI .
3.2 Difusió de bones practiques i suport a projectes innovadors .
4. Fomentar la innovació docent i la seva implementació en els procesos d'ensenyament-aprenentatge de forma sostenible.
4.1 Programar accions per a fomentar la generació d’equips interdisciplinars i xarxes.
4.2 Seleccionar i reconéixer els millors projectes de la convocatoria d’ajuts Plaquid .
4.3 Desenvolupar i avaluar els projectes VEU (Videos d'Ensenyaments Universitaris).
5. Avançar en el model docent UPF de referencia en l’entorn proper i internacional.
5.1 Promoure accions que estiguin relacionades amb la perspectiva de responsabilitat social que afavoreixin la línia de
l’aprenentatge en context.
5.2 Promoure la publicació d’articles i presentacions en revistes i repositoris
Activitats
1. Continuar l’ estudi d’impacte evolutiu de les activitats i accions dutes a terme.
2. Efectuar accions d’assessorament, suport i avaluació d’activitats relacionades amb la qualitat educativa de les titulacions.
3. Realitzar el canvi de sistema en la Web ACTE, millorant els continguts i diferenciant perfils d'accés en un nou entorn web
4. Desenvolupar el projecte de millora transversal que involucra a les Unitats de suport a la innovació i qualitat docent dels centres i
que està relacionat amb l’ús de l'aula global.
5. Elaborar una base de dades per a la gestió del procés VSMA.
6. Realitzar el suport pedagògic en el disseny de materials didàctics multimèdia en el marc del projecte VEU i fer l’avaluació del seu
impacte.
7 . Desenvolupar projectes relacionats amb la perspectiva de responsabilitat social a la docència.
8. Organització d’una Jornada de Bones Pràctiques.
9. Seleccionar i donar suport a la difusió dels projectes més innovadors, a través d’articles i presentacions internes i externes.
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Programa: 02. Suport a l'aprenentatge i a la innovació
Indicadors
Nom
Informes de seguiment d'impacte
Accions de suport procés VSMA
Títols procés VSMA
Participants del Programa FIDU
Accions de formació adreçades al professorat
Inscripció en les accions formatives organitzades
Informe del projecte de millora transversal
Projectes Plaquid atorgats
Accions de suport al projecte VEU
Projectes VEU
Accions perspectiva de responsabilitat social
Jornades de Bones Pràctiques
Projectes docents integrats en e-repositoris
Web Acció tutorial renovada
Informe de valoració Pla Acte

Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
1802

Unitat
qualitatiu
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
qualitatiu
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
qualitatiu
qualitatiu

2015
Previst
sí
30
30
100
1100
si
40
40
6
1
10
-

2016
Previst
sí
40
30
12
100
1100
si
50
40
15
10
1
20
sí
sí

2016

Millora qualitat docent

143 700 00
143.700,00

Total despeses

143.700,00

per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

2016
0,00
143.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143.700,00
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Programa: 03. Impuls a la recerca
responsable de gestió

responsable administratiu

responsable politic

Servei de Recerca

Vicegerent de recerca i
economia

Vicerector de recerca

Descripció del programa pressupostari
Una de les línies de caràcter estratègic que ha de marcar les actuacions de la UPF és la de fer de la UPF una universitat intensiva en
recerca, tal i com apareix en el Pla d’Actuacions del Consell de Direcció.
En els últims anys la recerca ha adquirit un protagonisme evident en la realitat de la UPF, afavorida per l’obertura de la Universitat
a nous camps científico-tècnics. La universitat s’ha dotat d’un Pla Estratègic de la Recerca, però cal crear les condicions i donar
l’impuls necessari perquè una universitat encara petita i jove estigui orientada d’una manera clara a la recerca, a la producció
científica de qualitat i d’elevada visibilitat internacional i a la transferència de coneixement cap al teixit productiu. És de gran
rellevància disposar d'eines que permetin avaluar l'activitat de recerca a la UPF i poder comparar-la amb la de l'entorn. Per aquest
motiu el 2015 es va dissenyar i implementar un Pla d'Avaluació de la recerca a la UPF que permetés impulsar mesures per potenciar
els diferents àmbits científics.
Des del punt de vista d’indicadors de recerca i segons l’Observatori IUNE (http://www.iune.es), la UPF ocupa el primer lloc en
productivitat (valors per 100 professors) entre les universitats públiques espanyoles en l’obtenció de projectes del 7 Programa Marc
de la Unió Europea i del Plan Nacional I+D, així com en la captació d’investigadors Ramón y Cajal i Juan de la Cierva i de beques
FPI i FPU. Aquest fet és més destacable si es té en compte la cojuntura econòmica actual que ha provocat una forta reducció a
Espanya dels recursos destinats a recerca.
Aquests resultats impulsen la necessitat de dotar la UPF d’un entorn de gestió professionalitzat, eficaç i eficient i prou flexible per
ser capaç de fer front a la complexitat derivada de la gestió de l’activitat de recerca liderada pels seus investigadors/es. Aquesta és
una aposta clau tant per mantenir com per millorar posicions en els rànquings nacionals i internacionals.

Objectius estratègics i operatius
1 Mantenir
1.
M t i la
l capacitat
it t investigadora
i
ti d
en relació
l ió als
l resultats
lt t de
d l'any
l'
anterior
t i
1.1 Mantenir el PDI que participa en projectes europeus i grans projectes
1.2 Mantenir el PDI que lidera projectes europeus i grans projectes
1.3 Mantenir el nombre d'investigadors beneficiaris d'ajuts en convocatòries de RRHH (ICREA, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva,
M. Curie ...)
2. Mantenir la transferència de coneixement
2.1 Mantenir el finançament de la universitat per via no competitiva
2.2 Incrementar un 15% el nombre de spin-off universitàries.
2.3 Incrementar un 30% el nombre de famílies de patents
2.4 Incrementar un 25% el nombre de llicències anuals
2.5 Incrementar un 25% el nombre de registres de software
3. Promoure la producció de tesis de qualitat
3.1 Incrementar en un 5% la presentació de tesis doctorals

Activitats
1. Continuar amb el desplegament de l'oficina del Servei de Recerca al Campus del Mar.
2. Donar i accedir a formació especialitzada adreçada tant al personal de suport a la recerca del PDI com al personal del Servei de
Recerca.
3. Introduir noves funcionalitats en l'aplicació IRIS d’informació sobre la situació econòmica dels projectes i contractes RDI.
4. Continuar desenvolupant la base de dades Pandora amb un mòdul de gestió de convocatòries i de sol·licituds.
5. Gestionar el Pla de Mesures de Suport a la Recerca.
6. Implementar el Pla d'Avaluació de la Recerca a la UPF
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Programa: 03. Impuls a la recerca

Indicadors
Unitat
Nom
Participació en Proj. EU i grans projectes
nombre
Coordinació en Proj. EU i grans projectes
nombre
Projectes RDI de conv. púb.competitives
euros
nombre
PDI eb conv. compet. RRHH (ICREA, RyC, JdlC, MC…
Ingressos per via no competitiva
euros
Tesis llegides
nombre
Spin-off universitàries creades (acumulat)
nombre
Famílies de patents (acumulat)
nombre
Llicències (any)
nombre
Registres software (acumulat)
nombre

Resum de despeses del programa (EUR)
per codi
di ffuncional
i l
2000
2100
2102
2103
2104
2105
2201
2300
2203
2204
2205
2207
2811
2206
0301

Contractes de transferència de tecnologia
Projectes
Beques UE
Mobilitat de personal
Accions de recerca
Altres ajuts
Pla de mesures i actuacions estratègiques de Recerca
Activitats institucionals de promoció VRPC i SdR
Personal de suport a la recerca
Personal programa Ramón i Cajal
Programa Juan de la Cierva
Programa FPDI (formació postdoctoral)
Fons per patents
Programa COFUND
Despeses financeres de projectes de recerca

Total despeses

per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

2015
Previst

2016
Previst

20
3
16.000.000
80
3.000.000
103
6
27
8
7

20
3
16.000.000
80
3.000.000
108
7
35
10
9

2016
1.900.000,00
18.040.800,00
100.000,00
1.109.980,00
252.000,00
816.125,00
2.800.000,00
160.000,00
790.000,00
463.200,00
316.800,00
417.800,00
30.000,00
425.000,00
140.000,00

27.761.705,00

2016
2.447.600,00
816.500,00
140.000,00
125.000,00
24.232.580,00
25,00
0,00
0,00
27.761.705,00
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Programa: 04. Personal d'administració i serveis
responsable de gestió

responsable administratiu

responsable politic

Servei de PAS

Vicegerent de Recursos
Humans i Organització

Secretari general

Descripció del programa pressupostari
La Universitat Pompeu Fabra requereix d’un equip de professionals que, en l’àmbit de la gestió, han de donar suport a les necessitats i
els reptes de la docència i de la recerca en els seus diferents àmbits d’actuació, considerant el marc actual de restriccions
pressupostàries.
L’entorn canviant en l’àmbit normatiu, tecnològic i d’estructures requereix de professionals competitius i tècnicament qualificats que
desenvolupin el seu potencial, que es comprometen i s’impliquen per contribuir en oferir un servei de qualitat als nostres estudiants.
D’acord amb aquest requeriment i a partir de les dades que disposem, les actuacions proposades per al 2016 pretenen que el col·lectiu
del PAS disposi d’instruments adequats per a la gestió de les persones, arribar a un nombre més gran de persones en el
desenvolupament de les competències, millorar les condicions de treball, implementar actuacions garantidores de la igualtat de
gènere, la conciliació de la vida personal i laboral i l'estabilització en l'ocupació per la via de la provisió.

Objectius estratègics i operatius
1.- Mill
1
Millorar les
l competències
tè i del
d l col·lectiu
l l ti del
d l PAS
1.1- Formar per al desenvolupament competencial tot el col·lectiu del PAS afectat per processos reorganitzatius
1.2- Formar tots els destinataris de projectes d'e-administració per ajudar-los a adaptar-se als canvis que se`n deriven
2.- Millorar les condicions de treball i de salut laboral del col·lectiu del PAS
2.1- Posar en marxa el teletreball amb caràcter definitiu com a una de les modalitats horàries de treball a la Universitat
2.2- Finalitzar la Implementació de les conclusions de l'Auditoria de Prevenció de Riscos Laborals
3.- Facilitar la promoció i consolidació per al col·lectiu del PAS
3.1- Incrementar el nombre de persones amb destinació definitiva i/o que canvien de lloc mitjançant la promoció interna
4.- Millorar i ampliar els instruments tècnics per a la gestió de les persones
4.1- Incrementar en un 10 % el nombre de llocs de treball descrits a la RLT
5.- Fomentar la participació dels diferents col·lectius de la Comunitat Universitaria i el grup UPF en accions de RSU
5.1- Facilitar la participació en les activitats de RSU dins l'horari sempre que es mantinguin els serveis coberts

Activitats
1. Dissenyar i programar 210 hores de formació en aquest àmbit
2. Identificar les necessitats, dissenyar i programar les accions de formació i de comunicació
3. Programar el conjunt d’accions dins de cada mesura proposada pel Pla d’Igualtat que depenguin de l’Àrea
de RHiO en els eixos:
a. Accés al treball i promoció a les carreres professionals
b. Comunicació
c. Conciliació de la vida personal i laboral
4. Executar el Reglament d'accés, provisió i promoció professional
5. Gestionar el sistema de gestió de persones per competències
6. Adequar la RLT a l'actual realitat
7. Elaborar la descripció dels llocs de treball de les places convocades a concurs
8. Avaluar els riscos ergonòmics de tot el col·lectiu del PAS
9. Programar les accions derivades de l'estudi de riscos psicosocials
10. Implementar les activitats recomanades a l'Auditoria de Prevenció de Riscos Laborals
11. Adscrirue al sistema de teletreball i fer el seguiment de les persones autoritzades a finals del 2015
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Indicadors
Unitat
Nom
Persones formades en desenvolup. competencial
nombre
Persones implicades que s'han format en e-adm.
nombre
Recomanacions aplicades de l'auditoria de Prev. Riscos nombre
Places pendents de consolidar
nombre
Llocs de treball descrits a la RLT
%
Persones adscrites al teletreball
nombre
PAS participants en accions RSU dintre horari
nombre

Resum de despeses del programa (EUR)
per codi
di ffuncional
i l
5000
9000
9001
9500

Personal d'Administració i Serveis. PAS
Accions de formació per al PAS
Intercanvis i estades
Oposicions PAS, taxes i despeses

Total despeses

per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

2015
Previst

2016
Previst
90
40
4
15
30
-

100
50
5
10
40
40
15

2016
25.851.800,00
82.000,00
59.500,00
0,00

25.993.300,00

2016
25.294.500,00
141.500,00
0,00
527.600,00
0,00
0,00
29.700,00
0,00
25.993.300,00
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Programa: 05. Personal Docent i Investigador
responsable de gestió

responsable administratiu

responsable politic

Servei de Personal Docent i Investigador

Vicegerent de recursos
humans i organització

Vicerector de professorat

Descripció del programa pressupostari
En el model de còmput de la dedicació docent del professorat, a més de les hores de docència presencial, també es tenen en compte
les dedicades a altres activitats docents, com direcció de treballls de grau o master, direcció de tesis doctotals, càrrecs acadèmics o
dedicació a activitats de recerca. Després de tres anys de vigència, cal una revisió de les hores dedicades a docència no presencial
que possibiliti una major dedicació a la recerca.
.

Objectius estratègics i operatius
1 Mill
1.Millora en la
l comptabilització
bili
ió de
d lles activitats
i i
del
d l professorat
f
1.1.Revisar la dedicació a activitats de tutoria i de direccció de treballs, en els estudis de grau i en els de post grau
1.2. Definir indicadors més objectius per a la dedicació a la recerca
2.- Consolidar que la secretaria de departament sigui el punt d'informació del professorat del departament:
2.1. Actualitzar la intranet entre el Servei de PDI i les secretaries de departament
2.2. Implementar un nou model d'acollida del nou professorat
2.3. Millorar el procediment de firma de contractes a les secretaries

Activitats
1. Revisar el model de dedicació docent
2. Firmar convenis amb centres de recerca per a l'adscripció d'investigadors
3. Formar al personal de les secretaries de departament en aspectes laborals i fiscals per poder atendre demandes d'informació
del professorat
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Indicadors
Unitat
Nom
Nou model de dedicació docent
qualitatiu
Creació foro Intranet SPDI amb secretaries de departamqualitatiu
Incloure contractes predoctorals en el circuit de firma d qualitatiu
Curs de formació pel personal de les secretaries
qualitatiu

Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
1000
1001
1002

Personal Docent i Investigador
PDI en Escoles adscrites
Cicles de conferències

Total despeses

per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

2015
Previst
-

2016
Previst
si
si
si
si

2016
37.604.600,00
1.723.000,00
220.500,00

39.548.100,00

2016
37.534.900,00
1.943.500,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
29.700,00
0,00
39.548.100,00
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Programa: 06. Comunitat Universitària i relacions amb la societat
responsable de gestió

responsable administratiu

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals Gabinet del Rectorat

responsable politic

Rectorat

Descripció del programa pressupostari
La Universitat Pompeu Fabra detecta la necessitat i la conveniència d'aconseguir vincular emocionalment els antics alumnes amb
la institució, com a eina de creixement i consolidació del prestigi de la UPF en el món universitari a Catalunya. El Programa de
vinculació dels graduats UPF pretén crear lligams emocionals de futur entre els graduats i les seves famílies amb la Universitat
Pompeu Fabra. El programa es concreta en l'organització d'actes acadèmics de graduació tant per als estudiants que acaben els
seus estudis de grau, com els que finalitzen màsters oficals o es doctoren. Aquests actes, que són bàsicament de caràcter acadèmic
i protocolari, també intenten tenir un aire festiu on els amics i familiars dels graduats puguin conèixer de primera mà la
Universitat, els seus professors i autoritats.
Així mateix, les universitats, com a actors socials del sector públic, han de tenir una dimensió social i anar més enllà de les
activitats que li són pròpies, la docència i la recerca. És per aquest motiu que la Universitat Pompeu Fabra ha articulat un conjunt
d'accions i programes que vetllen per la igualtat d'oportunitats i promouen la salut, la sostenibilitat i la solidaritat, i que impliquen
a tota la comunitat universitària.

Objectius estratègics i operatius
1 Aconseguir
1.A
i vincular
i l emocionalment
i l
t els
l alumnes
l
tit
titulats
l t en estudis
t di de
d primer
i
i segon cicle
i l
1.1- Mantenir el nombre d'estudiants inscrits a l'acte acadèmic de graduació de grau
1.2- Mantenir l'assistència final de graduats a l'acte acadèmic de graduació de grau
2.- Aconseguir vincular emocionalment els alumnes titulats en programes de màster oficial i doctorats
2.1- Mantenir el nombre d'estudiants inscrits a l'acte acadèmic de graduació de postgrau
2.2- Mantenir l'assistència final de graduats a l'acte acadèmic de graduació de postgrau
3.- Contribuir de forma responsable al desenvolupament social i ambiental de la comunitat universitària i de la societat
en general a través del Programa de Responsabilitat Social
3.1- Impulsar i executar el Programa d'Activitats de Compromís Social (PACS)
3.2- Executar el pla de Cooperació Universitària per al Desenvolupament
3.2- Executar el pla d'igualtat vigent, avaluar-lo i renovar-lo

Activitats
1. Organitzar l'acte acadèmic de graduació de grau
2. Organitzar l'acte acadèmic de graduació de postgrau
3. Organitzar activitats de sensibilització i formació en els àmbits inclosos en el Programa de Responsabilitat Social
4. Convocar el Programa d'Ajuts per a Activitats Solidàries
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Programa: 06. Comunitat Universitària i relacions amb la societat

Indicadors
Unitat
Nom
Graduats de grau inscrits a l'acte
nombre
Graduats de grau asssistents a l'acte
nombre
Assistents en relació al total de graduats del curs
%
Graduats de postgrau inscrits a l'acte
nombre
Graduats de postgrau assistents a l'acte
nombre
Percentatge en relació al total de graduats del curs
%
Estudiants inscrits al PACS
nombre
Activitats incloses al PACS
nombre
Membres de la Plataforma UPF Solidària
nombre
Projectes presentats al Prog. d'Ajuts per a Activ. Solidà nombre

2015
Previst
1.500
1.400
66
325
260
35
100
35
100
13

Resum de despeses del programa (EUR)
per codi
di ffuncional
i l

2016
Previst
1.500
1.400
66
325
260
35
150
35
100
15

2016

7701
7700
620501

Acte academic de graduació
Actes acadèmics de graduació. Aportació del Consell Social de la Universitat

2.000,00
55.000,00

730102
620301

UPF Solidària
UPF Solidària. Aportació del Consell Social de la Universitat

5.000,00
25.000,00

730103
730200
730210

UPF Igualtat
Responsabilitat Social
Sostenibilitat

3.000,00
20.000,00
2.000,00

112.000,00

Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

2016
0,00
81.700,00
0,00
30.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.000,00
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Programa: 06. Comunitat universitària i relacions amb la societat
responsable de gestió
Servei d'Atencio a la Comunitat Universitària

responsable administratiu
Vicegerent de serveis,
tecnologia i recursos de la
informació

responsable politc
Vicerector de Responsabilitat Social i
Promoció / Secretari General

Descripció del programa pressupostari
L’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) reconeix els estudiants com a membres de ple dret de la comunitat universitària i
preveu la seva participació en l’organització i els continguts educatius de les universitats i en les activitats d’altres institucions
d’educació superior. El comunicat de Berlín i el comunicat de Bergen recullen explícitament la necessitat de promoure la
participació dels estudiants. Aquesta dimensió participativa dels estudiants es veu clarament recollida a la UPF en el Pla
d’Actuacions, articles 30 i següents.
Al costat d’aquesta dimensió, la UPF, des de l’inici de l’activitat, i molt explícitament en els seus plans estratègics (Pla Director i
Pla d’Actuacions), presta atenció específica a la formació integral dels estudiants, en el marc de la definició de la UPF com una
comunitat de valors. La suma de l'aprenentatge acadèmic i de l'extraacadèmic facilita el desenvolupament cognitiu i emocional que
és funció ideal d'una universitat formadora de persones tal com es reflecteix en diversos articles dels Estatuts de la Universitat
Pompeu Fabra i en la legislació vigent d'àmbit autonòmic i estatal en matèria d'universitats, inclòs l'Estatut de l'Estudiant
Universitari.
Aquesta necessitat de formació integral dels estudiants fa que sigui necessari donar suport a la planificació, la coordinació i la gestió
de les activitats universitàries de la Universitat destinades a la promoció i la difusió cultural, esportiva, de voluntariat i al suport a
l'estudi i a la participació i inclusió dels estudiants en la vida universitària.
El Pla d'Inclusió de les Persones amb Discapacitat i el programa de voluntariat s'inclouen dins el programa de Responsabilitat Social
de la UPF.

Objectius estratègics i operatius
1- Promoure
1
P
lla participació
ti i ió activa
ti dels
d l estudiants
t di t en tots
t t els
l àmbits
à bit de
d la
l Universitat.
U i
it t
1.1- Consolidar el Consell d'Estudiants de la UPF.
1.2.- Elaborar un Pla de Participació de la UPF.
1.3.- Incrementar un 10% la participació en elecció a delegats/des
2- Reforçar la UPF com a comunitat de valors.
2.1.- Augmentar un 33% l'oferta en activitats d'habilitats comunicatives, en especial, les lligues de debat.
2.2.- Consolidar l’oferta i participació de la pràctica esportiva segons el Pla d’Actuacions d’UPF Saludable.
3.- Potenciar la presència de la UPF a la societat i en les seves xarxes.
3.1- Augmentar l’oferta i participació en les Lligues Universitàries de Barcelona.
3.2- Implementar el Pla Estratègic d’Esport Universitari de Catalunya (PEEUC).
3.3- Incrementar un 25% el nombre de participants en programes de voluntariat.
3.4.- Desplegar el conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
3.5.- Desplegar el conveni amb el Teatre Lliure.
3.6.-Augmentar un 45% el nombre de seguidors a les xarxes socials i un 20% el nombre de visites a les pàgines web del Servei.
4.- Potenciar les accions inclusives de la UPF en compliment del seu Pla d’Inclusió.
4.1.- Actualitzar el Pla d’Inclusió.

Activitats
1. Assessorar al Secretariat Tècnic del Consell d'Estudiants per al funcionament del CEUPF.
2. Organitzar eleccions electròniques a delegats/des de grup o curs.
3. Organitzar eleccions anuals a delegats/des de grup o curs.
4. Incrementar la participació en la Lliga de Debat de la UPF i organitzar la fase local de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat
de la Xarxa Vives.
5. Organitzar activitats físiques que fomentin la vida saludable a la UPF, compatibilitzant la pràctica esportiva amb la vida laboral.
6. Implementar un nou programa propi de voluntariat d’acompanyament a estudiants de secundària.
7. Implementar el PEEUC.
8. Organitzar activitats culturals i esportives en el marc del conveni amb el Departament de Justícia.
9. Coordinar i organitzar l’Àgora Teatral UPF
10. Executar les tasques derivades del Pla d'Inclussió
11. Programar cursos de llengua de signes adreçats a tota la comunitat universitària.
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Programa: 06. Comunitat universitària i relacions amb la societat

Indicadors
Unitat
Nom
Participació en eleccions a delegats/des
percentatge
Participants en activitats culturals (no assistents)
nombre
Participants en activitats esportives
nombre
Participants en activitats de voluntariat
nombre
Participants en activitats de participació (lligues debat) nombre
Nombre de seguidors i amics al facebook i twitter
nombre
Nombre de visites a les webs del Servei
nombre
Nombre de convenis voluntariat signats amb ONG
nombre
Actualitzar el Pla d'Inclussió
qualitatiu

Resum de despeses del programa (EUR)
per codi
di ffuncional
i l
7000
7001
7002
7005
7300
5001

2015
Previst

2016
Previst

45
600
1.600
200
150
4.000

125.000
6
-

50
650
1.600
250
200
5.800
150.000
7
sí

2016

Cultura
Esports
Activitats
Ajuts
Serveis personal
Alumnes propis en pràctiques

73.000,00
67.200,00
16.500,00
17.000,00
37.000,00
340.549,00

Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

551.249,00
2016
0,00
198.700,00
0,00
352.549,00
0,00
0,00
0,00
0,00
551.249,00
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Programa: 07. Relacions internacionals
responsable de gestió

responsable administratiu

responsable politic

Servei de Relacions Internacionals

Gabinet del rectorat

Vicerector de relacions internacionals

Descripció del programa pressupostari
La UPF ha teixit una àmplia xarxa de convenis de col·laboració institucional amb altres universitats arreu del món, especialment a
Europa i Amèrica, però amb una creixent presència a Àsia Pacífic i, més en particular, als països BRICS. L'oferta de grau i postgrau
de la universitat, amb un elevat percentatge de docència en anglès, i un professorat altament interancionalitzat constitueixen els
principals actius per impulsar la seva dimensió internacional.
Aquesta xarxa de convenis fa possible que l'índex de mobilitat entre els graduats de la UPF sigui el més elevat del SUC i se situï ja
per sobre del 20% (objectiu Unió Europea per al 2020). En aquest sentit, l'èxit de la UPF dins el programa Erasmus+, així com
l'esforç pressupostari per crear programes propis de beques, ha facilitat que gairebé la totalitat dels estudiants hagin marxat amb
algun tipus d'ajut. El principal repte és que aquests ajuts mobilitzin els estudiants de contextos econòmics més desafavorits donantlos accés a una experiència internacional amb garanties d'aprofitament acadèmic i millors perspectives d'empleabilitat. Per altra
banda, el nombre d'estudiants internacionals que rep la UPF per diferents vies (intercanvi, visitants, study abroad, màster i doctorat,
escola d'estiu internacional) supera el 20% de la població estudiantil, enriquint la docència i la recerca a la UPF, però també generant
ingressos addicionals a la universitat. Tant les estades a l'estranger com el fet de compartir classe amb estudiants estrangers,
representen un valor afegit que la UPF ofereix als seus estudiants i a la resta de la comunitat universitària.
Més enllà de la mobilitat d'estudiants, s'està fomentant també la mobilitat del PAS i el PDI, així com projectes de col·laboració
educativa que contribueixin a revaloritzar l'oferta docent de la UPF i reforçar la seva projecció i atractiu internacional.Tant la
mobilitat en sí mateixa, com els projectes que s'impulsen sota l'estratègia d'internacionalització no només beneficien la comunitat
universitària, sinó que reverteixen sobre la mateixa institució, la seva visibilitat i prestigi a nivell internacional. A través d'una
política d'aliances estratègiques, que combini la participació activa en xarxes internacionals i l'aprofundiment d'un seguit de

Objectius estratègics i operatius
1 Augmentar
1.
A
t i millorar
ill
la
l mobilitat
bilit t internacional
i t
i l dels
d l estudiants
t di t de
d la
l UPF
1.1. Diversificar l’oferta i els ajuts per realitzar mobilitat internacional
1.2. Incrementar 2 punts percentuals l'indicador de graduats UPF amb estades a l’estranger
2. Fomentar la mobilitat internacional entre els col•lectius de PDI i PAS
2.1. Incrementar un 4% la mobilitat de personal internacional entrant en el marc del programa Erasmus+
2.2. Incrementar un 50% la mobilitat de personal en programes Erasmus+, amb noves destinacions més enllà de la UE
3. Incrementar el nombre d'estudiants estrangers que venen a la UPF
3.1. Incrementar un 25% el nomber d'estudiants en l'escola d'estiu internacional
3.2. Diversificar la procedència dels estudiants en programes de mobilitat unilateral (visitants, study abroad i estiu)
4. Intensificar i ampliar les relacions institucionals a nivell internacional
4.1. Promoure nous projectes de relacions estratègiques de la UPF en l'àmbit internacional
4.2. Acompanyar i incentivar la presentació de projectes en convocatòries competitives i en el marc d'associacions estratègiques
4.3. Mantenir el nombre de sol·licituds de projectes de cooperació educativa gestionats

Activitats
1. Organitzar campanyes informatives per als diferents col•lectius elegibles per a mobilitat internacional
2. Iniciar i desenvolupar convenis de col•laboració amb altres universitats, empreses i entitats financeres
3. Preparar i gestionar les convocatòries de beques de mobilitat i intercanvi a nivell intern
4. Establir un seguiment més individualitzat dels candidats seleccionats per a beques de mobilitat i intercanvi
5. Crear noves activitats d'integració i acollida per al col·lectiu internacional
6. Analitzar els problemes d'oferta i demanda d'assignatures per part dels estudiants internacionals
7. Incorporar als estudiants UPF en les activitats del servei de relacions internacionals
8. Integrar la gestió de la mobilitat en els circuits acadèmics
9. Establir els canals de difusió de les oportunitats de finançament de projectes internacionals de cooperació universitària
10. Assistir als promotors de propostes en l'àmbit de convocatòries internacionals de cooperació educativa
11. Investigar les possibilitats de col•laboració i negoci en nous mercats internacionals per a la UPF
12. Crear noves propostes acadèmiques i cursos a mida que captin estudiants i ingressos per la UPF
13. Desenvolupar una presència activa en fòrums i xarxes internacionals
14. Avaluar els resultats de la participació en fòrums internacionals en termes de rendiment per a la UPF
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Programa: 07. Relacions internacionals
Indicadors
Nom
Graduats de la UPF amb estades a l'estranger
Places de mobilitat internacional
Estades docents Erasmus
Estades de mobilitat Erasmus PAS
Estudiants Escola d'Estiu Internacional
Nous programes Study Abroad
Sol·licitud de project. coop. educativa gestionats
Nous convenis de col·laboració

Unitat
%
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre

Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
6000
6001
6003
6005
6010
6012
6013
531049

2015
Previst
32
1.150
15
10
200
15
10
45

2016
Previst
34
1.200
23
10
250
15
10
45

2016

Activitats institucionals promoció internacional
Quotes d'associacions internacionals
Programes de cooperació internacional
Beques Erasmus
Ajut exterior - BCU
Programes internacionals (International Summer School ..)
Programes vinculats al International Campus
Alianza 4 Universidades - Rel. Internacionals

Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

20.500,00
4.000,00
74.000,00
980.710,00
9.015,18
170.000,00
800.000,00
5.000,00

2.063.225,18
2016
284.400,00
932.120,00
0,00
844.705,18
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.063.225,18
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Programa: 08. Comunicació
responsable de gestió

responsable administratiu

responsable politic

Gabinet del rectorat

Gabinet del rectorat

Rectorat

Descripció del programa pressupostari
La comunicació ha guanyat centralitat en les organitzacions i la universitat no és cap excepció. En pocs anys, el progressiu
protagonisme del coneixement, de les persones, de les noves tecnologies i els media, ha convertit a la comunicació no només en un
instrument que acompanya la gestió sinó en un veritable escenari estratègic.
En un entorn globalitzat i cada cop més competitiu, amb l'aparició de noves institucions d'educació superior i de recerca és
fonamental sistematitzar una relació amb l'entorn social i econòmic que orienti un millor posicionament de la universitat. Així
mateix la cada vegada major complexitat de l'organització demana que es resolgui més fluidament la comunicació interna amb
estudiants, professorat i personal d'administració i serveis.
És per això que, com passa en la resta d'organitzacions complexes, gestionar la comunicació, més enllà de gestionar la relació amb
els mitjans i amb els públics interns, és cada vegada més tractar de la gestió de la marca, de la projecció de la reputació corporativa,
de la gestió del coneixement i de la implicació de les persones en el projecte institucional d'universitat.

Objectius estratègics i operatius
1 Augmentar
1.A
t lla projecció
j ió social
i l de
d la
l Universitat
U i
it t
1.1- Incrementar la presència de la UPF als mitjans de comunicació i a la societat en general
1.2- Potenciar la difusió social de la recerca que es genera a la UPF
2.- Millorar la gestió de la presència de la UPF a xarxes socials
3.- Millorar la comunicació interna, en estreta relació amb la política de recursos humans
3.1-Crear la xarxa d’enllaços de comunicació
3.2-Potenciar la relació amb les unitats acadèmiques i administratives de la UPF

Activitats
1. Organitzar actes institucionals: inauguracions de curs, conferències, premis, jornades, honoris causa, trobades i
reunions amb altres universitats i institucions, convidar persones, empreses i institucions a visitar la universitat.
2. Revisar i actualitzar els continguts de les publicacions institucionals i dissenyar nous productes i canals de comunicació.
3. Augmentar el disseny i implementació de noves campanyes de comunicació.
4. Mantenir el disseny i producció de materials de promoció institucional (fullets, cartells, etc.)
5. Actualitzar i ampliar la base de dades de contactes de premsa i influenciadors
6. Redactar les peces informatives d'acutalitat sobre la UPF (notícies, entrevistes, reportatges)
7. Fer els enviaments de notes i convocatòries de premsa
8. Fer reunions anuals de seguiment amb els diferents agents de la UPF
9. Produir els vídeos institucionals de la UPF
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Programa: 08. Comunicació

Indicadors
Nom
Visitants a la web UPF
Visites a la web UPF
Pàgines vistes de la web UPF
Campanyes de difusió d'informació
Notícies publicades en català i castellà
Notícies publicades en anglès
Presència en mitjans escrits
Presència en mitjans online
Seguidors a Facebook
Seguidors a Twitter
Seguidors a Instagram
Seguidors a Youtube
Seguidors a Linkedin
Visites a revistes UPF (ISSUU)
Subscriptors butlletí Actualitat UPF

Resum de despeses del programa (EUR)
per codi
di ffuncional
i l
8000
8010
8020
8030
8040
8050
8060
8100
8110
8120
8130

Unitat
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre

2015
Previst
4.000.000
10.500.000
50.000.000
30
500
200
4.200
7.000
30.000
18.000
1.500
1.800
55.000
1.000
500

2016
Previst
4.000.000
10.500.000
50.000.000
40
550
220
4.300
12.000
33.000
21.000
2.500
2.100
60.000
1.500
750

2016

Publicacions institucionals
Disseny i imatge
Web
Productes institucionals i promocionals
Edicions
Anuncis mitjans de comunicació
Activitats voluntariat lingüístic
Publicacions periòdiques
Actes institucionals
Actuacions de comunicació i promoció
Recull de premsa

19.000,00
6.000,00
61.000,00
10.000,00
1.000,00
4.000,00
10.000,00
14.000,00
28.000,00
147.500,00
15.000,00

Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

315.500,00
2016
0,00
310.000,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315.500,00
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Programa: 09. Promoció
responsable de gestió

responsable administratiu

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals. Gabinet del Rectorat

responsable potilic

Rectorat

Descripció del programa pressupostari
La Universitat, davant l'entorn demogràfic, econòmic i social actual, considera estratègic dur a terme una política de captació activa
d'estudiants, per tal de posicionar-la al capdavant de la resta d'institucions.
El programa de captació de futurs estudiants estructura les seves activitats en dos subprogrames: captació d'estudiants de grau i
captació d'estudiants de postgrau. La captació de futurs estudiants tant de grau com de postgrau es realitza

Objectius estratègics i operatius
1 Obt
1.Obtenir
i uns resultats
lt t significatius
i ifi ti en ell procés
é dde preinscripció
i
i ió universitària
i
ità i de
d grau
1.1- Mantenir o incrementar la ràtio oferta-demanda assolida el curs anterior
1.2- Incrementar la percepció social del caràcter públic i de qualitat de la UPF
2.- Obtenir uns resultats significatius en el procés de preinscripció universitària de postgrau
2.1- Augmentar un 6% el nombre de preinscripcions a màsters i doctorats.
2.2- Augmentar el nombre d'accions de captació específiques arreu d'Espanya
2.3- Incrementar el percentatge d'estudiants de la Unió Europea i Turquia
2.4- Augmentar l'activitat en el terreny del màrqueting online en detriment de l'assistència a fires internacionals
3.- Millorar l’accessibilitat i la divulgació de la recerca que es fa a la UPF
3.1- Elaborar un dossier promocional de projectes de recerca
3.2- Mantenir l'espai web amb totes les accions de difusió/divulgació de recerca destinades a secundària
3.3- Mantenir el portal web promocional amb els principals projectes de recerca de la Universitat

Activitats
Grau
1. Organitzar sessions informatives per als estudis de grau per a futurs estudiants (mínim 5)
2. Visitar centres de secundària i organitzar visites d'aquests centres a la UPF
3. Assistir a les fires d'educació de grau de Barcelona, Madrid, Valls, Tarragona, Palma de Mallorca, València i Pamplona
4. Assisitr a les Jornades d'Orientacio Universitària (10 previstes en diferents ciutats catalanes)
5. Difondre els premis i concursos per a estudiants de secundària organitzats per centres de la UPF (10 en total)
6. Crear i dinamitzar les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram) de futurs estudiants de grau
7. Actualitzar la web de graus de la UPF i els portals educatius de grau on és present la Universitat
8. Editar els contingus de tots els canals i materials gràfics i electrònics de difusió dels graus (web, fullets, presentacions i butlletí electr
Postgrau
1. Configurar i activar anuncis dels màsters a Google Adwords
2. Assistir a fires internacionals d'educació de postgrau presencials (3 països) i virtuals
3. Assistir a fires nacionals d'educació de postgrau (10 ciutats)
4. Enviar mailings periòdics a una bossa de prop de 3.000 adreces de correu electrònic
5. Organitzar sessions informatives a la UPF i als països on es fan visites
6. Crear i dinamitzar la figura dels estudiants ambaixadors en altres universitats
7. Dinamitzar el contacte amb agents internacionals
8. Crear i dinamitzar les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram) de futurs estudiants de postgrau
9. Actualitzar la web de màsters i la de doctorats de la UPF, i els portals educatius de grau on és present la Universitat
10. Editar els contingus de tots els canals i materials gràfics i electrònics de difusió dels màsters i doctorats (web, fullets, xarxes, ..) - 71 -
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Programa: 09. Promoció
Indicadors
Nom
Grau
Ràtio oferta demanda (primera opció)
Assistents a les sessions informatives
Visites als/dels centres de secundària realitzades
Assistents a les visites als/dels centres de secundària
Jornades d'Orientació Universitària assistides
Visites del bloc
Subscrits al butlletí electrònic
Postgrau
Candidats preinscrits (màster)
Candidats preinscrits (doctorat)
Assistens a sessions informatives
Futurs estudiants atesos a les fires nacionals
Futurs estudiants atesos a les fires internacionals
Futurs estudiants atesos en fires virtuals internacionals
Estudiants ambaixadors UPF
Agents educatius contactats
Seguidors en xarxes socials
Clics a Adwords
Recerca
Portal web de recerca
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
8600
8601

Unitat

2015
Previst

2016
Previst

%
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre

2
4.200
190
10.000
10
2.500
1.000

2
6.100
200
10.500
7
2.500
2.800

nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre

1.500
500
150
400
400
100
10
75
3.500
30.000

1.600
520
200
1000
1000
120
10
70
3.600
32.000

si

si

qualitatiu

2016

C t ió d'
Captació
d'estudiants.
t di t G
Grau
Captació estudiants. Postgrau

92 200 00
92.200,00
121.000,00

Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

213.200,00
2016
0,00
198.200,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213.200,00
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Programa: 10. Tecnologies i recursos de la informació
responsable de gestió

responsable administratiu

responsable politic

Biblioteca

Vicegerent de l'àrea de
serveis, tecnologia i
recursos d'informació

Vicerector de Planificació i Avaluació
Institucional

Descripció del programa pressupostari
El desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació multipliquen els efectes positius de la col•laboració i
cooperació entre institucions bibliotecàries, que es materialitzen en les figures de consorcis, xarxes o organitzacions. Aquests efectes
positius es concreten en primer lloc en la possibilitat d’obtenir millors condicions en la contractació de recursos electrònics, o en les
tarifes de préstec interbibliotecari. També es materialitza en un descens de cost per economies d’escala en l’emmagatzematge dels
documents de baix ús, les accions formatives especialitzades, i també en les condicions de contractació del programari de la
Biblioteca.
Cal destacar un augment considerable per la liquidació de drets de propietat intel·lectual del materials docents publicats a l'Aula
Global. Aquest augment previst es deu a les negociacions, encara no tancades, de llicències per a les universitats entre CEDRO i la
CRUE que preveuen calcular d'una altra manera l'import de les llicències .

Objectius estratègics i operatius
1. Participar activament en el fòrums i projectes de cooperació bibliotecaria i tecnològica d’àmbit català
1.1- Participar en tots els grups de treball de CSUC
1.2.- Transferir al magatzem de baix ús GEPA el 100% dels documents previstos de forma ordinària (3.500)
2. Participar activament en el fòrums i projectes de cooperació bibliotecaria i tecnològica d’àmbit espanyol
2.1- Participar en un mínim del 25% de grups de treball de REBIUN
3. Participar activament en les polítiques de publicació d'accés obert de la Universitat
3.1- Garantir descomptes per publicar en accés obert a BioMed Central, Chemistry Central i Springer Open
4. Garantir que la publicació de materials a l'Aula Global es faci en el marc del compliment de la Llei de Propietat Intel·lectual
4.1- Liquidar a CEDRO tots els drets d'autor derivats dels materials protegits que es digitalitzin

Activitats
1. Participar en els grups de treball en el marc del CSUC
2. Fer les accions conduents a la transferència dels documents de baix ús al magatzem cooperatiu GEPA del CSUC
3. Participar en els grups de treball en el marc de REBIUN i participar activament en la línia estratègica núm 2 del III Plan Estratégico
de REBIUN
4. Fer les aportacions econòmiques compromeses a CSUC, REBIUN i altres fòrums i associacions professionals
5. Facilitar la publicació a revistes d'accés obert als investigadors de la UPF
6. Efectuar les gestions necessàries per liquidar els drets de propietat intel·lectual dels materials docents publicats a Aula Global
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Programa: 10. Tecnologies i recursos de la informació

Indicadors
Unitat
Nom
Grups de treball CSUC amb participació UPF
%
Documents anuals transferits al magatzem GEPA
nombre
Grups de treball REBIUN amb participació UPF
%
Articles d'investig. UPF publicats a BiomedCentral
nombre
Docum. protegits per drets d'autor digitalitzats anualme nombre

Resum de despeses del programa (EUR)
per codi
di ffuncional
i l

310100
310101
310102
310103

2015
Previst
100
3.500
25
15
400

2016
Previst
100
3.500
25
15
400

2016

Quotes d'associacions de biblioteca
Aportació Consorci de Biblioteques de Catalunya
Aportació REBIUN
Altres aportacions de biblioteca

500,00
23.000,00
2.350,00
40.000,00

Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

65.850,00
2016
0,00
65.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.850,00
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Programa: 10. Tecnologies i recursos de la informació
responsable de gestió

Servei d'Informàtica

responsable administratiu
Vicegerent de serveis,
tecnologia i recursos
d'informació

responsable politic
Vicerector de planificació i avaluació
institucional

Descripció del programa pressupostari
Les tecnologies i recursos d’informació tenen un abast integral en les activitats i el funcionament de la Universitat. El Consell de
Direcció reconeix l’esforç de la UPF en l’àmbit dels recursos i sistemes d’informació com un dels trets distintius de la Universitat.
El manteniment d’aquest esforç forma part del propi model d’Universitat i constitueix una condició necessària per al seu
desenvolupament futur.
Consolidar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) implica la necessitat de garantir l’adequació de les noves
tecnologies i recursos d'informació de la UPF en un seguit de dimensions. En primer lloc, l'adquisició del maquinari i programari
informàtic i audiovisuals necessari i en segon, garantir el bon funcionament dels equipaments ja existents. D’altra banda, el
manteniment de l’esforç passa per implementar i garantir el funcionament de nous aplicatius, que permetin potenciar els continguts i
l'actualització dels sistemes d'informació en els àmbits de la recerca, la docència i la gestió. Una manifestació n’és la necessitat
d’implementar millores en la seguretat de tots els processos, en l'emmagatzematge i la transmissió de la informació, tot respectant el
marc legal de LOPD.
Garantir l’adequació de les noves tecnologies i recursos d’informació a les necessitats de millora i d'innovació en la doecència i a les
necessitats dels investigadors per tal de potenciar i facilitar els projectes de recerca que es desenvolupen a la UPF són elements clau
per a la Universitat, amb una afectació transversal a tota la comunitat universitària en totes les seves vessants, inclosa la gestió.

Objectius estratègics i operatius
1. Mill
1
Millorar l'eficiència
l' fi iè i d
de lles TIC en els
l camps dde lla gestió
tió i lla comunicació.
i ió
1.1. Disposar d'alta disponibilitat en tots els entorns de bases de dades
1.2. Desenvolupar noves aplicacions que permetin automatitzar processos, agilitar circuits i millorar els existents
2. Enfortir els vincles de la Universitat amb la comunitat d'ex-alumnes.
2.1. Adequar els mitjans tecnològics per facilitar l'ús del Programa Alumni.
3. Adaptar les tecnologies i recursos d'informació de la UPF a les noves necessitats
3.1. Adequar l'Aula Global a les noves necessitats
3.2. Proporcionar eines per facilitar l'elaboració de MOOC a la UPF
4. Proporcionar eines per facilitar l'accés a la informació des de dispositius mòbils

Activitats
1. Proporcionar i mantenir la tecnologia necessària per donar suport a la recerca, a la gestió i a la comunicació
2. Millorar el Portal de Producció Científica per agilitar i accelerar la incorporació de la informació
3. Connectar les noves webs de recerca i de les noves unitats amb el Portal de Producció Científica
4. Continuar el desplegament de serveis al núvol (cloud) en modalitat SaaS per tal de millorar-ne l'eficiència
5. Proporcionar els recursos per incrementar la producció de MOOCs a la UPF.
6. Vetllar pel correcte funcionament de les infraestructures i desplegar el nou sistema d'emmagatzematge
7. Consolidar la nova eina per gestionar les intranets
8. Millorar les eines del procés d'avaluació docent.
9.Completar la implementació del nou sistema de SSO integrant-t'hi totes les aplicacions
10. Modernitzar l'eina de Gestió del entre d'Atenció d'Usuaris (CAU).
11. Implementar un nou sistema de gestió dels ordinadors de les aules d'informàtica
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Programa: 10. Tecnologies i recursos de la informació

Indicadors
Unitat
Nom
Servidors de bases de dades en alta disponibilitat
%
Aplicacions integrades al nou sistema de SSO
%
Aplicacions al núvol en modalitats SaaS
%
Usuaris donats d'alta al programa UPF Alumni
nombre
Aules en el nou sist. de gestió de les aules d'informàtica%
Nou sistema d'impressió i reprografia
%
Disposar d'un sistema de CRM
qualitatiu
Aplicacions adaptables a dispositius mòbils
%
MOOCs produits a la UPF
nombre

Resum de despeses del programa (EUR)
per codi
di ffuncional
i l
4000
4001
4002
4300
4301
4801
4802
4803
4805
4807
4810
4900
4808

Equipament
Llicències
Fungibles
Xarxa i Pla integral
Telefonia
Sigma AIE
Hominis
Altres aplicacions
Gestor d'incidencies
Millenium
Externalització de serveis
Equipament audiovisual: manteniment i adquisició
Gestor d'identitats
Renovació adquisició d'equipament i llicències

Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

2015
Previst
100
60
5
8.000
95
30
30
5

2016
Previst
100
95
9
10.000
100
90
si
50
10

2016
268.127,00
443.312,00
58.000,00
368.000,00
135.000,00
467.382,66
129.000,00
213.968,00
35.800,00
54.341,00
256.175,00
265.000,00
8.050,00
1.222.020,00

3.924.175,66
2016
0,00
2.625.782,66
0,00
76.373,00
1.222.020,00
0,00
0,00
0,00
3.924.175,66
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Programa: 12. Arquitectura organitzativa
responsable de gestió

Servei d'Informàtica

responsable administratiu
Vicegerencia de serveis,
tecnologia i recursos
d'informació

responsable politic
Vicerector de planificació i avaluació
institucional

Descripció del programa pressupostari
La Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics obliga però alhora és una oportunitat perquè la Universitat, com
les altres Administracions Públiques, avanci cap a la modernització dels seus mecanismes i procediments amb la implantació
efectiva de l’administració electrònica, procés que té com a eix principal la implantació segura i eficient de les TIC a la universitat.
Per això, cal continuar desplegant els plans d’actuació estratègics que impulsen accions i projectes que propicien l’ús de mitjans
digitals, l’adaptació dels procediments administratius a l’entorn telemàtic i la formació en els avantatges que aquest suport pot oferir
per a la realització de bona part de les gestions.

Objectius estratègics i operatius
1. IImpulsar
1
l accions
i
i projectes
j t que propiciïn
i iï l’ú
l’ús dde mitjans
itj
di
digitals.
it l
1.1. Actualitzar els mòduls de gestió de processos.
1.2. Incrementar un terç la recepció d'e-factura millorant la connexió del mòdul amb la plataforma AOC
2. Adaptar els procediments administratius a l’entorn telemàtic.
2.1. Canviar el Registre de la UPF per l'eina proporcionada des del CSUC (ERES) i adaptar les seves aplicacions.
3. Formar en els avantatges dels nous suports telemàtics.
3.1. Efectuar una acció de difusió adreçada al tot el personal fent referència al bon ús del certificats digitals.

Activitats
1. Actualitzar el Gestor Documental
2. Revisar connexions de mòduls
3. Adaptar aplicacions
3. Continuar la formació de tots els usuaris
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Programa: 12. Arquitectura organitzativa

Indicadors
Nom
Actualitzar mòdusl
E-Factura rebudes
Personal format per l'e-Administració

Resum de despeses del programa (EUR)
per codi
di ffuncional
i l
4806

Unitat
qualitatiu
nombre
%

2015
Previst

2016
Previst
900
90

1200
95

2016

e.administració

686.130,00

Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

686.130,00
2016
0,00
186.130,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
686.130,00
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Programa: 12. Arquitectura organitzativa
responsable de gestió

responsable administratiu

responsable politic

Vicegerència de Recursos Humans i Organització

Gerència

Rectorat

Descripció del programa pressupostari
Els canvis organitzatius que es prevuen introduir en el funcionament de les unitats acadèmiques hauran de tenir la seva traslació a
l'estructura administrativa. Amb aquesta finalitat s'analitzarà l'estructura i funcionament dels serveis centrals transversals, les
direccions de campus i les secretaries de centre i departament.
El projecte de l’e-administració avança segons el previst, i això implica, a més dels recursos tecnològics, la necessitat d’identificar i
descriure els processos de gestió per tal de simplificar-los i racionalitzar-los.
El projecte de gestió per competències ha de permetre aprofundir en el nou model organitzatiu, afectant transversalment els processos
de selecció i provisió. A la vegada també es voldrà aconseguir la implantació d'un sistema de valoració i classificació de llocs de
treball que garanteixi la coherència tant interna com externa dels nostres llocs de treball.
Abordar el procés de consolidació de les estructures organitzatives, tenint en compte la realitat organitzativa actual, comporta
decisions tant a nivell d'organigrama com de relació de llocs de treball que, considerant l'entorn econòmic i social, hauran de ser
presses sense que, necessàriament, comportin un increment dels recursos destinats a les retribucions del personal al servei de la
Universitat.

Objectius estratègics i operatius
1 Adequar
1.Ad
l’
l’estructura
t t
organitzativa
it ti de
d les
l unitats
it t a les
l necessitats
it t de
d gestió
tió
1.1 Revisar un mínim de 5 processos de gestió
1.2 Aprovar els organigrames i convocar la selecció i/o provisió derivats de l'anàlisi dels processos avaluats
2.- Millorar i facilitar els tràmits als clients i proveïdors de la UPF a través de la implementació de l'e-administració
2.1 Implementar un nou projecte de l'ambit de recursos humans i organització d'entre els prioritzats l'e-administració
3. Millorar el model de front-office del PAS
3.1 Avaluar i Inventariar un mínim de 5 procediments vinculats del PAS

Activitats
1. Elaborar els estudis organitzatius de les unitats que es prioritzin i establir els canvis que se’n derivin a la RLT
2. Descriure i simplificar els processos relacionats amb els projectes prioritzats per a l’e-administració per aquest any
3. Relacionar el diccionari de competències amb la classificació dels llocs de treball i definir les accions d'adaptació necessàries
4. Implementar les millores de l'anàlisi organitzatiu del projecte CANVIO

- 79 -

Fitxa de programa pressupostari 2016

Programa: 12. Arquitectura organitzativa
Indicadors
Nom
Convoc. de provisió derivades d'anàlisi de processos
Processos a revisar
Nous projectes de RRHH en e-adm implementats
Nous procediments inventariats per acollida de PAS

Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
9102
5209
730201
5212

Unitat
nombre
nombre
nombre
nombre

2015
Previst

2016
Previst
4
7
1
5

30
5
1
5

2016

Desenvolupament organitzacional
Prevenció riscos laborals
Responsabilitat social en riscos laborals
Activitat sindicals

18.000,00
85.000,00
2.000,00
6.000,00

Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

111.000,00
2016
0,00
103.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111.000,00
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Programa: 12. Arquitectura organitzativa
responsable de gestió

responsable administratiu

responsable politic

Servei de Pressupostos i Finances

Vicegerent de recerca i
econòmia

Vicerector d'Economia i Projectes
Estratègics

Descripció del programa pressupostari
Els estatuts de la Universitat Pompeu Fabra regulen la constitució del grup UPF, que s'estructura en base a un model de funcionament
de la Universitat fonamentat en la perspectiva de gestionar la docència i la recerca de forma eficient, concentrant les responsabilitats
funcionals relatives als diferents àmbits d'actuació amb el màxim d'eficacia.
En aquest marc d'actuació, el pressupost de la Universitat ha de contemplar les dotacions necessàries per garantir l'equilibri
pressupostari de les institucions que formen part del grup, per tal que puguin executar les funcions que els hi han estat encarregades.

Objectius estratègics i operatius
1 G
1.Garantir
i l'l'equilibri
ilib i pressupostarii de
d la
l Fundació
F d ió Universitat
U i
i Pompeu
P
F
Fabra
b
1.1.- Efectuar la subvenció d'explotació necessària per garantir l'equilibri pressupostari de la Fundació UPF

Activitats
1. Dotar i efectuar una transferència corrent a la Fundació Universitat Pompeu Fabra
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Programa: 12. Arquitectura organitzativa

Indicadors
Nom
Execució de l' aportació prevista per a la FUPF

Resum de despeses del programa (EUR)
per codi
di ffuncional
i l
6600

Unitat
%

2015
Previst

2016
Previst
100

100

2016

Fundació Universitat Pompeu Fabra

200.000,00

Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

200.000,00
2016
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
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Programa: 12. Arquitectura organitzativa
responsable de gestió

responsable administratiu

responsable politic

Unitat d'Estudis, Planificació i Avaluació

Gabinet del Rectorat

Vicerectorat de Planificació i Avaluació
Institucional

Descripció del programa pressupostari
La Universitat ha iniciat l'elaboració d'un nou pla estratègic que, a l'igual que els anteriors, ha de dotar la institució de l'eina principal
per fixar les línies directores que hauran de regir la seva trajectòria en els propers exercicis.
Es planteja a 10 anys vista, amb una vigència que teòricanent abastarà el període 2015-25. Els treballs d'elaboració del pla es van
iniciar el mes de setembre del 2013 i s'espera que pugi ser presentat a la comunitat universitària el mes de gener del 2016.
El Pla es planteja des d'una perspectiva global, projectant la imatge de la Universitat de cara al futur i amb una clara vocació
participativa.
Així mateix, en el marc del Pla es planteja la creació d’un Consell Assessor Internacional de la UPF que doni suport i contribueixi a
consolidar la vocació d’excel·lència, el lideratge i la visibilitat internacional de la Universitat.

Objectius estratègics i operatius
1. Dotar la Universitat Pompeu Fabra d'una eina de planificació estratègica per al període 2015-25
1.1. Avaluar les línies estratègiques proposades en el document de base del Pla Estratègic, elaborat a finals del 2014
1.2. Presentació del Pla Estratègic 2015-25 el gener del 2016
1.3. Constitució d'un Consell Assessor Internacional de la UPF

Activitats
1. Constitució de cinc grups de treball, un per a cada àmbit estratègic en el que s'estructura el Pla per proposar línies estratègiques
2. Constitució d'un comitè coordinador
3. Fer debats i fòrums entre la comunitat universitària
4. Fer una enquesta a la societat catalana sobre el coneixement que té de la UPF
5. Mantenir la web com un espai de difusió de les feines del Pla estratègic i de dinamització de la participació
6. Redacció del Pla estratègic
7. Presentació del Pla estratègic UPF 2015-2025 a la comunitat universitària i a la resta de la societat
8. Constitució d'un Consell Assessor Internacional, amb una composició del més alt nivell acadèmic i/o professional
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Programa: 12. Arquitectura organitzativa

Indicadors
Nom
Pla estratègic UPF 2015-2025

Resum de despeses del programa (EUR)
per codi
di ffuncional
i l
5208

Unitat
qualitatiu

2015
Previst

2016
Previst
no

si

2016

Pla estratègic

25.000,00

Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

25.000,00
2016
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
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Programa: 13. Desplegament territorial
responsable de gestió

responsable administratiu

responsable politic

Servei de Gestió Patrimonial i Contractació

Gerència

Rectorat

Descripció del programa pressupostari
L'expansió i creixement
creixement de
delalaUniversitat
Universitattant
tantenenmatèria
matèria
acadèmica
acadèmica
com
com
de de
recerca
recerca
va originar
ha originat
la necessitat
la necessitat
d'adaptar
d'adaptar
el seu
el campus
seu
campus
als
requeriments
als requeriments
de les noves
de lestitulacions
noves titulacions
implantades
assumides
i tambéi de
també
les noves
de les línies
novesdelínies
recerca
de recerca
engegades,
engegades,
per tal que
per tal
estudiants,
que
estudiants, professors,
professors,
investigadors
investigadors
i personal i administratiu
personal administratiu
disposin disposin
dels recursos
de lesadequats
eines adequades
per executar
per executar
les funcions
les funcions
que elsque
són
elspròpies.
són
pròpies.
Aquest procés va anar acompanyat també de la necessitat contínua d'adequar els campus existents a la realitat que marca l'adaptació
Aquest
de
la docència
procés vé
a l'espai
acompanyat
europeu
de d'educació
la necessitatsuperior,
contínualad'adequar
qual cosaelscomportava
campus existents
la conveniència
a la nova realitat
de disposar
que marca
d'aularis
l'adaptació
tipus seminari
de
la docència
preparats
peratreballar
l'espai europeu
en grup, d'educació
i també d'espais
superior,
pluridisciplinaris
la qual cosa que
comporta
possibilitin
la conveniència
la formació tutelada
de disposar
dels d'aularis
estudiants.
tipus seminari
preparats per treballar en grup, així com també d'espais pluridisciplinars que possibilitin la formació tutelada dels estudiants.
Per tot això, la Universitat va endegar l'ampliació dels Campus del Mar i de Ciutadella (projecte Icària), que configuren els eixos
El Consell de que
vertebradors
Direcció,
permetien
mitjançant
cobrirelles
seunecessitats
pla d'actuació,
ressenyades.
fixa la necessitat
Aquestesd'ampliar
actuacions
i redefinir
no solament
els campus
afectaven
de la UPF.
en el rendiment dels
campus
de forma
genèrica,continua
sinó queapostant
també són
el paraiguael de
moltsde
altres
projectes
vinculats
a diferents
àmbits deL'ampliació
coneixement:
Per tot això,
la Universitat
per reordenar
número
campus
i també
per ampliar
els ja existents.
implantació
estudis (projecte
de medicina
en Dr
Aiguaderelsi projectes
de recercaque
i transferència
elaborats
dels Campusprogressiva
del Mar i dedels
Ciutadella
Icària)
configuren
eixos vertebradors
han de permetre
cobrirconjuntament
les necessitatsamb
altres
entitats Aquestes
en l'àmbitactuacions
de les ciències
socials, entre
d'altres.
ressenyades.
no solament
afecten
el rendiment dels campus de forma genèrica, sinó que també seran el
paraigües de molts altres projectes vinculats a diferents àmbits de coneixement : implantació progressiva dels estudis de medicina
Les
necessitats
sostenien
aquest programa
pressupostari
cobert pràcticament
en la seva
totalitat,deconcentrant
esforços
en Dr
Aiguader,que
projectes
de recerca
i transferència
elaboratss'han
conjuntament
amb altres entitats
en l'àmbit
les ciènciesels
socials,
actualment
en la consolidació del funcionament de les noves infraestructures.
entre d'altres.
En paral·lel, tot i que formen part del projecte Icària II, es mantenen les gestions per aconseguir la plena disponibilitat dels habitatges
que resten ocupats, a l'hora que s'inicien treballs preparatoris com un estudi històric dels edificis d'habitatges, requisit previ al
seu enderroc.

Objectius estratègics i operatius
1.- Disposar de nous espais per destinar a la recerca en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats al campus de la
Ciutadella (Icària II)
1.1- Continuar la tramitació dels expedients de desnonament pendents relatius als pavellons militars del c/Wellington 18-26
1.2 - Dur a terme les primeres actuacions relatives al nou projecte Icaria II.

Activitats
1. Legalitzar l'activitat i formalitzar la declaració de l'obra nova del nou edifici de recerca Mercè Rodoreda 24
2. Obtenir la llicència ambiental de l'edifici de Dr. Aiguader
3. Incoar els expedients de desnonaments i continuar les negociacions per aconseguir la plena disponibilitat dels pavellons militars
del C/Wellington 18-26
4. Contractar els estudis històrics dels edificis d'habitatges
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Fitxa de programa pressupostari 2016

Programa: 13. Desplegament territorial

Indicadors
Nom
Estudi històric a contractar
Desnonaments de pavellons a Wellington 18-26

Resum de despeses del programa (EUR)
per codi
di ffuncional
i l
5801 Indemnitzacions previstes
Estudi històric
520Y

Unitat
qualitatiu
nombre

2015
Previst

2016
Previst
3

sí
4

2016
110.942,00
5.000,00

Total despeses

per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

115.942,00

2016

115.942,00

115.942,00
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Programa: 14. Medi Ambient
responsable de gestió

responsable administratiu

responsable politic

Servei de Gestió Patrimonial i Contractació

Gerència

Rectorat

Descripció del programa pressupostari
La principal fita d'aquest exercici s'orientarà a impulsar una part de l'activitat del Servei de Gestió Patrimonial per tal de donar
resposta a la nova funció, encomanada per resolució de 22 d'octubre del 2012, de donar suport a la planificació, implementació,
promoció i coordinació del Programa de Desenvolupament sostenible dins del Programa de Responsabilitat Social de la Universitat
Aprofitant l'impuls del nou vicerectorat de Responsabilitat Social i Promoció i amb la incorporació d'un nou tècnic, s'ha formalitzat
el pla de mobilitat per a la Universitat i es començarà a fer el seguiment de les millores que s'hi troben recollides. També es
mantindrà la voluntat d'avançar en la integració d'aspectes mediambientals en la gestió dels espais i s'intensificaràn les activitats de
promoció de la sostenibilitat.

Objectius estratègics i operatius
1 R
1,Retre
t comptes
t dde lla política
líti de
d sostenibilitat
t ibilit t mediambiental
di bi t l
1.1- Dur a terme un mínim de dues campanyes de sostenibilitat mediambiental
1.2- Nodrir d'informació el canal específic al Campus Global
2.- Afavorir la mobilitat en els diferents espais de la Universitat
2.1- Implantar la primera fase de millores del pla de mobilitat a la Universitat
2.2- Convocar al menys una reunió de la mesa de mobilitat de la Universitat

Activitats
1. Instal.lar fonts canaletes a les cafeteries dels diferents campus.
2, Gestionar la dotació dels premis per treballs de final de grau amb tematica de mediambient
3. Reunir la mesa de mobilitat entre la Universitat i els diferents gestors de mobilitat que operen a l'entorn de la UPF
4. Desenvolupar les accions derivades del Pla de Mobilitat projecte nous aparcaments segurs de bicicletes.
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Programa: 14. Medi Ambient

Indicadors
Nom
Fonts canaletes em cafeteries del campus
Campanyes de sensibilització en estalvi energètic
Nous continguts en la pàgina web
Campanyes de promoció mediambiental
Reunions de la mesa de mobilitat

Unitat
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre

Resum de despeses del programa (EUR)
per codi
di ffuncional
i l

5112

2015
Previst

2016
Previst
3
2
10
3
2

4
2
10
2
1

2016

Subministrament i instal.lació de fonts Canaletes
Campanya de sensibilitació envers l'estalvi energètic
Campanya sensibilitació reducció de residus
Assistència a jornades de l'àmbit i formació específica
Actuacions derivades del pla de mobilitat

3.200,00
3.000,00
1.500,00
3.700,00
15.000,00

Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

26.400,00
2016
26.400,00

26.400,00
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Programa: 15. Sostenibilitat econòmica
responsable de gestió

responsable administratiu

responsable politic

Servei de Gestió Patrimonial i Contractació

Gerència

Rectorat

Descripció del programa pressupostari
La Universitat Pompeu Fabra manté el doble compromís d'executar les seves tasques amb eficàcia i també amb eficiència. Això vol
dir que ha de posar tots els mitjans necessaris a disposició del seu personal docent i investigador, però que també ha de vetllar per ferho en les millors condicions econòmiques, tant en termes de cost com en capacitat d'equilibri pressupostari. Aquesta prioritat, que
determina les actuacions a desenvolupar, és més evident si es pren en consideració el context econòmic actual.
En conseqüència, la necessitat d'insistir en la contenció de la despesa és protagonista, un any més, dels objectius estratègics i
operatius proposats.
Aquest programa, fonamentat en un àmbit bàsicament instrumental, es converteix en un pilar bàsic per donar cobertura a la resta de
programes i garantir que, amb el seu compliment, aquests últims puguin avançar en la millora contínua i en l'assoliment de les fites
que donen sentit al funcionament de la Universitat.

Objectius estratègics i operatius
1 Mantenir
1.M t i en ttermes reals
l els
l costos
t operatius
ti d
dels
l Campus
C
1.1- Reduir un 4% el cost/m2 de la neteja.
1.2- Mantenir el consum/m2 d'energia elèctrica
1.3- Mantenir el cost/m2 en el manteniment d'edificis i instal·lacions

Activitats
1.- Licitar el nou contracte de neteja.
2.- Ajustar les actuacions de manteniment preventiu d'edificis
3.- Licitar el nou contarcte de subministrament elèctric
4.- Instal.lar noves lluminàries elèctriques amb tecnologia Led
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Programa: 15. Sostenibilitat econòmica

Indicadors
Nom
m2 en ús
cost de la neteja / m2
consum de kwH / m2
cost del manteniment / m2

Resum de despeses del programa (EUR)
per codi
di ffuncional
i l

5102
5100
5101
5103
5104
5199
5201
520501

Despeses d'estructura:
Campus del Poblenou
Campus de la Ciutadella
Campus del Mar
Edifici Mercè
Edifici Estació de França
Altres despeses de funcionament
Despeses de funcionament U. Administratives
Reposició Actualització i Manteniment d'inversió

Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

Unitat
nombre
euros
nombre
euros

2015
Previst
143.206
14,90
96
20,12

2016
Previst
146.762
14,25
96
20,12

2016

6.550.400,00
5.209.500,00
4.163.600,00
341.400,00
0,00
157.910,00
193.000,00
1.462.038,00

18.077.848,00
2016
0,00
16.615.810,00
0,00
0,00
1.462.038,00
0,00
0,00
0,00
18.077.848,00
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Programa: 15. Sostenibilitat Econòmica
responsable de gestió

responsable administratiu

responsable politic

Servei de Pressupostos i Finances

Vicegerent de recerca i
econòmia

Vicerector d'Economia i Projectes
Estratègics

Descripció del programa pressupostari
La Universitat Pompeu Fabra ha de dotar-se dels instruments i dels recursos necessaris per poder complir amb el seu compromís de
prestació de serveis docents i de recerca de qualitat.
En aquest sentit, l'existència d'un model de distribució de recursos esdevé un instrument cabdal per garantir el funcionament de
l'estructura administrativa i acadèmica sota el principi de responsabilitat delegada.
D'altra banda, la Universitat també ha de fer front a les obligacions adquirides amb altres institucions o Administracions Públiques.
En tant que a la Universtat li han estat atorgades diferents bestretes reintegrables concedides per l'Estat des de l'any 2000, ara ha
d'afrontar el retorn de les anualitats derivades d'aquestes concessions.
No obstant això, fent ús de la capacitat que li atorguen les normatives tributària i pressupostària, la Universitat també ha de fer
coherent el compliment d'aquesta obligació amb el fet d'executar el seu pressupost de forma sostenible, complint entre d'altres els
preceptes derivats de la llei d'estabilitat pressupostària i els de la pròpia LOU.

Objectius estratègics i operatius
1 R
1.Reconèixer
èi
les
l obligacions
bli i
derivades
d i d del
d l retorn
t
de
d les
l bestretes
b t t reintegrables
i t
bl concedides
did per l'Estat
l'E t t
1.1.- Retornar les anualitats amb venciment 2016 dels préstecs concedits per l'Estat mitjançant bestreta reintegrable fins un import
màxim igual a la dotació prevista en el concepte pressupostari 911 (3.485 m€)
1.1.- Ajornar via la Delegació Especial d'Economia i Hisenda de Barcelona les anualitats amb venciment 2016 dels préstecs
concedits per l'Estat mitjançant bestreta reintegrable, en la part que no hagi pogut ser retornada
2.- Dotar l'estructura descentralitzada de recursos suficients per garantir el seu funcionament
2.1.- Distribuir amb l'obertura del pressupost la dotació prevista per als òrgans descentralitzats d'acord amb el model de distribució
2.2.- Distribuir amb l'obertura del pressupost els segments de funcionament del Consell Social i de la Síndica de Greuges

Activitats
1.- Elaborar un quadre d'amortització de bestretes reintegrables coherent amb la dotació prevista en el concepte 911
2.- Efectuar el pagament de les anualitats que, d'acord amb el quadre d'amortització, sigui procedent liquidar en 2016
3.- Sol·licitar l'ajornament de les anualitats amb venciment 2016 si finalment no poden ser liquidades
4.- Distribuir les dotacions descentralitzades en cadascun dels segments de gestió assignats

- 91 -

Fitxa de programa pressupostari 2016

Programa: 15. Sostenibilitat Econòmica

Indicadors
Nom
Execució de les obligacions de retorn de bestretes
Execució de la distribució de crèdit en òrgans

Unitat
%
%

Resum de despeses del programa (EUR)
per codi
di ffuncional
i l
0200
0201
0202
0300
1199

1202
5205

Amortització de bestretes reintegrables coordinades UPF
Amortització de bestretes reintegrables coordinades per altres
Amortització de bestretes reintegrables de projectes
Altres despeses financeres
Despesa descentralitzada: Centres, Departaments i Instituts
Despesa descentralitzada: Suport docència
Despesa descentralitzada: Consell Social, Síndic de Greuges i altres
Despesa de direcció
Proves i coordinació PAU
Altres despeses de funcionament

Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

2015
Previst

2016
Previst
303
100

100
100

2016
1.963.281,84
1.807.068,85
22.656,06
200.485,61
868.690,00
23.300,00
393.200,00
528.000,00
254.700,00
1.040,00

6.062.422,36
2016
228.118,68
1.337.330,00
506.724,53
400.616,32
102.860,00
0,00
15,00
3.486.757,83
6.062.422,36
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Programa: 16. Universitat multilingüe
responsable de gestió

responsable administratiu

responsable politic

Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent

Vicegerent de l'àrea de
docència

Vicerector de docència i ordenació
academica

Descripció del programa pressupostari
Des del vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica s’ha proposat renovar i actualitzar el Pla d’Acció pel Multilingüisme per
tal de presentar una proposta que es concreti en un nou document marc de la política lingüística de la UPF.
Amb aquest objectiu, s’ha creat un grup de treball per l’actualització del Pla d’Acció pel Multilingüisme a la UPF que compta amb
els membres de la Comissió de Política Lingüística i també responsables del tema de llengües a la UPF i externs.

Objectius estratègics i operatius
1A
1.Augmentar
l’ú
l’ús del
d l català
là en la
l docència
d è i
1.1. Mantenir el nombre i la tipologia de cursos de català adreçats als membres de la comunitat universitària.
1.2. Promoure accions per tal que el PDI accedeixi a l'acreditació del nivell de suficiència de català.
2. Aconseguir la presència destacada de les altres llengües de treball de la UPF.
2.1. Incrementar en un 5% el nombre d'inscrits a la PCCL (Prova Certificadora de Competència Lingüística) en tots els graus.
2.2. Mantenir el Premi de Foment del Multilingüisme (PFM)
2.3. Assegurar que el 80% d'estudiants de grau de nou accés tinguin diagnosticat o acreditat el nivell de tercera llengua

Activitats
1. Fer el seguiment de la publicació de la llengua de docència.
2. Diagnosticar i acreditar els nivells de llengua dels estudiants i el PDI de la UPF.
3. Editar materials relacionats amb el multilingüisme i la política lingüística universitària.
4. Programar cursos de llengua adreçats als estudiants i PDI de la UPF .
5. Organitzar un acte relacionat amb la promoció del Multilingüisme.
6. Avaluar la docència que s'imparteix en català.
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Programa: 16. Universitat multilingüe

Indicadors
Nom
Convocatòries de PCCL
Inscripcions a les PCCL
Premi de Foment del Multilingüisme (PFM)
Cursos de llengua catalana
Publicació llengua docència
Actes i jornades

Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
1804

Unitat
nombre
nombre
nombre
nombre
percentatge
nombre

2015
Previst

2016
Previst
4
330
15
27
100
1

6
347
15
27
100
1

2016

Pla d'acció pel multilinguïsme

78.300,00

Total despeses

78.300,00

per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses

2016
0,00
78.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.300,00
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Quadre resum del capítol I

Places
contracte

Places
ETC

PDI Funcionari

222,09

214,76

13.840.792,08

178.749,50

14.019.541,58

PDI Laboral

738,80

531,23

14.973.519,87

4.437.686,15

19.411.206,02

PDI Laboral (Emèrits)

26,00

7,75

PAS Funcionari

458,92

-

13.428.712,88

3.546.523,07

PAS Laboral

169,85

-

6.233.564,35

1.926.960,77

8.160.525,12

48.983.366,34

10.089.919,49

59.073.285,83

Classes de personal

Total retribucions:

1.615,65
Altres conceptes

Gratificacions extraordinàries

Cost
retributiu

Quota patronal
Seg. Social

506.777,16

TOTAL COST

506.777,16
16.975.235,95

Total altres
conceptes
87.623,76

Rendiment PAS

4.950,50

Rendiment PDI

39.603,96

Increment retributiu de l'1%
Total altres conceptes:
TOTAL CAPÍTOL I (finançament genèric):

TOTAL CAPÍTOL I (finançament afectat):
TOTAL CAPÍTOL I:

592.054,63
724.232,85
59.797.518,68

6.388.710,00
66.186.228,68
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Retribucions individuals
Categoria

Ded.

Places
contracte
(a)

Places
ETC
(criteri
docent)

Catedràtic d'Universitat

TC

73,69

73,69

1.109,05

868,93

Catedràtic d'Universitat

T6

9,09

6,82

480,44

Catedràtic d'Universitat

T3

2,02

0,76

240,23

P.Titular d'Universitat

TC

126,20

126,20

1.109,05

795,85

P.Titular d'Universitat

T6

5,05

3,79

480,44

P.Titular d'Universitat

T3

4,04

1,52

240,23

P.Titular Escola Univ.

TC

2,00

2,00

1.109,05

698,20

222,09

214,76

Total places:

Sou
base

Complemen Complemen
t
t
destí
específic

Total
individual
mensual
(b)

979,71

Total
individual
pagues
extres
(c)

Total
individual
anual
(d=b*12+c)

Cost
total anual
(= a*d)

2.957,69

5.066,00

40.558,28

2.988.739,65

800,80

1.281,24

2.194,52

17.569,40

159.705,85

400,40

640,63

1.097,28

8.784,84

17.745,38

2.361,96

3.874,54

32.218,06

4.065.759,43

542,73

1.023,17

1.678,38

13.956,42

70.479,92

271,38

511,61

839,24

6.978,56

28.193,38

2.089,44

3.329,50

28.402,78

457,06

282,19
Total retribucions:

73.355,34

Total
pagues
extres
(b)
110.032,95

117.237,90

234.475,80

Total
mensual
(a)

Altres conceptes salarials
Antiguitat (triennis)
Complement (estatal) per mèrits de docència

56.805,56
7.387.429,17
Total altres
conceptes
(=a*12+b)
990.297,03
1.641.330,60

Complement (estatal) per mèrits de recerca

74.267,97

891.215,58

Complement per mèrits de recerca (autonòmic)

60.668,32

728.019,80

Complement per mèrits de docència (autonómic)

68.811,88

825.742,57

Complement per mèrits de gestió (autonòmic)

11.666,67

Complement per increment acumulat dels mèrits estatals de docència/recerca

12.078,53

14.788,69

159.731,05

p
g
Complement
regularització
IPC

,
42.241,62

,
84.483,25

,
591.382,72

Complement de càrrec
Total altres conceptes salarials:
TOTAL:

140.000,00

34.688,83

69.377,60

485.643,56

495.017,05

513.158,29

6.453.362,91
13.840.792,08
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Personal Docent i Investigador contractat laboral

Retribucions individuals
Categoria

Places
Places
ETC
Ded. contracte
(criteri
(a)
docent)

Sou
base

Complement Complement
categoria
lloc

Total
individual
mensual
(b)

Total
individual
pagues
extres
(c)

Total
individual
anual
(d=b*12+c)

Cost
total anual
(= a*d)

Catedràtic

TC

4

4

1.178,56

157,43

1.733,47

3.069,46

6.138,92

42.972,44

Catedràtic

T6

1

0,75

518,57

69,27

762,73

1.350,56

2.701,12

18.907,87

18.907,87

Catedràtic

T3

7

2,63

259,28

34,63

381,36

675,28

1.350,56

9.453,94

66.177,56

Agregat

TC

72

72

1.178,56

157,43

1.182,54

2.518,53

5.037,06

35.259,42 2.538.678,24

25

25

1.178,56

157,43

1.182,54

2.518,53

5.037,06

35.259,42

35

35

1.178,56

157,43

946,43

2.282,42

4.564,84

31.953,88 1.118.385,80

749,67

1.928,23

3.856,46

26.995,22

26.995,22

749,67

2.085,66

4.171,32

29.199,24

350.390,88

316,83

1.495,39

2.990,78

20.935,46

Agregat interí
Lector

TC

Col·laborador

TC

1

1

1.178,56

Col·laborador doctor

TC

12

12

1.178,56

Ajudant

TC

Ajudant doctor

TC

Associat 1

TP6

157,43

1.178,56
3

3

1.178,56

316,83

1.652,82

3.305,64

23.139,48

463,30

157,43

82,14

545,44

926,60

7.471,88

171.889,76

881.485,50

69.418,44

Associat 1

TP5

0,92

0,58

386,07

68,45

454,52

772,14

6.226,38

Associat 1

TP4

0,92

0,46

308,88

54,76

363,64

617,76

4.981,44

4.582,92

Associat 1

TP3

9,2

3,45

231,65

41,07

272,72

463,30

3.735,94

34.370,65

154,42

27,38

181,80

308,84

2.490,44

34.368,07

5.728,27

Associat 1

TP2

13,8

3,45

Associat 1

TP1

20,24

2,53

77,23

13,69

90,92

154,46

1.245,50

25.208,92

Associat 2

TP6

12,88

9,66

579,11

102,66

681,77

1.158,22

9.339,46

120.292,24

85,55

568,12

965,14

7.782,58

57.279,79

Associat 2

TP5

7,36

4,6

482,57

Associat 2

TP4

15 64
15,64

7 82
7,82

386 09
386,09

68 44
68,44

454 53
454,53

772 18
772,18

6 226 54
6.226,54

97 383 09
97.383,09

Associat 2

TP3

18,4

6,9

289,56

51,33

340,89

579,12

4.669,80

85.924,32

22,08

5,52

193,02

34,22

227,24

386,04

3.112,92

68.733,27

Associat 2

TP2

Associat 2

TP1

14,72

1,84

96,54

17,11

113,65

193,08

1.556,88

22.917,27

Associat 3

TP6

44,16

33,12

675,64

167,72

843,36

1.351,28

11.471,60

506.585,86

Associat 3

TP5

24,84

15,53

563,01

139,76

702,77

1.126,02

9.559,26

237.452,02

Associat 3

TP4

33,12

16,56

450,45

111,82

562,27

900,90

7.648,14

253.306,40

Associat 3

TP3

33,12

12,42

337,82

83,86

421,68

675,64

5.735,80

189.969,70

Associat 3

TP2

26,68

6,67

225,19

55,90

281,09

450,38

3.823,46

102.009,91

Associat 3

TP1

2,76

0,35

112,63

27,96

140,59

225,26

1.912,34

5.278,06

Associat 4

TP6

21,16

15,87

1.015,52

324,93

1.340,45

2.031,04

18.116,44

383.343,87

Associat 4

TP5

4,6

2,88

846,23

270,76

1.116,99

1.692,46

15.096,34

69.443,16

Associat 4

TP4

12,88

6,44

677,05

216,63

893,68

1.354,10

12.078,26

155.567,99

Associat 4

TP3

9,2

3,45

507,76

162,47

670,23

1.015,52

9.058,28

83.336,18

Associat 4

TP2

7,36

1,84

338,47

108,30

446,77

676,94

6.038,18

44.441,00

Associat 4

TP1

10,12

1,27

30.563,41

Visitant 8

TC

54,17

223,46

338,58

3.020,10

2.357,12

169,29
314,86

3.466,94

6.138,92

12.277,84

85.944,88

1.767,84

236,15

2.600,21

4.604,20

9.208,40

64.458,80

Visitant 7

TC

Visitant 6

TC

3,68

3,68

1.473,20

196,79

2.166,84

3.836,83

7.673,66

53.715,62

197.673,48

Visitant 5

TC

18,4

18,4

1.178,56

157,43

1.733,47

3.069,46

6.138,92

42.972,44

790.692,90

13,8

13,8

1.178,56

157,43

1.182,54

2.518,53

5.037,06

35.259,42

486.580,00

1,84

1,84

118.604,19

Visitant 4

TC

Visitant 3

TC

20,24

20,24

1.178,56

157,43

946,43

2.282,42

4.564,84

31.953,88

646.746,53

Visitant 2

TC

21,16

21,16

1.178,56

157,43

749,67

2.085,66

4.171,32

29.199,24

617.855,92

14,6908 14,6908

1.178,56

157,43

316,83

1.652,82

3.305,64

23.139,48

339.937,49

2.302,44

Visitant 1

TC

P. Inv. En Formació

TC

84,63

84,63

976,99

976,99

P. Inv. En Formació

TC

18,4

18,4

1.046,77

1.046,77

12.561,24

231.126,82

P. Inv. En Formació

TC

13,80

13,80

1.308,46

1.308,46

15.701,52

216.680,98

Investigador especia

TC

2

3.071,43

Total places:

2
738,80

531,23

3.071,43
Total retribucions:

6.142,86

14.026,32 1.187.047,46

43.000,02

86.000,04
12.779.361,45
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Total
mensual
(a)

Altres conceptes salarials

Total
pagues
extres
(b)

Antiguitat (triennis)

44.398,87

Complement per mèrits de recerca (conveni)

21.864,69

Complement per mèrits de docència (conveni)

31.951,91

Complement per mèrits de recerca (autonòmic)

18.514,85

222.178,22

Complement per mèrits de docència (autonómic)

28.226,07

338.712,87

Complement per mèrits de gestió (autonòmic)
Complement de càrrec
Total altres conceptes salarials:
TOTAL :

88.797,74

Total altres
conceptes
(=a*12+b)
621.584,16
262.376,24

63.903,82

447.326,73

1.608,91

19.306,93

23.556,11

282.673,27

170.121,41

152.701,56

2.194.158,42
14.973.519,87
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Personal Docent i Investigador (Emèrits)

Retribucions totals

Places
contracte
(a)

Places
ETC
(criteri
docent)

Emèrit 1

3

0,375

215,72

431,44

Total
individual
anual
(d=b*12+c)
3.020,08

Emèrit 2

1

0,25

431,30

862,60

6.038,20

6.038,20

Emèrit 3

3

1,125

647,02

1.294,04

9.058,28

27.174,84

Emèrit 4

1

0,375

1.051,55

2.103,10

14.721,70

14.721,70

Emèrit 5

1

0,375

1.116,99

2.233,98

15.637,86

Pla d'emeritatge 100%

11

4,125

Pla d'emeritatge 85%

6

1,125

Total places:

26

7,75

Càrrec

Sou mensual
(b)

pagues
extres
(c)

-

-

-

-

-

-

Total retribucions:

Síndic de Greuges

1.151,20
Total altres conceptes:
TOTAL:

9.060,24

15.637,86
364.800,10
55.529,82
492.962,76

Total
mensual
(a)

Altres conceptes salarials

Cost
total anual
(=a*d)

1.151,20

Total
pagues
extres
(b)

Total altres
conceptes
(=a*12+b)
13.814,40
13.814,40
506.777,16
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Places
contracte (a)

Subgrup

Places
ETC

Cost
total anual

A1

33,06

1.639.324,07

A2

104,03

3.291.344,57

C1

192,53

4.572.129,89

C2

77,78

1.559.299,97

E

51,52

927.703,49

458,92

11.989.801,99

Total

Altres conceptes salarials
Antiguitat (triennis)
Personal eventual

Total altres
conceptes
869.900,99
569.009,90
1.438.910,89

Total

13.428.712,88
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Pressupost 2016
Personal d'Administració i Serveis contractat laboral

Places
contracte (a)

Subgrup

I
II
III

Total

Total

Cost
total anual

72,91
37,76
59,18

2.860.157,24
1.253.005,07
1.564.956,50

169,85

5.678.118,81
Total altres
conceptes
555.445,54

Altres conceptes salarials
Antiguitat (triennis)

Places
ETC

555.445,54
6.233.564,35
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Personal d'Administració i Serveis eventual

Personal eventual

Nombre

Retribució anual

Càrrecs de Gerència

3

274.376,90

Càrrecs de Rectorat

4

222.031,78

Altres càrrecs

1

53.740,82

Total

8

550.149,50

Altres conceptes salarials
Antiguitat (triennis)

18.860,40

Total altres conceptes

18.860,40

Total

569.009,90
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(IVA no inclòs excepte que s'indiqui expressament)

VIGÈNCIA DE LES TARIFES
Les tarifes (expressades en euros) són vigents des de l'1 de gener del 2016 i vàlides durant tot l'exercici.
Els preus que figuren en les tarifes poden ser objecte de bonificació per raó d'interès de la Universitat. Correspon al gerent fixar l'import o el percentatge de
bonificació.

PRESTACIÓ DE SERVEIS ACADÈMICS
Inscripció a les proves específiques per a l'accés a segon cicle:
L'import a satisfer serà idèntic al que estableixi el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus per a les proves
d'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials.
PREU/UNITAT
70,00

Expedició de duplicats de títols propis
Enviament de certificats a Catalunya o Espanya (correu)

5,00

Enviament de certificats a l'estranger (correu)

6,00

PREU/UNITAT
Serveis docents específics

70,00

SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ DELS FITXERS AUTOMATITZATS DE LA UPF
Adreces
Suport etiqueta

Fins a 500 adreces

Cada adreça
addicional

180,00

0,17

Suport informàtic

180,00

0,17

Suport llistat

180,00

0,17

SELECCIÓ DE PERSONAL
Drets d'inscripció a convocatòries de selecció de personal d'administració i serveis i de personal docent i investigador contractat:
L'import a satisfer serà el que resulti d'aplicar el DECRET LEGISLATIU 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 5161 publicat el 27/06/2008) modificat per:
‐LLEI 6/2011, del 26 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011. (DOGC núm. 5931 publicat el 29/07/2011)
‐ORDRE GRI/93/2012, d'11 d'abril, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents l'any 2012 corresponents als procediments que gestiona el Departament de
Governació i Relacions Institucionals. (DOGC núm. 6111 publicat el 19/04/2012)
i qualsevol altra normativa que la modifiqui.
Drets d'inscripció a convocatòries de selecció de personal docent i investigador funcionari:
L'import a satisfer serà el que resulti d'aplicar la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals administratives
i d'ordre social i qualsevol altra normativa que la modifiqui.
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Tarifes 2016 - Espais
(IVA no inclòs excepte que s'indiqui expressament)

TARIFES PER L'ÚS D'ESPAIS, EQUIPAMENTS I INSTAL∙LACIONS*
CONCEPTE

CAPACITAT

Auditoris i Annexos
340 places

Auditori del campus de la Ciutadella (1)

1/2 DIA

1 DIA

1.500,00

2.470,00

Sala d'exposicions campus de la Ciutadella (com espai de suport)

300,00

600,00

Equipament d'interpretació

255,00

410,00

Àgora Jordi Rubió i Balaguer (exterior entre les façanes dels edificis Jaume I i Roger de Llúria)

240,00

390,00

800,00
1.125,00

1.650,00

255,00

410,00

PRIMER DIA

DIES
SUCCESSIUS

2.155,00

275,00

Jardí de les Aigües (Ramón Turro / Wellington)
Auditori del campus del Poblenou (1)

208 places

Equipament d'interpretació
Espais generals d'ús polivalent:
Espai polivalent del campus del Poblenou

Sales de reunions i de juntes

1/2 DIA

1 DIA

225,00

325,00

Pati de l'edifici Jaume I

1.050,00

1.735,00

Pati de l'edifici Roger de Llúria

1.050,00

1.735,00

Pati de l'edifici Roger de Llúria: sopars, grans esdeveniments

‐

Plaça Gutenberg (grans esdeveniments)
Plaça Gutenberg (espai de suport a campanyes)
Espais d'ús docent i discent:
Fins a 50 places

Aules de tipus A (inclou espai actiu del campus del Poblenou)

4.465,00
1.050,00

1.735,00

240,00

390,00

1/2 DIA

1 DIA

185,00

295,00

Aules de tipus B (inclou sala de visionament del campus del Poblenou)

De 51 a 100 places

280,00

450,00

Aules de tipus C

De 101 a 150 places

420,00

630,00

De 151 a 200 places

614,00

977,00

20 places

600 00
600,00

1 000 00
1.000,00

1/2 DIA
1.800,00
200,00
200,00
250,00
250,00
1.000,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
500,00
600,00
1.125,00

1 DIA
3.000,00
320,00
320,00
425,00
425,00
1.650,00
2.350,00
2.350,00
2.350,00
835,00
1.000,00
1.875,00

Aules de tipus D (inclou sala de graus A. Calsamiglia i auditori M. Rodoreda [Ciutadella] i

sala de graus del

campus del Poblenou)

d'innovació
Aula d
innovació docent
Espais tècnics
Plató de programes amb 4 càmeres
Sala d'edició / postproducció AVID
Sala d'edició / postproducció Final Cut
Sala edició / postproducció HD AVID NITRIS
Sala d'edició AVID DS
Plató d'informatius amb 3 càmeres
News TV AVID + plató d'informatius
News Ràdio DALET
Estudis de so Protools + aula polivalent
Estudi de so (sala de gravació, control i postproducció surround)
Plató polivalent
Aula d'interpretació (2)

28 punts
28 punts + 2 locutoris i controls
25 punts + 2 locutoris i controls

20 cabines

Aules informàtiques
Aules d'Informàtica de tipus A
Aules d'Informàtica de tipus B + aules multimèdia
Laboratori de pràctiques (3)
News Premsa
Cabines self

DRETS DE FILMACIÓ I PUBLICITAT (4)
Filmacions: en funció de la complexitat del muntatge
Campayes depublicitat / màrqueting: en funció de la complexitat i el producte
Sampling

2.155,00

DIES
SUCCESSIUS
275,00

PER HORES

1 DIA

75,00
120,00
70,00
250,00
30,00

600,00
960,00
510,00
1.250,00

PRIMER DIA

Sala d'Exposicions
Sala d'exposicions campus de la Ciutadella: grans instal.lacions

Fins a 25 CPU
Fins a 48 CPU
Fins a 33 places
28 punts

PREU
Entre 750 i 1500 €/dia
Entre 1000 i 3000 €/dia
A partir de 300 €
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Tarifes 2016 - Espais
(IVA no inclòs excepte que s'indiqui expressament)
PREU/HORA

TARIFES DEL PERSONAL DE LA UPF DERIVAT DEL LLOGUER D'ESPAIS (5)
Personal escala tècnica

91,00

Personal escala administrativa

63,00

Personal escala auxiliar de serveis

55,00

Tècnic audiovisual

feiner diürn

35,00

Tècnic audiovisual

feiner nocturn i cap de setmana

50,00

SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA

PREU/HORA
180,00

(1) Es requereix la presència de personal tècnic, que es facturarà a part.
(2) Aquesta aula permet realitzar reunions amb interpretació
(3) Aquests preus no inclouen material fungible; en cas que se'n sol∙liciti es facturarà a part.
(4) A les activitats d'aquest epígraf que es realitzin a espais amb tarifes específiques se'ls aplicarà a més el preu dels espais utilitzats.
(5) Qualsevol altre servei que pugui requerir un lloguer (neteja, vigilància, manteniment, trasllats, etc.) es facturarà en base a les tarifes de l'empresa proveïdora
corresponent.
* La utilització dels espais i les instal∙lacions de la UPF està sotmesa a l'autorització prèvia del gerent o de la persona en qui delegui. Un cop autoritzada la reserva, el
sol∙licitant ha de fer efectiu l'import corresponent al 25% del pressupost original.
No es realitzará cap reserva en ferm si no s'ha efectuat prèviament el pagament d'aquest 25%.
El fet de presentar la sol∙licitud implica l'acceptació de les tarifes i de totes les condicions establertes per la UPF.

- 105 -

Tarifes 2016
(IVA no inclòs excepte que s'indiqui expressament)

TARIFES DELS SERVEIS DE LA BIBLIOTECA
SERVEI DE PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI

‐ Usuaris
Procedència del fons bibliogràfic:

Còpia d'article
o còpia d'una part de monografia

Biblioteques del CBUC
(Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya)

0,12

Biblioteques d'Espanya
(inclou les biblioteques REBIUN)

5,00

cada document fins a 40 pàgines

1,00

per cada bloc de 10 pàgines addicionals

cada pàgina

Préstec de documents
originals
Gratuït
8,00

Biblioteques d'Europa
12,00

cada article

23,00

22,00

cada article

32,00

Biblioteques de la resta del món

Peticions directes a serveis comercials

Segons tarifes del proveïdor

‐ Biblioteques peticionàries
Fons bibliogràfic subministrat a:

Còpia d'article
o còpia d'una part de monografia

Biblioteques del CBUC
(Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya)

0,12

cada pàgina

Biblioteques d'Espanya
(inclou les biblioteques REBIUN)

5,00

cada bloc fins a 40 pàgines

1,00

per cada bloc de 10 pàgines addicionals

Biblioteques d'Europa

10,00
0,50

Biblioteques de la resta del món

10,00
0,50

cada bloc fins a 10 pàgines

Préstec de documents
originals
Gratuït

8,00

23,00

cada pàgina addicional
cada bloc fins a 10 pàgines

32,00

cada pàgina addicional

SERVEI DE FORMACIÓ D'USUARIS (IVA inclòs)
Usuaris externs (preu/hora)

96,00

SERVEI DE REPRODUCCIÓ (IVA inclòs)
Reproduccions en format digital (empresa externa)
Usuaris de la comunitat universitària de la UPF

Preu de cost + 20%

Usuaris externs

Preu de cost + 50%

Reproduccions de microformes (aparells de la Biblioteca)
Fotocòpies (DIN A4)

0,20

cada fotocòpia

Fotocòpies (DIN A3)

0,30

cada fotocòpia
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TARIFES DELS SERVEIS INFORMÀTICS
AMPLIACIÓ D'ESPAI DE DISC EN XARXA

100 Mb
1 Gb

Usuaris de la UPF

PREU/ANY
Usuaris no lucratius

6,00

18,00

43,00

38,00

150,00

376,00

Usuaris lucratius

ACTUACIONS DEL COR DE LA UNIVERSITAT (1)

PREU/ACTUACIÓ

Fins a 30 minuts

440,00

Fins a 60 minuts

795,00

ACTUACIONS DE LA ORQUESTRA DE CAMBRA DE LA UNIVERSITAT (1)

PREU/ACTUACIÓ

Fins a 30 minuts

440,00

Fins a 60 minuts

795,00

ACTUACIONS DE L'AULA DE TEATRE DE LA UNIVERSITAT (1)

PREU/ACTUACIÓ

Fins a 30 minuts

440,00

Fins a 60 minuts

795,00

(1) En cas que per a les actuacions calgui llogar materials, transport, etc., se n'afegirà el cost al preu de l'actuació.
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SERVEI DE GENÒMICA
PRBB

Externs
PREU / MOSTRA

Electroforesi ABI3130XL (Anàlisi de fragments: Genescan, MLPA, etc)

1,60

4,00

Electroforesi ABI3730XL (Seqüenciació)

1,70

4,00

PREU / HORA (fracció mínima 30 min.)
Lloguer ABI7900HT / Lightcycler 480 / QuantStudio 12K

3,50

11,00

Lloguer PCR 9700 96x_Dual 384w - Tarifa diürna

0,50

1,18

Lloguer PCR overnight 9700 96x/Dual 384w
Sistemes Robotitzats (Biomek FX i Biomek 2000)
Purificació PCR

2,00
4,72
PREU / HORA (fracció mínima 15 min.)
5,00
12,00
PREU / PLACA 96 MOSTRES
100,00

120,00
PREU/HORA

Cost Operari

40,00

80,00
PREU/PROJECTE

Ultraseqüenciació amb Miseq, clustering i seqüenciació, 1 carrera de 2x25 cicles i 1x50 cicles (per
preparació llibreries, o 10 carreres o més consulteu el Servei)
Ultraseqüenciació amb Miseq, clustering i seqüenciació, 1 carrera de 2x75 cicles (per preparació llibreries,
o 10 carreres o més consulteu Servei)
Ultraseqüenciació amb Miseq, clustering i seqüenciació, 1 carrera de 2x150 cicles (per preparació llibreries,
o 10 carreres o més consulteu Servei)
Ultraseqüenciació amb Miseq, clustering i seqüenciació, 1 carrera de 2x250 cicles (per preparació llibreries,
o 10 carreres o més consulteu Servei)
Ultraseqüenciació amb Miseq, clustering i seqüenciació, 1 carrera de 2x300 cicles (per preparació llibreries,
o 10 carreres o més consulteu Servei)
Run de 50 cicles com a Quality Control
Ultraseqüenciació amb MiSeq, clustering seqüenciació, 1 carrera, quan client compra els reactius

859,17

1.019,03

1.066,99

1.510,98

1.194,65

1.667,25

1.303,49

1.799,46

1.666,59

2.242,89

705,00

705,00

255,09

510,19

/
patró
ó + N mostres
PREU/Recta
Quantificació Kapa, N mostra (fix 32,90 PRBB i 121,12 Externs)

3,00

Quantificació ADN amb Picogreen mostres individuals (fix 35,00 € PRBB i 83,75€ Externs)

1,00
1,25
PREU / PLACA 88 MOSTRES

Normalització ADN a una concentració desitjada (placa de 88 mostres)

3,75

40,00

50,00

PREU / PER 8 MOSTRES
Purificació producte PCR amb AMPure Beads XP (múltiples de 8 mostres, volum inicial de 20 ul)

6,00

47,50

Purificació producte PCR amb AMPure Beads XP (múltiples de 8 mostres, volum inicial de 50 ul)

15,00

58,75

Purificació producte PCR amb AMPure Beads XP (múltiples de 8 mostres, volum inicial de 100 ul)

30,00

77,50
PREU/PROJECTE

Ultraseqüenciació amb NextSeq 500, clustering i seqüenciació, 1 carrera de High Output, 300 cicles (per
preparació llibreries o 10 carreres o mes consulteu servei)
Ultraseqüenciació amb NextSeq 500, clustering i seqüenciació, 1 carrera de High Output, 150 cicles (per
preparació llibreries o 10 carreres o mes consulteu servei)
Ultraseqüenciació amb NextSeq 500, clustering i seqüenciació, 1 carrera de Mid Output, 300 cicles (per
preparació llibreries o 10 carreres o mes consulteu servei)
Ultraseqüenciació amb NextSeq 500, clustering i seqüenciació, 1 carrera de High Output, 75 cicles (per
preparació llibreries o 10 carreres o mes consulteu servei)
Ultraseqüenciació amb NextSeq 500, clustering i seqüenciació, 1 carrera de Mid Output, 150 cicles (per
preparació llibreries o 10 carreres o mes consulteu servei)

4.475,73

5.695,17

2.920,33

4.139,77

1.939,13

3.158,57

1.677,33

2.896,77

1.335,23

2.554,64

Ultraseqüenciació amb NextSeq, clustering i seqüenciació, 1 carrera, quan client compra els reactius

327,63

655,25

Bioanalyzer, xip DNA1000, 12 mostres/xip

32,00

120,00

Bioanalyzer, xip DNA7500, 12 mostres/xip

32,00

120,00

Bioanalyzer, xip RNA Nano, 12 mostres/xip

32,00

120,00

Bioanalyzer, xip RNA Pico, 11 mostres/xip

32,00

120,00

Bioanalyzer, xip High Sensitivity, 11 mostres/xip

47,00

138,00

e-Gel (Només e-gel fungible)

30,00

60,00

Size selection (e-Gel) (per a 10 mostres o més, consulteu el Servei)

81,62

142,03

PREU / XIP

PREU/Recta patró + N mostres
Quantificació Quantifiler, N mostra (fix 87 PRBB i 142 Externs)

5,00

9,00
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SERVEI DE PROTEÒMICA: Síntesi de pèptids

Nombre
d'ami‐
noàcids
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Usuaris del PRBB

Usuaris centre públic

Usuaris centres privats

Contingut en seqüència desitjada (HPLC)

Contingut en seqüència desitjada (HPLC)

Contingut en seqüència desitjada (HPLC)

Quantitat subministrada (aprox.)

Quantitat subministrada (aprox.)

Quantitat subministrada (aprox.)

ca. 70%

ca. 90%

ca. 95%

ca. 98%

ca. 70%

ca. 90%

ca. 95%

ca. 98%

ca. 70%

ca. 90%

ca. 95%

ca. 98%

ca. 10 mg
78,73
85,20
92,75
100,30
107,85
116,48
125,10
134,82
144,52
154,22
165,01
175,79
186,58
198,44
210,31
223,25
236,18
250,20
265,30
280,40
296,59
312,76
330,01
347,27
365,60

ca. 5 mg
225,31
231,78
239,33
246,88
254,43
263,08
271,68
281,40
291,10
300,80
311,59
322,37
333,16
345,02
356,89
369,83
382,76
396,78
411,88
426,99
443,17
459,34
476,59
493,85
512,18

ca. 3 mg
322,76
329,23
336,78
344,33
351,88
360,51
369,13
378,85
388,55
398,25
409,04
419,82
430,61
442,47
454,34
467,28
480,22
494,23
509,34
524,44
540,62
556,79
574,04
591,30
609,63

ca. 1 mg
425,22
431,69
439,24
446,79
454,34
462,97
471,59
481,31
491,01
500,71
511,50
522,28
533,07
544,93
556,80
569,74
582,68
596,70
611,80
626,90
643,08
659,25
676,50
693,76
712,09

ca. 10 mg
126,18
135,89
148,83
160,69
172,56
186,58
200,60
215,70
230,80
246,97
263,15
280,40
297,66
317,08
336,48
356,98
378,55
400,12
423,84
448,65
473,45
500,42
527,37
555,42
584,53

ca. 5 mg
351,42
361,20
374,13
386,00
397,87
411,88
425,90
441,00
456,10
472,28
489,53
505,71
522,97
542,37
561,79
582,28
603,85
625,42
634,15
673,95
698,76
725,72
752,68
781,80
809,84

ca. 3 mg
510,42
520,12
533,07
544,92
556,79
570,81
584,83
599,93
615,03
631,20
648,46
664,64
681,89
701,31
720,72
741,21
762,78
784,35
808,08
832,88
857,68
884,65
911,61
940,73
968,77

ca. 1 mg
674,34
684,06
696,99
708,86
720,72
734,73
748,76
763,85
778,96
795,14
812,39
828,56
845,83
865,23
884,65
905,14
926,71
948,28
972,00
996,81
1.021,62
1.048,58
1.075,54
1.104,66
1.132,70

ca. 10 mg
157,46
176,87
194,13
208,15
224,33
242,66
260,99
280,40
300,89
320,31
342,96
365,60
387,17
411,98
436,79
464,83
491,78
520,90
551,11
583,46
615,82
650,32
685,91
722,58
760,33

ca. 5 mg
452,86
465,81
481,98
497,08
513,25
530,52
548,85
568,30
588,75
609,25
630,82
653,46
676,11
700,91
725,72
752,68
780,72
808,76
840,04
872,40
904,75
939,26
973,77
1.011,52
1.048,19

ca. 3 mg
660,32
674,34
690,52
705,62
720,72
739,05
757,39
776,80
797,29
816,71
839,35
862,00
883,57
908,37
934,26
961,22
988,18
1.017,30
1.047,49
1.079,85
1.112,20
1.147,80
1.182,31
1.218,98
1.256,72

ca. 1 mg
873,87
886,80
902,99
918,08
934,26
951,51
970,93
990,34
1.009,75
1.030,24
1.052,89
1.074,46
1.097,11
1.121,92
1.126,72
1.173,68
1.201,73
1.229,76
1.261,04
1.293,39
1.325,75
1.360,25
1.394,77
1.432,51
1.469,18

Altres serveis de síntesis
PRBB

Empresa / institució pública

Empresa privada

Fluoresceïna N‐terminal

118,4

130,24

165,77

Biotina N‐terminal

71,04

82,89

106,56

Consultar

Consultar

Consultar

Marcatge a altres posicions
Ahx (espaiador)
etc.
Conjugació a KLH o altres proteÏnes

35,52

40,8

53,28

Consultar

Consultar

Consultar

300,00

350,00

450,00

Notes:
1. Tots els pèptids se subministren amb HPLC de control i l'espectre de massa corresponent.
2. Es poden subministrar quantitats o pureses diferents de les indicades, previ pressupost.
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SERVEI D'INFORMÀTICA CIENTÍFICA
PREU/TB Mensual
TARIFA D'EMMAGATZEMATGE D'ALT RENDIMENT (GPFS)
TARIFA DE BACKUP/ARXIU (NFS)

8,485
6,254
PREU HORA DE CÀLCUL

TARIFA DE CÀLCUL. HORA D'ÚS DE SLOT

0,037
PREU MENSUAL

TARIFA D'ÚS EXCLUSIU PER RESERVA DE SLOTS

9,37
PREU MENSUAL

TARIFA PER SLOT GARANTIT (inclou 720h de càlcul mensual)

2,664
PREU MENSUAL/CORE

TARIFA PER UNITAT DE VIRTUALITZACIÓ (1 CORE/2Gb/750GB)

21,15
PREU HORA DE TÈCNIC

TARIFA DE TÈCNIC
TARIFA DE SERVIDORS. CUSTÒDIA SERVIDORS (500 Kw/mensual)

25,48
PREU MENSUAL
37,50
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A) OPERACIONS CORRENTS
El pressupost d'ingressos classifica en els seus capítols I a V els ingressos per operacions corrents.
CAPÍTOL III.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
Ingressos derivats de la utilització privativa o de l'aprofitament especial del domini públic, i de la prestació de serveis o realització
d'activitats en règim de dret públic.
Article 30.- Taxes.
Concepte 307.- Drets d’examen
Subconcepte 307.00.- Drets d’examen: Drets d’inscripció per a la participació en processos selectius per a l’accés a
places de cossos docents i de personal administratiu de la Universitat.
Article 31.- Preus públics
Ingressos satisfets, a títol de preu públic, per la prestació de serveis o realització d’activitats en règim de preu públic.
Concepte 310.- Preus públics de secretaria
Preus públics per la prestació de serveis de matriculació, obtenció de títols, drets d’examen i d’altres similars prestats per les
secretaries de les universitats.
Subconcepte 310.00.- Gestió expedient: Ingressos obtinguts per la matriculació en estudis homologats, en virtut de
l'aplicació del decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.
Subconcepte 310.01.- Gestió expedient no compensada: Imports compensats per la Universitat als estudiants que
gaudeixin de la condició de família nombrosa especial i general de més de tres fills.
Subconcepte 310.02.- Gestió d’expedient acadèmic becaris família nombrosa: Imports satisfets per a aquest
concepte, liquidats per l’Administració que tingui atribuïda aquesta competència.
Subconcepte 310.10.- Expedició de títols: Ingressos obtinguts per l'expedició de títols acadèmics, en virtut de
l'aplicació del decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.
Subconcepte 310.90.- Altres preus públics de secretaria: Altres preus públics de secretaria no inclosos en els
subconceptes anteriors.
Concepte 311.- Drets de matrícula en formació homologada
Ingressos generats provinents de la matriculació dels alumnes als ensenyaments que condueixen a l’obtenció d’un títol oficial.
Subconcepte 311.00.- Preus acadèmics de grau: Ingressos obtinguts per la matriculació en estudis oficials de grau,
en virtut de l'aplicació del decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de
Catalunya.
Subconcepte 311.10.- Preus acadèmics màsters oficials: Ingressos obtinguts per la matriculació en màsters oficials,
en virtut de l'aplicació de la normativa per la qual es fixa els preus de la matrícula d’aquests estudis.
Subconcepte 311.20.- Preus acadèmics de doctorat: Ingressos obtinguts per la matriculació en estudis oficials de
doctorat, en virtut de l’aplicació del decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats
públiques de Catalunya.
Subconcepte 311.40.- Preus acadèmics becaris de grau: Ingressos liquidats per l’Administració que tingui atribuïda
aquesta competència per l’import de la matrícula dels alumnes de grau que han obtingut la condició de becaris.
Subconcepte 311.41.- Preus acadèmics becaris màsters oficials i doctorat: Ingressos liquidats per l’Administració que
tingui atribuïda aquesta competència per l’import de la matrícula dels alumnes de màsters oficials i doctorat que
han obtingut la condició de becaris.
Subconcepte 311.42.- Preus acadèmics becaris família nombrosa i altres bonificacions: Imports satisfets per aquest
concepte, liquidats per l’Administració que tingui atribuïda aquesta competència.
Subconcepte 311.43.- Preus acadèmics no compensats: Imports compensats per la Universitat als estudiants que
gaudeixin de la condició de família nombrosa especial i general de més de tres fills, als estudiants amb
matrícula d’honor al batxillerat i als estudiants que tot i haver obtingut la condició de becaris per part de
l’Administració, aquesta no finança la totalitat de la matrícula.
Subconcepte 311.44.- Preus acadèmics bonificacions UPF: Imports compensats per la Universitat als alumnes de
màster oficial i doctorat que obtinguin la condició de becaris de la UPF.
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Subconcepte 311.50.- Tutela acadèmica a escoles adscrites: Ingressos obtinguts en concepte de tutela
acadèmica als centres adscrits a la Universitat, com a conseqüència d’aplicar el percentatge sobre els preus
públics dels ensenyaments establert en el decret pel qual es fixin els preus de la prestació de serveis acadèmics
universitaris
Concepte 312.- Drets de matrícula en formació no homologada
Ingressos obtinguts com a contraprestació de serveis de caràcter acadèmic que tenen per finalitat l’obtenció d’una titulació
pròpia així com altra oferta de postgrau. També s’hi imputaran els overhead per la impartició de cursos i postgraus no homologats.
Subconcepte 312.00.- Cursos de postgrau i extensió universitària: Ingressos derivats de la inscripció en cursos de
postgrau i extensió universitària. No inclou la part que correspon a la repercussió de despeses indirectes, que
s’aplica en el subconcepte 312.01.
Subconcepte 312.01.- Cursos de postgrau i extensió universitària: repercussió: Ingressos corresponents a la
repercussió de despeses indirectes provinents de cursos de postgrau i extensió universitària.
Subconcepte 312.10.- Campus Internacional: Ingressos derivats de la inscripció en el campus internacional. No
inclou la part que correspon a la repercussió de despeses indirectes, que s’aplica en el subconcepte 312.11.
Subconcepte 312.11.- Campus Internacional: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses
indirectes provinents del campus internacional.
Subconcepte 312.20.- Cursos d’estiu: Ingressos derivats de la inscripció en cursos d’estiu. No inclou la part que
correspon a la repercussió de despeses indirectes, que s’aplica en el subconcepte 312.21.
Subconcepte 312.21.- Cursos d’estiu: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes
provinents dels cursos d’estiu.
Concepte 313.- Proves d’accés a la universitat
Ingressos generats per la realització de proves a la universitat.
Subconcepte 313.00.- Proves d’accés a la universitat: Ingressos generats per la realització de proves a la universitat.
Concepte 319.- Altres preus públics
Altres ingressos provinents de l’activitat de docència no recollits en els apartats anteriors.
Subconcepte 319.00.- Serveis específics docents: Ingressos obtinguts pels serveis oferts per la Universitat als estudiants
que realitzen estudis conduents a l’obtenció d’un títol universitari oficial.
Subconcepte 319.90.- Altres: Ingressos obtinguts per altres serveis oferts per la Universitat als estudiants que realitzen
estudis conduents a l’obtenció d’un títol universitari oficial i no inclosos en els subconceptes anteriors (prova de
diagnosi lingüístic, etc).
Article 32.- Altres ingressos procedents de prestació de serveis
Ingressos obtinguts com a contraprestació dels serveis prestats per la UPF que no tingui la consideració de preus públics.
Concepte 322.- De l'administració financera
Subconcepte 322.10.- Administració i cobrança: Ingressos que s'obtinguin com a premi d'administració i cobrança,
per la gestió de recursos d'altres ens del sector públic, especialment la participació de la Universitat en la
recaptació de l'assegurança escolar.
Concepte 329.- Altres ingressos procedents de prestació de serveis
Recull els ingressos per prestació de serveis no inclosos en els conceptes anteriors.
Subconcepte 329.00.- Convenis i contractes de recerca: Recull els ingressos derivats dels convenis i contractes
signats per la Universitat vinculats a l'àmbit de la recerca.
Subconcepte 329.01.- Convenis i contractes de recerca: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de
despeses indirectes provinents de convenis i contractes de recerca.
Subconcepte 329.10.- Convenis amb ens vinculats: Recull els ingressos derivats de la participació en activitats
docents o de recerca en ens vinculats realitzada pel personal de la Universitat.
Subconcepte 329.11.- Convenis amb ens vinculats: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de
despeses provinents de la participació en activitats docents o de recerca en ens vinculats realitzada pel personal
de la Universitat.
Subconcepte 329.20.- Convenis i contractes acadèmics: Recull els ingressos derivats dels convenis i contractes
acadèmics signats per la Universitat no vinculats a l’àmbit de recerca.
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Subconcepte 329.91.- Serveis informàtics: Recull els ingressos per prestació de serveis informàtics.
Subconcepte 329.92.- Serveis bibliogràfics: Recull els ingressos obtinguts per préstecs interbibliotecaris i altres
relacionats amb els serveis que ofereix la biblioteca de la Universitat.
Subconcepte 329.93.- Serveis cientificotècnics: Recull els ingressos per prestació de serveis científicotècnics.
Subconcepte 329.95.- Serveis per repercussió Dr Aiguader: Recull els ingressos obtinguts per la repercussió de
despeses de funcionament a l’edifici Dr. Aiguader.
Subconcepte 329.99.- Altres serveis: Recull els ingressos per prestació de serveis no inclosos en els subconceptes
anteriors

Article 33.- Venda de béns
Ingressos derivats de transaccions, amb sortida o lliurament de béns objecte de l'activitat dels agents públics, mitjançant preu.
Concepte 330.- Venda de publicacions pròpies
Subconcepte 330.00.- Venda de publicacions pròpies: Ingressos derivats de la venda de publicacions de la UPF
(fulletons, apunts, llibres, revistes, guies, anuncis...) publicats per la pròpia UPF. L'IVA s'ingressarà en el compte
extrapressupostari corresponent.
Concepte 331.- Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes
Subconcepte 331.00.- Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes: Ingressos derivats de la
participació de la UPF en el preu de fulletons, llibres, revistes, guies, anuncis...editats per altres ens.
Concepte 339.- Venda d'altres béns
Subconcepte 339.90.- Altres vendes: Ingressos derivats de la venda d'altres béns no inclosos en els conceptes
anteriors. L'IVA s'ingressarà en el compte extrapressupostari corresponent.
Article 38.- Reintegrament d’operacions corrents
Ingressos liquidats a la tresoreria de la Universitat originats per pagaments prèviament realitzats per operacions corrents.
Concepte 380.- D’exercicis tancats
Subconcepte 380.00.- Exercicis tancats: Recull els ingressos per reintegrament dels pagaments realitzats prèviament
amb càrrec als crèdits dels capítols I al IV dels pressupostos corresponents a exercicis anteriors
Concepte 381.- Del pressupost corrent
Subconcepte 381.00.- Pressupost corrent: Recull els ingressos per reintegrament dels pagaments realitzats
prèviament amb càrrec als crèdits dels capítols I al IV del pressupost corrent.
Article 39.- Altres ingressos
Recull els ingressos no inclosos en els articles anteriors.
Concepte 399.- Ingressos diversos
Subconcepte 399.10.- Indemnitzacions per sinistres: Recull els ingressos obtinguts per aquest concepte.
Subconcepte 399.30.- Telèfons: Recull els ingressos obtinguts per consums telefònics de tercers i els derivats dels
pagaments dels excessos consumits segons normativa interna.
Subconcepte 399.50.- Reintegrament d’IVA suportat: Recull els ingressos obtinguts de la Hisenda Pública per canvis
en els percentatges d’aplicació en la regla de prorrata de la Universitat.
Subconcepte 399.60.- Diferències de canvi: Recull les diferències de canvi positives originades pel pagament a
l’exterior d’obligacions contretes en divises. Si el pagament que ha originat la diferència ha estat realitzat
mitjançant el procediment de bestreta de caixa fixa (fons de liquiditat), les diferències de canvi seran aplicades als
crèdits la utilització dels quals va generar les esmentades diferències.
Subconcepte 399.90.- Altres ingressos diversos: Recull els ingressos que per la seva quantia o procedència no són
aplicables als subconceptes anteriors. S’imputaran entre d’altres els procedents del reintegrament, per part dels
adjudicataris, de les despeses de publicació en diaris oficials dels anuncis de concursos i subhastes.
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CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Recursos, condicionats o no, rebuts sense contrapartida directa, destinats a finançar operacions corrents.
Article 40.- De l'Administració de l'Estat
Transferències rebudes de l'Administració de l'Estat per finançar operacions corrents.
Concepte 402.- De l'Administració de l'Estat
Subconcepte 402.00.- De l’Estat: Transferències corrents provinents dels ministeris que integren l’Administració Central
de l’Estat destinades a finançar despesa en activitats docents, programes d’ajut a membres de la comunitat
universitària o d’altres.
Article 44.- De societats, entitats, fundacions i altres ens del sector públic
Transferències rebudes de societats mercantils, entitats empresarials de dret públic, consorcis, fundacions, universitats i altres ens del
sector públic per finançar operacions corrents.
Concepte 440.- De societats i entitats del sector públic.
Subconcepte 440.00.- Societats i entitats de la Generalitat: Transferències rebudes de societats i entitats de dret
públic de la Generalitat per finançar operacions corrents.
Subconcepte 440.10.- Societats i entitats de l’Estat: Transferències rebudes de societats i entitats de dret públic de
l’Estat per finançar operacions corrents.
Concepte 441.- Consorcis i Fundacions del sector públic.
Subconcepte 441.00.- Consorcis i fundacions de la Generalitat: Transferències rebudes de consorcis i fundacions de
la Generalitat per finançar operacions corrents.
Subconcepte 441.10.- Consorcis de l’Estat: Transferències rebudes de consorcis de l’Estat per finançar operacions
corrents.
Concepte 447.- Universitats
Subconcepte 447.00.- D’universitats catalanes: Transferències rebudes d’Universitats catalanes per finançar
operacions corrents.
Subconcepte 447.90.- D’altres universitats: Transferències rebudes d’altres universitats per finançar operacions
corrents.
Concepte 449.- Altres del sector públic
Subconcepte 449.00.- D’altres del sector públic: Transferències rebudes d’altres ens públics diferent als anteriors per
finançar operacions corrents.
Article 45.- De la Generalitat de Catalunya
Transferències corrents rebudes de l'Administració de la Generalitat.
Concepte 450.- Per al funcionament ordinari
Subconcepte 450.00.- Subvenció fixa: Inclou la subvenció resultant de l’aplicació del model de finançament del
sistema universitari català que es calcula en base a indicadors de volum fixats en el temps.
Subconcepte 450.10.- Subvenció bàsica: Inclou la subvenció resultant de l’aplicació del model de finançament del
sistema universitari català que es calcula, fonamentalment, en base a indicadors d’activitat acadèmica.
Subconcepte 450.20.- Subvenció derivada: Inclou la subvenció resultant de l’aplicació del model de finançament
del sistema universitari català, compensatòria de part de les despeses derivades de la contractació de personal
docent i investigador, com són els trams de recerca, els complements autonòmics i la Seguretat Social
Subconcepte 450.30.- Subvenció estratègica: Inclou la subvenció resultant de l’aplicació del model de
finançament del sistema universitari català que es calcula en base a indicadors de resultat i al compliment
d’objectius de recerca, docència i gestió.
Subconcepte 450.31.- Fons de compensació: Inclou la subvenció que per aquest concepte s’inclou en el model de
finançament del sistema universitari català.
Subconcepte 450.32.- Subvenció compensatòria paga extra anual: : Inclou la subvenció que per aquest concepte
s’inclou en el model de finançament del sistema universitari català.
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Subconcepte 450.40.- Subvenció programa de foment a la recerca: Inclou les subvencions atorgades per les
Direccions Generals d’Universitats i de Recerca, respectivament, en concepte de programa de foment a la recerca
universitària.
Subconcepte 450.50.- Subvenció per plans de professorat: Inclou les subvencions atorgades a la Universitat
destinades al finançament dels diferents plans de professorat que s’acordin (Serra Hunter...)
Concepte 453.- Per a l’estabilitat pressupostària
Subconcepte 453.00.- Per a l’estabilitat pressupostària: Inclou les subvencions lliurades pel departament de la
Generalitat responsable de l’àmbit universitari que, anant destinades a finançar el funcionament ordinari
d’aquestes institucions, no estiguin incloses en el concepte anterior.
Concepte 454.- Per infraestructures cedides
Subconcepte 454.00.- Edifici Roc Boronat: Inclou la subvenció atorgada a la Universitat per tal de finançar
l’arrendament de l’edifici Roc Boronat.
Concepte 455.- De departaments de l'Administració de la Generalitat
Subconcepte 455.00.- De la Generalitat: Transferències corrents provinents dels departaments que integren
l’Administració de la Generalitat de Catalunya destinades a finançar despesa en activitats docents, programes
d’ajut a membres de la comunitat universitària o d’altres.
Article 46.- D’Ens locals
Transferències corrents provinents d’ens locals.
Concepte 460.- D'Ajuntaments
Subconcepte 460.00.-D’Ajuntaments: Transferències corrents provinents d'Ajuntaments.
Concepte 461.- De Diputacions
Subconcepte 461.00.- De Diputacions: Transferències corrents provinents de Diputacions.
Article 47.- D'empreses privades
Transferències corrents provinents d'empreses privades.
Concepte 470.- D'empreses privades
Subconcepte 470.00.- D’empreses privades: Transferències corrents provinents d’empreses privades destinades a
finançar despesa en activitats docents, programes d’ajut a membres de la comunitat universitària o d’altres.
Subconcepte 470.01.- Per a la comunitat universitària: Transferències corrents provinents d’empreses privades
efectuades per donar suport a activitats orientades al desenvolupament i millora de la comunitat universitària en
general.
Article 48.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre
Transferències corrents rebudes d’institucions sense finalitat de lucre i de famílies.
Concepte 480.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre
Subconcepte 480.00.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre: Transferències corrents provinents de famílies i
institucions sense finalitat de lucre destinades a finançar despesa en activitats docents, programes d’ajut a
membres de la comunitat universitària o d’altres.
Subconcepte 480.03.- Aportacions FUPF: Transferències corrents rebudes de la Fundació Universitat Pompeu Fabra.
Subconcepte 480.10.- Aportacions UPF Solidària: Aportacions al programa UPF Solidària efectuades per alumnes i
personal de la Universitat, així com també per altres famílies o institucions sense ànim de lucre.
Article 49.- De l'exterior
Recursos rebuts sense contrapartida directa d'ens supranacionals i d’agents situats fora del territori nacional o amb estatut
d'extraterritorialitat.
Concepte 492.- De la Unió Europea
Subconcepte 492.10.- De l’Administració de la UE: Transferències corrents provinents de l’administració central de la
UE.
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Subconcepte 492.11.- De l’Administració de la UE: repercussió. Ingressos corresponents a la repercussió de despeses
per transferències corrents de l’administració de la UE.
Subconcepte 492.90.- Altres de la UE: Transferències corrents provinents de societats, entitats i altres amb seu a la UE.
Subconcepte 492.91.- Altres de la UE: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses per
transferències corrents d’ens i societats amb seu a la UE
Concepte 499.- Altres transferències de fora de la UE
Subconcepte 499.00.- D’altres de fora de la UE: Transferències corrents provinents de societats, entitats i altres amb
seu fora de la UE
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CAPÍTOL V.- INGRESSOS PATRIMONIALS
Recull els ingressos provinents de rendes de la propietat, del patrimoni i de les activitats realitzades per la Universitat en règim de
dret privat.
Article 52.- Interessos de dipòsits
Rendiments obtinguts del manteniment de dipòsits en entitats financeres.
Concepte 520.- Interessos de comptes bancaris
Interessos a percebre procedents de dipòsits en comptes bancaris.
Subconcepte 520.00.- De comptes corrents: Interessos a percebre provinents de comptes corrents en bancs i
institucions financeres.
Subconcepte 520.10.- Bonificacions: Rendiments provinents de l'acord amb entitats financeres per al pagament
d'impostos i de les quotes periòdiques de la Seguretat Social.
Article 54.- Renda de béns immobles
Ingressos derivats de la propietat, ús i gaudi dels béns immobles.
Concepte 540.- Lloguers i productes d'immobles
Subconcepte 540.00.- Lloguer pisos C/Ramon Turró: Ingressos provinents dels lloguers dels habitatges del carrer
Ramon Turró.
Subconcepte 540.10.- Lloguer d'aules i altres instal·lacions: Ingressos provinents dels lloguers d'aules i altres
instal·lacions de la Universitat.
Concepte 549.- Altres rendes
Inclou aquelles rendes obtingudes de béns immobles que no puguin aplicar-se als conceptes anteriors.
Subconcepte 549.10.- Cànons pavellons militars
Article 55.- Productes de concessions i aprofitaments especials
Ingressos derivats de tot tipus de concessió i aprofitament especial que es puguin percebre.
Concepte 550.- De concessions administratives
Subconcepte 550.10.- Restauració: Cànons provinents de la concessió administrativa pel servei de restauració dut a
terme en els locals de la Universitat.
Subconcepte 550.20.- Gestió carnet universitari: Cànon provinent de la concessió administrativa per la gestió del
servei d’emissió del carnet universitari de la UPF.
Subconcepte 550.70.- Edifici Rambla: Cànons provinents de concessions administratives per l’ús de l’edifici Rambla.
Subconcepte 550.80.- Edifici Balmes i activitat acadèmica IDEC: Cànons provinents de concessions administratives
per l’ús de l’edifici del carrer Balmes i de l’activitat acadèmica de l’IDEC.
Subconcepte 550.82.- Edifici Marc Aureli: Cànons provinents de concessions administratives per l’ús de l’edifici del
carrer Marc Aureli.
Subconcepte 550.85.- Edifici Mercè Rodoreda: Cànons provinents de concessions administratives per l’ús de l’edifici
Mercè Rodoreda.
Subconcepte 550.90.- Per aplicar als que puguin produir-se: Ingressos per concessions administratives no incloses en
els subconceptes anteriors.
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B) OPERACIONS DE CAPITAL
Comprèn els capítols VI a IX del pressupost d'ingressos.
La diferència entre el capítol VI de despeses i el mateix capítol d'ingressos (alienació de inversions reals) permet conèixer la
formació bruta de capital; la diferència entre els capítols VII d'ingressos i de despesa estableix el saldo net de transferències de
capital.
Els capítols VIII i IX, que recullen les operacions financeres, reflecteixen les transaccions de deutes i crèdits, manifesten les variacions
netes d'actius financers (diferència entre els capítols VIII de despeses i d'ingressos) i les variacions netes de passius financers
(diferència entre els capítols IX d'ingressos i de despeses).
CAPÍTOL VI.- ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
Article 61.- D’altres inversions reals
Concepte 613.- Venda mobiliari i equipaments
Subconcepte 613.10.- Venda equipament científic: Ingressos obtinguts de l’alienació d’equipament científic que
formi part del patrimoni de la Universitat.
Concepte 619.- Venda d’altres inversions reals
Subconcepte 619.00.- Venda d’edificis i construccions: Ingressos obtinguts de l’alienació d’edificis, locals o altres
construccions que formin part del patrimoni de la Universitat.
Article 68.- Reintegraments per operacions de capital
Recull els ingressos ocasionats per operacions de capital no financeres del pressupost de despeses, a l’objecte de possibilitar una
adequada valoració de l’inventari.
Concepte 680.- D’exercicis tancats
Subconcepte 680.00.- Exercicis tancats: Recull els ingressos per reintegraments de pagaments efectuats prèviament
per la Universitat amb càrrec als crèdits dels capítols VI i VII dels pressupostos corresponents a exercicis anteriors.
Concepte 681.- Del pressupost corrent
Subconcepte 681.00.- Pressupost corrent: Recull els ingressos per reintegrament dels pagaments realitzats
prèviament amb càrrec als crèdits dels capítols VI i VII del pressupost corrent.
Els ingressos pressupostaris per reintegraments de pagaments corresponents als capítol VIII i IX del pressupost de
despeses s’aplicaran als respectius capítols VIII i IX del pressupost d’ingressos.
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CAPÍTOL VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Recursos, condicionats o no, rebuts per la UPF, sense contrapartida directa per part dels agents que els reben i que van destinats a
finançar operacions de capital.
Article 70.- De l'Administració de l'Estat
Transferències rebudes de l'Administració de l'Estat per finançar operacions de capital.
Concepte 702.- De l'Administració de l'Estat
Subconcepte 702.00.- De seguiment específic de l’Estat: Transferències de capital provinents dels ministeris que
integren l’Administració central de l’Estat destinades a finançar despesa de projectes de recerca i d’altres activitats
que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la
despesa.
Subconcepte 702.01.- De seguiment específic de l’Estat: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de
despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital
dels ministeris estatals.
Subconcepte 702.40.- Ajuts per a infraestructures: Transferències de capital provinents dels ministeris que integren
l’Administració central de l’Estat destinades al finançament d’ajuts per a infraestructures.
Article 74.- De societats, entitats, fundacions i altres ens del sector públic
Transferències rebudes de societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics per finançar operacions de capital.
Concepte 740.- De societats i entitats del sector públic
Subconcepte 740.00.- De seguiment específic de societats i entitats de la Generalitat: Transferències de capital
provinents de societats i entitats de dret públic de la Generalitat destinades a finançar despesa de projectes de
recerca i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i
seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 740.01.- De seguiment específic de societats i entitats de la Generalitat: repercussió: Ingressos
corresponents a la repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca
finançades per transferències de capital de societats i entitats de dret públic de la Generalitat de Catalunya.
Subconcepte 740.10.- De seguiment específic de societats i entitats de l’Estat: Transferències de capital provinents
de societats i entitats de dret públic de l’Estat destinades a finançar despesa de projectes de recerca i d’altres
activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic
de la despesa.
Subconcepte 740.11.- De seguiment específic de societats i entitats de l’Estat: repercussió: Ingressos corresponents a
la repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per
transferències de capital de societats i entitats de dret públic de l’Estat.
Subconcepte 740.30.- De seguiment específic de societats i entitats d’Ajuntaments: Transferències de capital
provinents de societats i entitats de dret públic d’Ajuntaments destinades a finançar despesa de projectes de
recerca i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i
seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 740.31.- De seguiment específic de societats i entitats d’Ajuntaments: repercussió: Ingressos
corresponents a la repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca
finançades per transferències de capital de societats i entitats de dret públic d’Ajuntaments.
Concepte 741.- Consorcis i Fundacions del sector públic.
Subconcepte 741.00.- De seguiment específic de consorcis i fundacions de la Generalitat: Transferències de capital
provinents de consorcis i fundacions de la Generalitat destinades a finançar despesa de projectes de recerca i
d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment
específic de la despesa.
Subconcepte 741.01.- De seguiment específic de consorcis i fundacions de la Generalitat: repercussió: Ingressos
corresponents a la repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca
finançades per transferències de capital de consorcis i fundacions de la Generalitat de Catalunya.
Subconcepte 741.10.- De seguiment específic de consorcis de l’Estat: Transferències de capital provinents de
Consorcis de l’Estat destinades a finançar despesa de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb
finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
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Subconcepte 741.11.- De seguiment específic de consorcis de l’Estat: repercussió: Ingressos corresponents a la
repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per
transferències de capital de consorcis de l’Estat.

Article 75.- De la Generalitat de Catalunya
Transferències rebudes de l'Administració de la Generalitat per finançar operacions de capital.
Concepte 750.- Subvenció de capital
Subconcepte 750.00.- Subvenció de capital: Ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya per finançar
operacions de capital.
Concepte 752.- De departaments de l’Administració de la Generalitat
Subconcepte 752.00.- De seguiment específic de la Generalitat: Transferències de capital provinents de la
Generalitat de Catalunya destinades a finançar despeses de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb
finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 752.01.- De seguiment específic de la Generalitat: repercussió: Ingressos corresponents a la
repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per
transferències de capital de la Generalitat de Catalunya
Article 76.- D’Ens locals
Transferències de capital rebudes d’ens locals.
Concepte 760.- D'Ajuntaments
Subconcepte 760.00.- De seguiment específic d'Ajuntaments: Transferències de capital provinents d’Ajuntaments
destinades a finançar despeses de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no,
per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 760.01.- De seguiment específic d'Ajuntaments: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió
de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital
d’Ajuntaments.
Article 77.- D'empreses privades
Concepte 770.- D'empreses privades
Subconcepte 770.00.- De seguiment específic d'empreses privades: Transferències de capital provinents d’empreses
privades destinades a finançar despeses de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb finançament afectat
o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 770.01.- De seguiment específic d'empreses privades: repercussió: Ingressos corresponents a la
repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per
transferències de capital d’empreses privades.
Article 78.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre
Transferències rebudes de famílies i institucions sense finalitat de lucre per a finançar operacions de capital.
Concepte 780.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre
Subconcepte 780.00.- De seguiment específic sense finalitat de lucre: Transferències de capital provinents de
famílies i institucions sense finalitat de lucre destinades a finançar despeses de projectes de recerca i d’altres
activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic
de la despesa.
Subconcepte 780.01.- De seguiment específic sense finalitat de lucre: repercussió: Ingressos corresponents a la
repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per
transferències de capital de famílies i institucions sense finalitat de lucre.
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Article 79.- De l'exterior
Recursos rebuts sense contrapartida directa d’ens supranacionals i d’agents situats fora del territori nacional, o amb Estatut
d’extraterritorialitat.
Concepte 795.- De la Unió Europea
Subconcepte 795.00.- De seguiment específic de l’Administració de la UE: Transferències de capital provinents de la
Unió Europea destinades a finançar despeses de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb finançament
afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 795.01.- De seguiment específic de l’Administració de la UE: repercussió: Ingressos corresponents a la
repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per
transferències de capital de la Unió Europea.
Subconcepte 795.10.- De seguiment específic altres de la UE: Transferències de capital provinents d’altres de la Unió
Europea destinades a finançar despeses de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb finançament afectat
o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 795.11.- De seguiment específic altres de la UE: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió
de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital
d’altres de la Unió Europea.
Concepte 799.- Altres transferències de fora de la UE
Subconcepte 799.00.- De seguiment específic d’altres de fora de la UE: : Transferències de capital provinents d’altres
de fora de la Unió Europea destinades a finançar despeses de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb
finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 799.01.- De seguiment específic d’altres de fora de la UE: repercussió: Ingressos corresponents a la
repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per
transferències de capital d’altres de fora de la Unió Europea.
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C) ACTIUS FINANCERS
CAPÍTOL VIII.- ACTIUS FINANCERS
Recull els ingressos provinents de l'alienació d'actius financers, així com els ingressos provinents de reintegraments de préstecs
concedits i els reintegraments de dipòsits i fiances constituïdes. També recull els recursos generats en exercicis anteriors que són
destinats a finançar la despesa del pressupost vigent.
Article 83.- Reintegrament de préstecs concedits fora del sector públic
Recull els ingressos provinents de reintegraments de préstecs i bestretes concedits a persones físiques o jurídiques fora del sector
públic.
Concepte 830.- Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
Subconcepte 830.00.- Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF: Ingressos obtinguts pel
reintegrament dels préstecs concedits al personal de la Universitat.
Article 84.- Devolució de dipòsits i fiances
Ingressos liquidats per devolucions de dipòsits o fiances lliurats prèviament per la Universitat, sempre que en el moment de la seva
formalització hagin estat aplicats al pressupost de despeses.
Concepte 840.- Devolució de dipòsits
Subconcepte 840.00.- Devolució de dipòsits: Ingressos liquidats per dipòsits lliurats prèviament per la Universitat.
Concepte 841.- Devolució de fiances
Subconcepte 841.00.- Devolució de fiances: Ingressos liquidats per fiances lliurades prèviament per la Universitat.
Article 85.- Alienació de valors mobiliaris
Concepte 851.- Alienació valors mobiliaris altres societats
Subconcepte 851.00.- Alienació valors mobiliaris altres societats: Ingressos procedents de la venda de valors
mobiliaris d’entitats de fora del sector públic.
Article 87.- Romanents de tresoreria
Ingressos generats en exercicis anteriors i que es destinen a finançar el pressupost de despeses de l’exercici corrent.
Concepte 870.- Romanents de tresoreria
Ingressos generats en exercicis anteriors i que es destinen a finançar el pressupost de despeses de l’exercici corrent.
Subconcepte 870.00.- Romanent genèric: Recull el romanent de tresoreria generat en exercicis anteriors que es
destina al finançament de necessitats de despesa de l’exercici corrent. Es tracta de recursos ja generats, per la qual
cosa no és procedent ni el reconeixement de drets ni la seva recaptació. Els recursos ja generats ho són per
ingressos produïts no finalistes.
Subconcepte 870.10.- Romanent específic: Recull els romanents generats en exercicis anteriors per ingressos amb
finalitat específica.
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D) PASSIUS FINANCERS
CAPÍTOL IX.- PASSIUS FINANCERS
Recull els ingressos per emissió de deute, i per l'obtenció de préstecs, tant en moneda nacional com estrangera, a curt o llarg
termini.
Article 91.- Préstecs rebuts en moneda nacional
Recull els ingressos derivats de préstecs rebuts en moneda nacional a curt o llarg termini.
Concepte 911.- Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic
Subconcepte 911.10.- Préstecs rebuts a ll/t per infraestructures: Recull els ingressos provinents de préstecs rebuts en
moneda nacional a llarg termini que es destinen al finançament d’infraestructures.
Subconcepte 911.20.- Préstecs rebuts a ll/t per projectes de recerca: Recull els ingressos provinents de préstecs
rebuts en moneda nacional a llarg termini que es destinen al finançament de projectes de recerca.
Subconcepte 911.21.- Préstecs rebuts a ll/t per projectes de recerca: repercussió: Ingressos corresponents a la
repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades amb
préstecs rebuts en moneda nacional a llarg termini.
Concepte 912.- Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
Subconcepte 912.10.- Deute de tresoreria: Recull els ingressos derivats de préstecs rebuts a curt termini que
obeeixen a dèficits puntuals de tresoreria.
Article 94.- Dipòsits i fiances rebuts
Ingressos liquidats per dipòsits o fiances rebudes, sempre que aquestes operacions s’efectuïn amb aplicació al pressupost i no com
operacions de tresoreria.
Concepte 940.- Dipòsits rebuts
Subconcepte 940.00.- Dipòsits: Ingressos liquidats per dipòsits rebuts.
Concepte 941.- Fiances rebudes
Subconcepte 941.00.- Fiances: Ingressos liquidats per fiances rebudes.
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A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL I.- DESPESES DE PERSONAL
S'aplicarà a aquest capítol tot tipus de retribució i indemnització al personal contractat per la UPF, les cotitzacions obligatòries a la
Seguretat Social i la resta de despeses de naturalesa social.
Article 11.- Personal eventual
Comprèn les retribucions bàsiques i altres remuneracions al personal eventual de la Universitat. Inclou les retribucions que
corresponen al personal que, amb aquest caràcter, s'inclou a la relació de llocs de treball.
Concepte 110.- Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual
Subconcepte 110.00.- Personal eventual: Retribucions bàsiques i complementàries satisfetes al personal eventual
segons la normativa vigent.
Article 12.- Funcionaris
Concepte 120.- Retribucions bàsiques: Recull les retribucions bàsiques del personal funcionari, tant docent com d’administració i
serveis, d'acord amb les plantilles de la Universitat.
Subconcepte 120.10.- Retribucions personal docent: Recull les retribucions bàsiques relatives al personal docent
funcionari de la Universitat, excepte els triennis, que són registrats en el subconcepte 120.15.
Subconcepte 120.15.- Triennis personal docent: Inclou l’import d’obligacions reconegudes en concepte de triennis
acumulats pel personal docent de la Universitat.
Subconcepte 120.20.- Retribucions PAS: Recull les retribucions bàsiques relatives al personal d’administració i serveis
funcionari de la Universitat, excepte els triennis, que són registrats en el subconcepte 120.25.
Subconcepte 120.25.- Triennis PAS: Inclou l’import d’obligacions reconegudes en concepte de triennis acumulats pel
personal d’administració i serveis de la Universitat.
Concepte 121.-Retribucions complementàries: Recull les retribucions complementàries del personal funcionari, tant docent com
d’administració i serveis.
Subconcepte 121.10.- Càrrecs acadèmics i altres: Recull els imports dels complements corresponents als càrrecs
ocupats (Rector, Vicerectors, Degans, Directors...).
Subconcepte 121.20.- Retribucions complementàries personal docent: Recull els complements pel destí, l'específic i
altres retribucions establertes reglamentàriament, relatiu al personal docent de la Universitat.
Subconcepte 121.21.- Trams docents: Recull la remuneració del personal docent funcionari reconeguda per la
Universitat en concepte de trams de docència.
Subconcepte 121.22.- Trams recerca: Recull la remuneració del personal docent funcionari reconeguda pel Ministeri
d’Educació i Ciència en concepte de trams de recerca.
Subconcepte 121.24.- Complement autonòmic de docència: Recull la remuneració del personal docent funcionari
reconeguda per la Generalitat de Catalunya en concepte de complement autonòmic de docència.
Subconcepte 121.25.- Complement autonòmic de recerca: Recull la remuneració del personal docent funcionari
reconeguda per la Generalitat de Catalunya en concepte de complement autonòmic de recerca.
Subconcepte 121.26.- Complement autonòmic de gestió: Recull la remuneració del personal docent funcionari
reconeguda per la Generalitat de Catalunya en concepte de complement autonòmic de gestió.
Subconcepte 121.30.- Retribucions complementàries PAS: Recull els complements pel destí, l'específic i altres
retribucions establertes reglamentàriament, relatius al personal d’administració i serveis funcionari.
Article 13.- Laborals
Concepte 130.- Retribucions personal laboral: Recull tot tipus de retribució a satisfer al personal laboral al servei de la Universitat en
virtut de convenis col·lectius o de normes laborals que els siguin d'aplicació.
Subconcepte 130.20.- Retribucions PAS laboral fix: Recull les retribucions del personal laboral fix previst en plantilla
(excepte els triennis), d’acord amb els convenis col·lectius o les normes laborals que siguin d'obligat compliment per
a la Universitat. Entre d’altres inclou el sou i les pagues extraordinàries.
Subconcepte 130.25.- Triennis PAS laboral: Inclou l’import d’obligacions reconegudes en concepte de triennis
acumulats pel personal laboral fix de la Universitat.
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Subconcepte 130.30.- Retribucions PAS laboral temporal: Inclou les retribucions que corresponen al personal laboral
temporal a càrrec de la Universitat (majoritàriament com a conseqüència de substitucions), d’acord amb la
normativa que resulti d'aplicació a aquest col·lectiu.
Subconcepte 130.50.- Retribucions PDI laboral fix: Inclou les retribucions que corresponen al personal PDI laboral fix
previst en plantilla (excepte triennis), d’acord amb la normativa d’obligat compliment per a la Universitat.
Subconcepte 130.51.- Trams docents PDI laboral: Recull la remuneració del personal docent laboral reconeguda
per la Universitat en concepte de trams de docència.
Subconcepte 130.52.- Trams recerca PDI laboral: Recull la remuneració del personal docent laboral reconeguda pel
Ministeri d’Educació i Ciència en concepte de trams de recerca.
Subconcepte 130.55.- Triennis PDI laboral: Inclou l’import d’obligacions reconegudes en concepte de triennis
acumulats pel personal docent laboral de la Universitat.
Subconcepte 130.56.- Càrrecs acadèmics i altres: Recull els imports dels complements corresponents als càrrecs
ocupats.
Subconcepte 130.57.- Complement autonòmic de docència PDI laboral: Recull la remuneració del personal docent
laboral reconeguda per la Generalitat de Catalunya en concepte de complement autonòmic de docència.
Subconcepte 130.58.- Complement autonòmic de recerca PDI laboral: Recull la remuneració del personal docent
laboral reconeguda per la Generalitat de Catalunya en concepte de complement autonòmic de recerca.
Subconcepte 130.59.- Complement autonòmic de gestió PDI laboral: Recull la remuneració del personal docent
laboral reconeguda per la Generalitat de Catalunya en concepte de complement autonòmic de gestió.
Subconcepte 130.60.- Retribucions PDI laboral temporal: Inclou les retribucions que corresponen al personal docent
laboral temporal a càrrec de la Universitat, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació a aquest col·lectiu.
Subconcepte 130.61.- Retribucions personal investigador UPF: Inclou les retribucions que corresponen al personal
investigador, per raó de la seva condició, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació a aquest col·lectiu.
Subconcepte 130.62.- Retribucions personal investigador. Ministeris Estatals: Inclou les retribucions que corresponen al
personal investigador, per raó de la seva condició, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació a aquest
col·lectiu.
Subconcepte 130.63.- Retribucions personal investigador. Generalitat: Inclou les retribucions que corresponen al
personal investigador, per raó de la seva condició, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació a aquest
col·lectiu.
Subconcepte 130.69.- Retribucions personal investigador. Altres: Inclou les retribucions que corresponen al personal
investigador, per raó de la seva condició, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació a aquest col·lectiu.
Article 14.- Altre personal
Recull les retribucions del personal docent contractat i la del personal d’administració i serveis interí per programa.
Concepte 143.-Retribucions altre personal
Subconcepte 143.30.- Retribucions PAS interins per programa: Recull les retribucions bàsiques i complementàries que
afecten el personal d’administració i serveis interí per programa.
Article 15.-Incentius al rendiment
Comprèn les retribucions destinades a remunerar l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès o iniciativa en el
desenvolupament de la funció del personal que està al servei de la Universitat
Concepte 150.- Productivitat
Subconcepte 150.10.- Rendiment PAS: Recull la remuneració al personal d’administració i serveis en concepte
d’especial rendiment i activitat extraordinària, quan resulti d’aplicació en virtut d’acords específics que així ho
determinin.
Subconcepte 150.20.-Rendiment PDI: Recull la remuneració al personal docent i investigador en concepte
d'especial rendiment i activitat extraordinària, quan resulti d’aplicació en virtut d’acords específics que així ho
determinin.
Concepte 151.-Gratificacions
Subconcepte 151.00.- Hores extraordinàries: Recull les retribucions de caràcter excepcional, reconegudes per
serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball. No poden ser fixes en la seva quantia ni
periòdiques en la seva meritació.
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Subconcepte 151.10.- PAU, COU, Majors 25 anys i altres: Recull les indemnitzacions corresponents a la participació
del personal de la Universitat en la realització de les PAU, les gratificacions estipulades als coordinadors de COU, les
proves per a majors de 25 anys i altres.
Article 16.- Despeses Socials
Comprèn les quotes de les assegurances socials, prestacions i altres despeses socials del personal docent i d'administració i serveis,
a càrrec de la Universitat.
Concepte 160.-Quotes socials
Subconcepte 160.10.- Personal docent i investigador: Aportacions de la Universitat als règims de la Seguretat Social i
de prestacions socials del personal docent i investigador al seu servei.
Subconcepte 160.15.- Personal investigador. Ministeris Estatals: Aportacions de la Universitat als règims de la
Seguretat Social i de prestacions socials del personal investigador que financian els ministeris estatals.
Subconcepte 160.16.- Personal investigador. Generalitat: Aportacions de la Universitat als règims de la Seguretat
Social i de prestacions socials del personal investigador que finança la Generalitat.
Subconcepte 160.19.- Personal investigador. Altres: Aportacions de la Universitat als règims de la Seguretat Social i
de prestacions socials del personal investigador que financen d’altres organismes no inclosos en els subconceptes
anteriors.
Subconcepte 160.20.- PAS: Aportacions de la Universitat als règims de la Seguretat Social i de prestacions socials del
PAS al seu servei.
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CAPÍTOL II.- DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
Aquest capítol comprèn les despeses corrents en béns i serveis necessàries per a l'exercici de l'activitat de la Universitat, sempre
que no produeixin un increment del seu capital o del seu patrimoni.
Seran imputables als crèdits d'aquest capítol les despeses originades per l'adquisició de béns, en general, amb les característiques
següents.
a) Que siguin fungibles.
b) Que tinguin una durada previsible inferior a la de l'exercici pressupostari.
c) Que no siguin susceptibles de ser inclosos en l'inventari.
d) Que siguin despeses presumiblement reiteratives.
També, i sempre que tinguin algunes de les característiques esmentades, s'hi aplicaran les despeses de caràcter immaterial.
Article 20.- Arrendaments
Despeses d'aquesta naturalesa per al lloguer de béns mobles i immobles. També s’hi inclouen les despeses concertades sota la
modalitat de leasing.
Concepte 201.- De béns mobles
Subconcepte 201.00.- Maquinària, instal·lació i utillatge: Despeses d’aquesta naturalesa, incloent-hi les despeses de
lloguer d’equips utilitzats en la conservació i la reparació d’inversions.
Subconcepte 201.20.- Mobiliari i equipaments: Despeses de lloguer de mobiliari, equips d’oficina, material...
Subconcepte 201.30.- Equipaments per a procés de dades: Lloguer d’equips per a processament de dades, unitats
centrals, dispositius auxiliars de memòria, impressores, unitats per a la tramesa i la recepció de la informació i
qualsevol altre classe d’equips informàtics i de software.
Subconcepte 201.90.- Altres: Llogues d'altres béns mobles no inclosos en els subconceptes anteriors.
Concepte 202.- Edificis i altres construccions
Subconcepte 202.00.- Edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona: Despeses de lloguer de l’edifici PRBB amb
caràcter de permanència.
Subconcepte 202.01.- Edifici Tallers: Despeses de lloguer de l’edifici Tallers amb caràcter de permanència
Subconcepte 202.02.- Mercat del Peix: Despeses de lloguer del Mercat del Peix amb caràcter de permanència.
Subconcepte 202.04.- Edifici Roc Boronat. Despeses de lloguer de l’edifici Roc Boronat amb caràcter de
permanència.
Subconcepte 202.05.- Edifici ESCI: Despeses de lloguer de l’edifici ESCI amb caràcter de permanència.
Subconcepte 202.06.- Edifici Almogàvers: Despeses de lloguer de l’edifici Almogàvers amb càracter de
permanència.
Subconcepte 202.90.- Altres: Despesa de lloguer i cànons amb caràcter circumstancial - sense continuïtat al llarg de
l’exercici- d'edificis i altres construccions (sales d'actes, instal·lacions esportives, edificis emblemàtics...).
Article 21.- Reparació, manteniment i conservació
Recull les despeses de reparació, de manteniment i de conservació d’infraestructura, edificis i locals, maquinària, material de
transport i altre immobilitzat material.
Concepte 212.- Edificis i altres construccions
Subconcepte 212.00.- Edificis i altres construccions: Despeses originades per reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i construccions (incloent-hi els contractes de manteniment).
Concepte 213.- Maquinària, instal·lacions i utillatge
Subconcepte 213.00.- Maquinària, instal·lacions i utillatge: Recull les despeses derivades de reparacions,
manteniment i conservació de maquinària i instal·lacions, incloent-hi les despeses de contractes de manteniment.
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Concepte 216.- Equips per a processament de dades
Subconcepte 216.00.- Equips per a processament de dades: Recull les despeses de reparacions, manteniment i
conservació dels equips per a processament de dades, incloent-hi els contractes de manteniment.
Concepte 219.- Altre immobilitzat material
Subconcepte 219.10.- Material de transport: Despeses de manteniment i reparacions dels vehicles de transport de la
Universitat.
Subconcepte 219.20.- Mobiliari i equipaments: Despeses de reparacions, manteniment i conservació del mobiliari i
dels equipaments de la Universitat, incloent-hi els contractes de manteniment.
Subconcepte 219.21.- Material audiovisual: Despeses de manteniment en equipaments i altre material de caire
audiovisual.
Subconcepte 219.22.- Equipament científic: Despeses de manteniment en equipament relacionat amb els estudis
vinculats a l’àmbit de les ciències experimentals.
Article 22.- Material, subministraments i altres
Despeses originades per l'adquisició de béns no inventariables, de subministraments i, en general, les derivades de les prestacions
de serveis necessaris per a l'exercici de l'activitat de la Universitat.
Concepte 220.- Material d'oficina
Subconcepte 220.00.- Material d’oficina i informàtic no inventariable: Despeses ordinàries de material d'oficina no
inventariable i despeses en material destinat al normal funcionament dels equips informàtics, de transmissions i
d'altres, així com l'adquisició de disquets, paper continu, paquets estàndard de software, aparells telefònics...
Subconcepte 220.10.- Premsa, revistes, llibres i altres publicacions: Recull les despeses per a adquisicions de llibres,
publicacions, revistes i documents no destinats a formar part del fons de biblioteca; quan n'hi formin part, la despesa
s'aplicarà al capítol VI del pressupost com a inversió.
Subconcepte 220.11.- Connexions a bases de dades documentals: Recull les despeses o quotes originades per
consultes a bases de dades documentals.
Subconcepte 220.20.- Fotocòpies: Recull la despesa efectuada per la Universitat amb motiu de la realització de
fotocòpies.
Concepte 221.- Subministraments
Subconcepte 221.00.- Energia elèctrica: Despeses d'aquest tipus, sempre que no estiguin compreses en el preu del
lloguer.
Subconcepte 221.01.- Energia tèrmica: Despeses d'aquest tipus, sempre que no estiguin compreses en el preu del
lloguer.
Subconcepte 221.10.- Aigua: Despeses d'aquest tipus, sempre que no estiguin compreses en el preu del lloguer.
Subconcepte 221.20.- Gas: Despeses d'aquest tipus, sempre que no estiguin compreses en el preu del lloguer.
Subconcepte 221.30.- Combustibles: Despeses d'aquest tipus. Inclou la gasolina, oli...dels vehicles de la UPF.
Subconcepte 221.40.- Vestuari: Vestuari i altres peces de roba de dotació obligada per imposició legal o
reglamentària, per conveni, acord o contracte, per al personal funcionari, laboral o altre de la Universitat.
Subconcepte 221.90.- Altres subministraments: Inclou les despeses en medicines, productes d'assistència sanitària,
material de ferreteria, eines i material de lampisteria, recanvis i subministraments de material telefònic, d’antenes,
de magnetòfons i d’altres béns relacionats amb el servei de telecomunicacions, l’adquisició de material fotogràfic i
de laboratori, el subministrament de rètols, material esportiu i atrezzo no inventariables, així com d’altres
subministraments no inclosos en els subconceptes anteriors.
Concepte 222.- Comunicacions
Subconcepte 222.00.- Serveis de telecomunicacions: Despeses corresponents al consum de telèfon, tèlex, telefax i fil
musical telefònic.
Subconcepte 222.10.- Postals: Despeses postals. Inclou les despeses telegràfiques.
Subconcepte 222.20.- Missatgers: Despeses originades per la utilització de serveis prestats per empreses de
missatgeria i similars.
Concepte 223.- Transports
Subconcepte 223.00.- Transports: Despeses de transport de tot tipus.
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Concepte 224.- Primes d'assegurances
Subconcepte 224.00.- Primes d'assegurances: Despeses per assegurances de vehicles, edificis i locals, altre
immobilitzat i altres riscs, excepte assegurances de vida o accident, que s'inclouran en el capítol I quan pertoqui.
Concepte 225.- Tributs
Subconcepte 225.20.- Tributs: Despeses destinades a la cobertura de taxes, preus públics, contribucions i impostos
(no s'hi inclouen les llicències d'obres, les quals són registrades com a major cost de l'obra realitzada).
Concepte 226.- Despeses diverses
Subconcepte 226.10.- Atencions protocol·làries i representatives: Despeses socials de protocol i representació de les
autoritats de la Universitat realitzades en el desenvolupament del seu càrrec, tant en territori nacional com
estranger, en la seva relació amb organismes o personalitats de l'exterior.
Subconcepte 226.11.- Activitats institucionals: Despeses institucionals generades per actes organitzats per la
Universitat, facultats, departaments... quan els participants i/o destinataris d’aquests actes (dinars de treball, convits,
atencions...) sigui exclusivament personal de la Universitat.
Subconcepte 226.20.- Publicitat i propaganda: Despeses de divulgació, propaganda i publicitat de les activitats
portades a terme pels serveis de la Universitat. S’hi inclouran les despeses per publicacions en diaris oficials. No
queden incloses en aquesta aplicació les despeses que tenen com a finalitat principal la seva venda.
Subconcepte 226.40.- Realització d'estudis i treballs tècnics: Despeses produïdes durant l'execució de convenis i
contractes acordats entre altres organismes o entitats i la UPF, els seus departaments o els seus professors, per a la
realització d'estudis i treballs tècnics per compte d’aquells organismes o entitats.
Subconcepte 226.42.- Realització de treballs tècnics per a ens vinculats: Despesa originada en la realització de
treballs de caràcter tècnic en ens vinculats, que siguin realitzats pel personal docent de la UPF.
Subconcepte 226.50.- Participació en reunions i conferències: Despeses de participació en conferències,
assemblees, congressos, simpòsiums, grups de treball, seminaris, convencions o reunions anàlogues, realitzades en
territori nacional o a l’estranger.
Subconcepte 226.51.- Formació del PAS: Recull les despeses de formació del PAS de la Universitat.
Subconcepte 226.60.- Organització de reunions i conferències: honoraris: Despeses d’honoraris relatives a
conferències, assemblees, congressos, simpòsiums, seminaris, convencions o reunions anàlogues, realitzades en
territori nacional o a l'estranger.
Subconcepte 226.61.- Organització de reunions i conferències: viatges, allotjaments i altres: Viatges, allotjaments i
altres despeses derivades de l’organització de conferències, assemblees, congressos, simpòsiums, seminaris,
convencions o reunions anàlogues on hi participi personal no vinculat a la Universitat (les integrades exclusivament
per personal de la Universitat es comptabilitzen en el subconcepte 226.11). S’hi poden incloure les despeses de
lloguer de sales, traductors, hostesses i menjars d’assistents
Subconcepte 226.70.- Quotes d'associacions: Quotes de pertinença o adscripció de la Universitat a associacions
nacionals o estrangeres.
Subconcepte 226.90.- Altres despeses diverses: Recull les despeses diverses no incloses en els subconceptes
anteriors.
Concepte 227.- Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Subconcepte 227.00.- Neteja: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals
independents.
Subconcepte 227.10.- Seguretat: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals
independents. S’inclouen les despeses de controladors externs.
Subconcepte 227.60.- Assessoraments i consultories: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o
professionals independents.
Subconcepte 227.62.- Serveis bibliotecaris: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals
independents. Inclou préstecs, catalogació, relligat de llibres...
Subconcepte 227.63.- Proves PAU: Serveis vinculats a la realització d’aquestes proves, efectuats per personal aliè a
la Universitat.
Subconcepte 227.64.- Serveis informàtics i audiovisuals: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o
professionals independents.
Subconcepte 227.70.- Impremta i comunicació institucional: Despeses en publicacions i edicions d’impremta i
comunicació institucional relacionades amb l’activitat de la Universitat, encomanades a empreses o professionals
especialitzats en publicacions, edicions i comunicació.
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Subconcepte 227.90.- Altres estudis tècnics: Treballs realitzats per empreses o professionals no inclosos en cap dels
subconceptes anteriors.
Concepte 228.- Despeses per programes
Subconcepte 228.10.- Orgànics: Recull el crèdit pressupostari pendent d’assignació relatiu a òrgans de la Universitat
amb pressupostos de gestió descentralitzats.
Article 23.- Indemnitzacions per raó del servei
Indemnitzacions per al rescabalament de despeses d'aquest tipus i que d'acord amb la legislació vigent hagin de ser satisfetes als
alts càrrecs, personal docent i altre personal d’administració i serveis.
Concepte 230.- Dietes
Subconcepte 230.00.- Dietes per a manutenció: Despeses en aquest concepte per comissió de serveis del personal
de la Universitat.
Subconcepte 230.10.- Locomoció i trasllat: Despeses en aquest concepte per comissió de serveis del personal de la
Universitat. Inclou taxis.
Subconcepte 230.20.- Dietes per a allotjament: Despeses en aquest concepte per comissió de serveis del personal
de la Universitat.
Concepte 233.- Altres indemnitzacions
Subconcepte 233.10.- Drets d'assistència: Seran imputats a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per
assistència a tribunals i òrgans de govern col·legiats i en general, per la concurrència personal a reunions,
comissions, consells...
Subconcepte 233.50.- Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis: Despeses en aquest concepte a satisfer als
membres dels tribunals de concursos de places docents o del PAS, i de lectura de tesis.
Subconcepte 233.90.- Altres indemnitzacions: Altres indemnitzacions no incloses en els anteriors subconceptes.
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CAPÍTOL III.- DESPESES FINANCERES
Càrrega financera per interessos de tot tipus de deutes contrets o assumits per la UPF, qualsevol que sigui la forma en què estiguin
representats.
Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació dels deutes anteriorment indicats.
Diferències de canvi.
Article 31.- De préstecs en moneda nacional
Concepte 310.- Interessos
Subconcepte 310.10.- Interessos d’operacions d’endeutament: Interessos a satisfer com a conseqüència de les
disposicions efectuades en operacions de tresoreria i en altres operacions d’endeutament.
Article 35.- Interessos de demora i altres despeses financeres
Concepte 352.- Interessos de demora
Subconcepte 352.00.- Interessos de demora: Interessos de demora a satisfer com a conseqüència de l’incompliment
del pagament de les obligacions de la Universitat, en els terminis establerts.
Concepte 359.- Altres despeses financeres:
Despeses d’aquesta naturalesa que no tinguin cabuda en els conceptes anteriorment definits.
Subconcepte 359.20.- Diferències negatives de canvi: Recull les diferències de canvi negatives originades pels
pagaments a l'exterior d'obligacions contretes en divises. Si el pagament que ha originat la diferència ha estat
realitzat mitjançant el procediment de bestreta de caixa fixa (fons de liquiditat), aquesta serà aplicada al concepte
pressupostari al qual ha estat imputada la despesa.
Subconcepte 359.90.- Altres despeses financeres: Recull les despeses financeres no incloses en els subconceptes
anteriors.
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CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Recull els pagaments, condicionats o no, efectuats per la Universitat sense contrapartida directa per part dels receptors, els quals
destinen aquests fons a finançar operacions corrents.
Article 44.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Transferències corrents a societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics.
Concepte 440.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Subconcepte 440.00.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics: Transferències corrents
a societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics.
Article 47.- A empreses privades
Transferències corrents a empreses de propietat privada.
Concepte 470.- A empreses privades
Subconcepte 470.00.- A empreses privades: Transferències corrents a empreses de propietat privada.
Article 48.- A famílies i institucions sense finalitat de lucre
Tot tipus d'ajuts, beques, donacions, premis,...que s'atorguin a famílies i entitats sense finalitat de lucre.
Concepte 480.- Beques de col·laboració
Recollirà la despesa en beques destinades a estudiants que col·laboren en aules d’informàtica, serveis d’esports, biblioteques i
altres serveis.
Subconcepte 480.00.- Estudiants en pràctiques: Ajuts a estudiants per a la realització de pràctiques vinculades amb
els seus estudis
Subconcepte 480.10.- Estudiants en pràctiques de recerca: Ajuts a estudiants de postgrau per a la realització de
pràctiques de recerca vinculades amb els seus estudis.
Subconcepte 480.90.- Altres beques de col·laboració: Altres beques no incloses en els subconceptes anteriors.
Concepte 481.- Beques pròpies per a personal investigador en formació
S’hi assignarà la despesa en beques que promou la pròpia universitat per a activitats de formació de personal investigador.
Subconcepte 481.00.- Beques pròpies PIF: Beques promogudes per la universitat per activitats de formació de
personal investigador.
Concepte 482.- Beques externes per a personal investigador en formació
S’imputaran a aquest concepte les beques promogudes per entitats externes i destinades a activitats de formació de personal
investigador, fiançades amb ingressos finalistes.
Subconcepte 482.00.- Beques externes PIF. Ministeris estatals: Beques promogudes per ministeris estatals per activitats
de formació de personal investigador.
Concepte 483.- Exempcions de matrícula
Despeses assumides per la pròpia universitat a causa de les exempcions derivades de la normativa acadèmica o de matrícula o
d’una norma jurídica.
Subconcepte 483.00.- Exempcions de matrícula per becaris UPF: Imports compensats per la Universitat als
estudiants amb matrícula d’honor i als estudiants que gaudeixin de la condició de família nombrosa especial i
general de més de tres fills.
Concepte 484.- Beques per a la cooperació
Despeses destinades a programes de cooperació ERASMUS; SOCRATES; SENECA o similars.
Subconcepte 484.00.- Beques ERASMUS: Aportacions per al finançament d’estades d’alumnes a l’estranger, en el
marc dels programes Erasmus de la Unió Europea.
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Subconcepte 484.20.- Beques Erasmus Mundus: Aportacions destinades a la cooperació i mobilitat d’estudiants i
personal acadèmic, en el marc del programa Erasmus Mundus de la Unió Europea.
Subconcepte 484.90.- Beques mobilitat, intercanvi i altres: Altres beques per a la cooperació no incloses en el
subconceptes anteriors.

Concepte 485.- Beques per a la solidaritat i desenvolupament
Despeses destinades a programes humanitaris i de cooperació al desenvolupament.
Subconcepte 485.00.- Beques UPF Solidària: Aportacions destinades al finançament de programes de solidaritat i
desenvolupament, atorgats per la UPF.
Concepte 489.- Ajuts diversos
S’hi consignaran les transferències, ajuts i subvencions que no tinguin cabuda en cap dels conceptes anteriors i que vagin
destinades a famílies i entitats sense finalitat de lucre.
Subconcepte 489.00.- Fundació Universitat Pompeu Fabra: Aportacions destinades a col·laborar en el finançament
ordinari de la Fundació Universitat Pompeu Fabra.
Subconcepte 489.12.- Associació Catalana d’Universitats Públiques: Aportacions destinades a col·laborar en el
finançament ordinari de l’ACUP.
Subconcepte 489.13.- Institut Joan Lluís Vives: Aportacions destinades a col·laborar en el finançament ordinari de
l’Institut Joan Lluís Vives.
Subconcepte 489.14.- Institute political economy governance (IPEG): Aportacions destinades a col·laborar en el
finançament de les despeses de funcionament dels programes de recerca en economia política i governança de
l’IPEG.
Subconcepte 489.90.- Altres ajuts a famílies: Altres aportacions a famílies no incloses en els subconceptes anteriors.
Subconcepte 489.91.- Altres ajuts a institucions: Aportacions destinades a col·laborar en el finançament ordinari
d'institucions sense finalitat de lucre no incloses en els subconceptes anteriors.
Article 49.- Transferències corrents a l'exterior
Transferències corrents a l'exterior.
Concepte 490.- Transferències corrents a l'exterior
Subconcepte 490.00.- Transferències corrents a l'exterior: Transferències corrents a l’exterior.
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B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL VI.- INVERSIONS REALS
Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per la Universitat destinades a la creació o adquisició de béns de
capital, així com les destinades a l'adquisició dels béns inventariables necessaris per al funcionament operatiu dels serveis. També
inclou les despeses de caire immaterial materialitzades en els projectes d’investigació que realitzi la Universitat.
Article 62.- Inversió nova associada al funcionament
Recull els projectes d'inversió que incrementin el capital públic amb la finalitat de millorar quantitativament o qualitativament el
funcionament intern dels serveis que es presten.
Concepte 620.- Edificis i altres construccions
Subconcepte 620.00.- Edificis i altres construccions: Comprèn la compra i la construcció de tot tipus d'edificis, així
com els respectius equipaments fixos i estructurals associats als mateixos.
Concepte 621.- Maquinària i instal·lacions
Subconcepte 621.00.- Maquinària i instal·lacions: Inclou l'adquisició de maquinària, equips i aparells, així com
elements de transport intern.
Concepte 622.- Elements de transport
Subconcepte 622.00.- Elements de transport: Equips de transport extern.
Concepte 623.- Mobiliari i equipaments
Subconcepte 623.00.- Mobiliari i equipaments: Adquisició de mobles i equipaments d'oficina.
Subconcepte 623.10.- Equipament científic: Adquisició d’equipament científic.
Subconcepte 623.20.- Equipament audiovisual: Adquisició d’equipament audiovisual.
Concepte 624.- Equipaments per a procés de dades
Subconcepte 624.00.- Hardware: Adquisició d'equips de processament de dades, unitats centrals, dispositius auxiliars
de memòria, monitors, impressores, unitats per a la tramesa i la recepció de la informació i qualsevol altre classe
d’equips informàtics.
Subconcepte 624.10.- Software: Adquisició i desenvolupament d'aplicacions i programes o aportacions per a
l'explotació dels equips, els sistemes operatius, i les bases de dades de gestió.
Concepte 625.- Fons de biblioteca
Subconcepte 625.00.- Monografies: Adquisicions de monografies.
Subconcepte 625.10.- Subscripcions: Subscripció de publicacions en sèrie.
Article 64.- Despeses per inversions de caràcter immaterial
Despeses de l’exercici, no materialitzables en actius, susceptibles de produir els seus efectes en diversos exercicis futurs (exposicions,
fires, estudis i treballs tècnics, recerca...), així com inversions en actius immobilitzats intangibles (concessions administratives,
propietat industrial, propietat intel·lectual...).
Concepte 640.- Programes de Recerca:
Despeses necessàries per a la realització de programes de recerca.
Subconcepte 640.00.- Personal. Retribucions: Retribucions del personal contractat en el marc d'un o varis programes
de recerca. El tipus de relació contractual dependrà de la categoria i del tipus de tasques a realitzar.
Subconcepte 640.01.- Personal. Quotes socials: Import de les quotes socials corresponents al personal relacionat en
el subconcepte anterior.
Subconcepte 640.10.- Material informàtic inventariable. Hardware: Adquisició de material informàtic
inventariable hardware finançat per fons assignats a programes de recerca.
Subconcepte 640.11.- Material informàtic inventariable. Software: Adquisició
inventariable software finançat per fons assignats a programes de recerca.

de

material

informàtic
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Subconcepte 640.12.- Material bibliogràfic inventariable: Adquisició de material bibliogràfic inventariable
finançat per fons assignats a programes de recerca.
Subconcepte 640.13.- Equipament científic inventariable: Adquisició d’equipament científic inventariable
finançat per fons assignats a programes de recerca.
Subconcepte 640.14.- Equipament audiovisual inventariable: Adquisició d’equipament audiovisual inventariable
finançat per fons assignats a programes de recerca.
Subconcepte 640.19.- Altre material inventariable: Adquisició d’altre material inventariable no inclòs en el
anteriors subconceptes, finançat per fons assignats a programes de recerca.
Subconcepte 640.20.- Material fungible: Adquisició de béns no inventariables el consum dels quals es materialitza al
temps que es perfecciona un programa de recerca.
Subconcepte 640.30.- Viatges i dietes: Desplaçaments, allotjaments i manutencions relatives a personal que participi
directament en un programa de recerca, quan esdevinguin d'un viatge o estada necessaris per a la seva
realització. S'inclouen les despeses d'aquest tipus relatives a la participació de conferenciants en l'activitat
investigadora.
Subconcepte 640.90.- Altres: Despeses relatives a programes de recerca no incloses en els anteriors subconceptes.
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CAPÍTOL VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Pagaments condicionats o no, efectuats sense contrapartida directa per part dels agents receptors, els quals destinen els fons a
finançar operacions de capital.
Article 74.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Transferències atorgades a societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics per finançar operacions de
capital
Concepte 740.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Subconcepte 740.00.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics: Transferències
atorgades a societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics per finançar operacions de
capital
Article 78.- A famílies i institucions sense finalitat de lucre
Tot tipus de beques, ajuts i donacions atorgades a entitats sense finalitat de lucre: fundacions, institucions religioses, entitats
benèfiques o esportives i famílies.
Concepte 781.- Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
Subconcepte 781.00.- Beques i ajuts per a investigació: Tot tipus de beques i ajuts per a la investigació. Abans
d'atorgar-los caldrà convocar, si s’escau, el concurs que els adjudiqui.
Subconcepte 781.10.- Ajuts a projectes de recerca en institucions vinculades: Subvencions de capital per a la
realització d’activitats de recerca en institucions vinculades (fundacions...).
Concepte 789.-Altres transferències de capital
Subconcepte 789.90.- Per aplicar als que puguin produir-se: Recull les transferències de capital no incloses en
l’anterior concepte.
Article 79.- Transferències de capital a l'exterior
Transferències de capital a l'exterior
Concepte 790.- Transferències de capital a l'exterior
Subconcepte 790.00.- Transferències de capital a l'exterior
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C) ACTIUS FINANCERS
CAPÍTOL VIII.- ACTIUS FINANCERS
Article 83.- Concessió de préstecs fora del sector públic
Préstecs concedits fora del sector públic amb o sense interès, amb termini de reembossament a curt o llarg termini.
Concepte 830.- Concessió de préstecs a personal de la UPF
Subconcepte 830.00.- Concessió de préstecs a personal de la UPF: Bestretes i préstecs a personal de la UPF amb o
sense interès, el termini de reembossament i la cancel·lació dels quals no sigui superior a 12 mesos.
Article 84.- Constitució de dipòsits i fiances
Establiment de fons en concepte de dipòsits o fiances efectuades per la Universitat en les caixes d'altres agents sempre que
aquestes operacions s'efectuïn amb aplicació al pressupost i no com a operacions de tresoreria.
Concepte 840.- Constitució de dipòsits
Subconcepte 840.00.- Constitució de dipòsits: Establiments de fons en concepte de dipòsit.
Concepte 841.- Constitució de fiances
Subconcepte 841.00.- Constitució de fiances: Establiments de fons en concepte de fiances.
Article 86.- Adquisició d’accions i participacions fora Sector Públic
Concepte 860.- D’empreses nacionals o de la Unió Europea
Subconcepte 860.10.-.D’empreses nacionals amb caràcter temporal: Adquisició d’accions i participacions amb
caràcter temporal d’empreses nacionals.

- 137 -

Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses 2016
D) PASSIUS FINANCERS
CAPÍTOL IX.- PASSIUS FINANCERS
Recull les amortitzacions de deutes contrets per la UPF tant a curt com a llarg termini, segons el seu preu de reembossament, així
com les devolucions de dipòsits i fiances rebudes, la formalització dels quals va ser aplicada al pressupost d'ingressos.
Article 91.- Amortització de préstecs en moneda nacional
Cancel·lació dels préstecs en moneda nacional contrets o assumits per la Universitat.
Concepte 911.- Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic
Cancel·lació de préstecs en moneda nacional, contrets o assumits per la Universitat i obtinguts d’ens del sector públic, llur termini
de venciment sigui superior a dotze mesos.
Subconcepte 911.00.- Amortització de préstecs a ll/t d’ens del sector públic: Amortització de préstecs o crèdits
concedits amb un termini de reemborsament superior a 12 mesos.
Subconcepte 911.10.- Amortització de préstecs a ll/t de projectes de recerca: Amortització de préstecs o crèdits
concedits amb un termini de reemborçament superior a 12 mesos i destinats al finançament de projectes de
recerca.
Concepte 913.- Amortització de préstecs a llarg termini d'ens fora del sector públic
Subconcepte 913.10.- Amortització de préstecs a ll/t d’ens fora del sector: Amortització de préstecs o crèdits
concedits amb un termini de reembossament superior a 12 mesos
Article 94.- Devolució de dipòsits i fiances
Devolució de dipòsits constituïts o de fiances ingressades en la caixa de la Universitat, sempre que en el moment de la seva
formalització hagin estat aplicats al pressupost d'ingressos.
Concepte 940.- Devolució de dipòsits
Subconcepte 940.00.- Dipòsits: Devolució de dipòsits ingressats prèviament per la Universitat.
Concepte 941.- Devolució de fiances
Subconcepte 941.00.- Fiances: Devolució de fiances ingressades prèviament per la Universitat.
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GRUP 1.- DEUTORS
DEUTORS VARIS (Del 01 al 09)
1.01
1.02

Pagaments duplicats o excessius
Deutors varis

PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA (Del 11 al 12)
1.11
1.12

Pagaments avançats en tràmit de comptabilització
Pagaments avançats en tràmit de comptabilització. Recerca.

BESTRETES A JUSTIFICAR (Del 13 al 30)
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.24
1.25
1.27
1.28

Altres bestretes
Provisió de fons
Fons de liquiditat. Campus Ciutadella
Fons de liquiditat. Campus Comunicació
Fons de liquiditat. Multivia
Fons de liquiditat. S. Pressupostos i Finances
Fons de liquiditat. Consell Social
Fons de liquiditat. Rectorat
Fons de liquiditat. Gerència
Fons de liquiditat. Aula de Cultura
Fons de liquiditat. S. Biblioteca
Fons de liquiditat. Informàtica
Fons de liquiditat. Campus Mar

OPERACIONS DEUTORES PER IVA (Del 31 al 39)
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39

Deutors per IVA repercutit
Deutors per IVA repercutit d’autofactures.
Hisenda Pública deutora per IVA suportat.
Hisenda Pública deutora per IVA
Hisenda Pública deutora per IVA suportat no deduïble
Deutors per IVA repercutit d’autofactures edificacions

BESTRETES A JUSTIFICAR TARGETES DE CRÈDIT (Del 40 al 49)
1.41
1.42
1.43
1.44

Fons de liquiditat targeta crèdit C. Comunicació.
Fons de liquiditat targeta crèdit Rectorat.
Fons de liquiditat targeta crèdit C. Ciutadella
Fons de liquiditat targeta crèdit C. Mar
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GRUP 2 - CREDITORS
CREDITORS VARIS (Del 01 al 09)
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07

Ingressos duplicats o excessius
Retencions judicials
Creditors varis
Retrocessions d'entitats financeres
Assegurança escolar
Fiances rebudes
Diferències de canvi

PENDENT D'APLICACIÓ DEFINITIVA (Del 11 al 20)
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.18

Ingressos pendents d'aplicació
Ingressos de Matrícula
Ingressos P.A.U.
Ingressos per beques i famílies nombroses
Ingressos a distribuir a d'altres entitats
Ingressos nòmina
Ingressos pendents d’aplicació: recerca

IMPOSTOS (Del 31 al 39)
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.39

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
Impost sobre no residents
Drets Passius
Hisenda Pública creditora per IVA repercutit.
Hisenda Pública creditora per IVA repercutit d’autofactures.
Creditors per IVA suportat.
Hisenda Pública creditora per IVA
H.P. creditora per IVA repercutit d’autofactures edificacions.

COTITZACIONS I ASSEGURANCES (Del 41 al 49)
2.41
2.43
2.44

Quota obrera de la Seguretat Social
MUFACE (Fons general)
MUFACE (Fons Especial)

COMPTES AUXILIARS (Del 51 al 59)
2.53

Moviment de fons
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DEFINICIONS I OPERATIVA COMPTABLE
GRUP 1.- DEUTORS
S'identifiquen pel primer dígit del compte, que és un 1.
La nota comuna als conceptes d'aquest grup és que les operacions que en ells es reflecteixen tenen el seu origen en una norma
per la qual la Tresoreria avança, amb fins prèviament establerts, determinats fons, que hauran de ser reembossats a aquesta per a
cancel·lar l'operació.
També s'utilitzen per donar aplicació provisional a determinats pagaments.
Conseqüentment, en aquest grup, apareixerà sempre un pagament en primer lloc i posteriorment un ingrés. Els saldos representen
les quantitats pendents de reembossament o d'aplicació comptable definitiva.
DEUTORS VARIS (Del 01 al 09)
1.01.- Pagaments duplicats o excessius
S'utilitzarà per aplicar els pagaments correctament ordenats en la comptabilitat de despeses públiques, però satisfets, segons la de
Tresoreria, per duplicat o per major import.
El reintegrament que s'obtingui s'aplicarà mitjançant manament d'ingrés a aquest mateix concepte.
NOTA: Si el pagament s'hagués duplicat o ordenat en excés en la comptabilitat de despeses públiques, es procedirà a exigir el
reembossament amb aplicació a l'aplicació "Reintegraments d'exercicis tancats", o si fos de l'exercici corrent, minorant la despesa.
Si el pagament s'hagués imputat correctament en la comptabilitat de Tresoreria i l'error hagués afectat només a l'extensió material
del Xec de c/c o a l'Ordre de Transferència, el reembossament s'anotaria únicament en la comptabilitat auxiliar de comptes
corrents.
1.02.- Deutors varis
S'utilitzarà per registrar els pagaments que no corresponguin ser aplicats en un altre compte d'aquest grup extrapressupostari.
PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA (De l'11 al 12)
1.11.- Pagaments avançats en tràmit de comptabilització
Pagaments efectuats sense aplicació pressupostària, bé per raó de finançament no incorporat, bé per desconeixement del seu
origen.
El manament de pagament s'estendrà per la quantitat líquida.
Una vegada coneguda l'aplicació pressupostària s'expediran els documents procedents, fent-hi constar, com a retenció, les
quantitats avançades amb càrrec a aquest compte.
Per l'import de la retenció s'expedirà un manament d'ingrés que cancel·larà l'operació realitzada amb caràcter provisional.
1.12.-Pagaments avançats en tràmit de comptabilització. Recerca
Pagaments efectuats a càrrec de projectes de recerca sense aplicació pressupostària, bé per raó de finançament no incorporat,
bé per desconeixement del seu origen.
El manament de pagament s'estendrà per la quantitat líquida.
Una vegada coneguda l'aplicació pressupostària s'expediran els documents procedents, fent-hi constar, com a retenció, les
quantitats avançades amb càrrec a aquest compte.
Per l'import de la retenció s'expedirà un manament d'ingrés que cancel·larà l'operació realitzada amb caràcter provisional.
BESTRETES A JUSTIFICAR (Del 13 al 30)
1.13.- Altres bestretes
Recull les bestretes atorgades a personal o ens relacionats amb la Universitat que, de forma excepcional, hagin de ser objecte de
pagaments avançats amb motiu de la seva activitat laboral en relació amb aquesta.
1.14.- Provisió de fons
Recull els pagaments a compte realitzats, els quals hauran de ser liquidats sempre abans de finalitzar l'exercici pressupostari, a fi i
efecte que posteriorment pugui ser imputada a pressupost la despesa que hagin finançat.
1.15.- Fons de liquiditat. Campus Ciutadella
1.16.- Fons de liquiditat. Campus Comunicació
1.17.- Fons de liquiditat. Multivia
1.18.- Fons de liquiditat. S. Pressupostos i Finances
1.19.- Fons de liquiditat. Consell Social
1.20.- Fons de liquiditat. Rectorat
1.21.- Fons de liquiditat. Gerència
1.24.- Fons de liquiditat. Aula de Cultura
1.25.- Fons de liquiditat. S. Biblioteca
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1.27.- Fons de liquiditat. Informàtica
1.28.- Fons de liquiditat. Campus Mar
Recull l'efectiu entregat als diferents Centres Gestors per fer front a petites despeses. A aquests efectes, s'expediran al seu favor
manaments de pagaments aplicats a aquests comptes, que periòdicament hauran d'anar-se liquidant mitjançant la presentació
dels corresponents justificants de despesa.
Amb l'extensió dels documents pressupostaris, justificatius de la despesa realitzada, s'efectuarà una retenció pel mateix import del
document, aplicada al present compte.
Per la mateixa quantitat s'estendrà nou manament de pagament per reposar al Centre Gestor l'import necessari per a la
realització de nova despesa.
A final de l'exercici es cancel·larà el fons de liquiditat, mitjançant reintegrament de l'efectiu sobrant, aplicant aquest ingrés al
corresponent compte deutor.
A l'inici del següent exercici, es tornarà a dotar el fons de liquiditat de cada Centre Gestor autoritzat.
OPERACIONS DEUTORES PER IVA (del 31 al 39)
1.34.- Deutors per IVA repercutit.
Compte de control de l’IVA repercutit, que serà carregat amb abonament al compte 2.34 per l'import repercutit a cada factura.
El compte serà abonat en produir-se la recaptació de la facturació emesa. El saldo d’aquest compte al final de l’exercici
equivaldrà a l’IVA repercutit a les factures pendents de cobrament.
1.35.- Deutors per IVA repercutit d’autofactures
Aquest compte es cancel·larà al 2014 amb els moviments pendents d’exercicis anteriors.
1.36.- Hisenda Pública deutora per IVA suportat.
Compte de control de l’IVA suportat i deduïble, que serà carregat amb abonament als comptes 2.36, 2.35 o 1.38 per l'import de
l’IVA suportat i deduïble registrat en cada document de despesa. El compte serà abonat per l’import de l’IVA suportat i deduïble
que es compensa a la liquidació de l’impost, amb càrrec als comptes 2.34, 2.35 i 2.39. Si després d’aquest assentament subsistís
saldo al compte, el seu import es carregarà al compte 1.37 per fer la liquidació a la Hisenda Pública.
1.37.- Hisenda Pública deutora per IVA.
Compte que recull l’excés de l’IVA suportat i deduïble sobre l’IVA repercutit en cada període de liquidació. El compte serà
carregat per l’import de l’excés esmentat amb abonament al compte 1.36. El compte podrà ser abonat amb càrrec al compte
2.34, 2.35 i 2.39 quan es compensi el pagament de liquidacions posteriors o bé per la devolució efectuada per la Hisenda Pública.
El saldo deutor recollirà l’excés de l’IVA suportat i deduïble encara no compensat, la devolució del qual no ha estat realitzada.
1.38.- Hisenda Pública deutora per IVA suportat no deduïble
Compte de control de l’IVA suportat no deduïble, corresponent a les factures anticipades rebudes per la Universitat.
Aquest IVA serà deduïble quan es faci el pagament de la factura anticipada.
El compte serà carregat amb abonament al compte 2.39 per l’import de l’IVA suportat no deduïble registrat en cada document
de despesa.
El compte serà abonat per l’import de l’IVA suportat i deduïble amb càrrec al compte 1.36 quan s’efectui el pagament de la
factura.
1.39.- Deutors per IVA repercutit d’autofactures edificacions.
Aquest compte es cancel·larà al 2014 amb els moviments pendents d’exercicis anteriors.

BESTRETES A JUSTIFICAR. TARGETES DE CRÈDIT (del 41 al 49)
Recull l’efectiu entregat als comptes corrents vinculats a targetes de crèdit que tinguin un PDI com acreditat. Cadascun
d’aquests comptes corrents ha d’estar associat a un Campus.
El funcionament d’aquests comptes és anàleg al dels comptes de fons de liquiditat compresos en el subgrup Bestretes a
justificar (del 13 al 30).
1.41.- Fons de liquiditat targeta crèdit C. Comunicació.
1.42.- Fons de liquiditat targeta crèdit Rectorat.
1.43.- Fons de liquiditat targeta crèdit C. Ciutadella.
1.44.- Fons de liquiditat targeta crèdit C. Mar.
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GRUP 2.- CREDITORS
S'identifica pel primer dígit del compte, que és un 2.
Els conceptes d'aquest grup s'utilitzen per recollir aquelles operacions per les quals la Tresoreria rep en concepte de dipòsit
determinades quantitats que després ha de retornar a qui va efectuar el dipòsit o a un tercer.
També s'utilitza per donar aplicació provisional a determinats ingressos.
Conseqüentment, en aquest grup, apareixerà sempre, un ingrés en primer lloc i després un pagament. Els saldos indiquen els
dipòsits rebuts pendents de devolució i els ingressos pendents d'aplicació.
CREDITORS VARIS (Del 01 al 09)
2.01.- Ingressos duplicats o excessius
Quan una liquidació contreta a favor de la Universitat s'ingressi per duplicat o per major import d'aquell que correspongui, l'excés
s'aplicarà a aquest concepte, mitjançant manament d'ingrés.
Al retornar l'excés ingressat, s'expedirà el corresponent manament de pagament.
2.02.- Retencions judicials
La Universitat resta obligada a retenir de les nòmines d'alguns membres del personal al seu servei, o dels pagament a efectuar a
creditors en general, els imports que assenyalin les autoritats judicials.
En base a la retenció efectuada en el document de pagament pressupostari, s'emetrà un document de manament d'ingrés
extrapressupostari en el present compte.
Per tal de pagar l'import retingut al destinatari que determini l'autoritat judicial, es confeccionarà un document de manament de
pagament extrapressupostari.
2.03.- Creditors varis
S'utilitzarà per a recollir els ingressos que s'hagin d'incloure en aquest grup i que no tinguin cabuda en un altre compte.
2.04.- Retrocessions d'entitats financeres
Quan s'hagi ordenat un pagament per transferència bancària i aquesta no es pugui realitzar per defecte d'identificació del
compte del perceptor o qualsevol altra causa, s'ingressarà el seu import amb aplicació a aquest concepte.
Aclarides les dificultats, s'expedirà un manament de pagament amb aplicació al mateix concepte.
Si no fos possible superar aquestes dificultats, s'aplicarà l'import del retrocés al Pressupost d'Ingressos.
2.05.- Assegurança escolar
S'expedirà manament d'ingrés aplicat a aquest concepte per la recaptació de l'assegurança escolar satisfeta pels alumnes.
Quan aquesta es faci efectiva a la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social, s'estendrà manament de pagament aplicat al
present concepte.
2.06.- Fiances rebudes
Constitució i posterior devolució de fiances ingressades o retingudes en la tresoreria de la Universitat, per raó d'operacions
contractuals o d'altre tipus.
2.07.- Diferències de canvi
Recull les diferències de canvi (positives o negatives) originades pel pagament a l'exterior d'obligacions contretes en divises,
sempre que el pagament que ha originat la diferència no s'hagi efectuat mitjançant fons de liquiditat.
Al final de l'exercici s'aplicaran al pressupost d'ingressos i despeses les diferències positives o negatives respectivament.
PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA (Del 11 al 20)
2.11.- Ingressos pendents d'aplicació
S'utilitzarà per donar aplicació provisional a aquells ingressos realitzats dels quals no es conegui el seu concepte.
2.12.- Ingressos de Matrícula
S'utilitzarà per donar aplicació provisional a aquells ingressos realitzats en concepte de matrícula dels quals no es conegui el seu
destí (aplicació d'ingrés a la qual s'han d'imputar).
2.13.- Ingressos PAU
S'utilitzarà per donar aplicació provisional a aquells ingressos realitzats en concepte de PAU dels quals no es conegui el seu destí
(aplicació d'ingrés a la qual s'han d'imputar).
2.14.- Ingressos per beques i famílies nombroses
S'utilitzarà per donar aplicació provisional als ingressos corresponents a beques i famílies nombroses com a compensació dels preus
acadèmics dels alumnes que en són beneficiaris.
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2.15.- Ingressos a distribuir a d'altres entitats
Recull als ingressos a distribuir a d'altres entitats amb les quals la Universitat ha adquirit, per intermediació amb ens finançadors,
l'obligació d'efectuar pagaments sense poder determinar ni l'import ni el beneficiari.
2.16.- Ingressos nòmina:
S’utilitzarà per donar aplicació provisional als imports retinguts de la nòmina al personal en la liquidació mensual. Posteriorment
s’aplicaran al pressupost d’ingressos.
2.18-Ingressos pendents d’aplicació: recerca
Recull els ingressos recaptats en relació a projectes de recerca, dels quals no es conegui el seu concepte.
IMPOSTOS (Del 31 al 39)
2.31.- Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
2.32.- Impost sobre no residents
2.33.- Drets Passius
S'utilitzen per tal de registrar els descomptes que, pels conceptes indicats, s'efectuen al fer pagaments a determinats perceptors.
En el moment que s’efectuï el descompte, s'expedirà manament d'ingrés en formalització.
Per procedir a l'ingrés d'aquests imports al Tresor Públic, s'expediran manaments de pagament extrapressupostari en el compte
creditor corresponent.
2.34.- Hisenda Pública creditora per IVA repercutit.
Compte de control de l’IVA repercutit, que serà abonat amb càrrec al compte 1.34 per l’import de l’IVA repercutit a cada
factura. Aquest compte serà carregat per l’import de l’IVA suportat i deduïble que es compensi en la liquidació de l’impost amb
abonament al compte 1.36. Si després d’aquest assentament subsistís saldo al compte, el seu import serà abonat al compte 2.37
per fer la liquidació a la Hisenda Pública o al compte 1.37 quan es vulgui compensar el pagament
2.35.- Hisenda Pública creditora per IVA repercutit d’autofactures.
Compte de control de l’IVA autorepercutit, que serà abonat amb càrrec al compte 1.36 per l’import de l’IVA autorepercutit a
cada factura. Aquest compte serà carregat per l’import de l’IVA autorepercutit que es liquidi amb abonament al compte 2.37
quan la totalitat de l’impost repercutit sigui superior al suportat i deduïble, o al compte 1.37 quan l’IVA deduïble sigui superior a la
totalitat del repercutit.
2.36.- Creditors per IVA suportat.
Compte de control de l’IVA suportat , que serà abonat amb càrrec al compte 1.36 per l’import de l’IVA suportat i deduïble o al
compte 1.38 per l’import de l’IVA suportat no deduïble. El compte serà carregat quan es produeixi el pagament efectiu de les
factures rebudes.
2.37.- Hisenda Pública creditora per IVA.
Compte que recull l’excés de l’IVA repercutit sobre l’IVA suportat i deduïble en cada període de liquidació. El compte serà abonat
per l’excés esmentat amb càrrec al compte 2.34, 2.35 i 2.39 i serà carregat quan s’efectuï el pagament a la Hisenda Pública.
El saldo creditor recollirà l’import de les liquidacions pendents de pagar a la Hisenda Pública.
2.39.- Hisenda Pública creditora per IVA repercutit d’autofactures edificacions.
Compte de control de l’IVA autorepercutit d’autofactures d’edificacions, que serà abonat amb càrrec al compte 1.38 per l’import
de l’IVA autorepercutit a cada factura. Aquest compte serà carregat per l’import de l’IVA autorepercutit que es liquidi amb
abonament al compte 2.37 quan la totalitat de l’impost repercutit sigui superior al suportat i deduïble, o al compte 1.37 quan l’IVA
deduïble sigui superior a la totalitat del repercutit.

COTITZACIONS I ASSEGURANCES (Del 41 al 49)
2.41.- Quota obrera de la Seguretat Social
S'utilitza per tal de registrar els descomptes que s'efectuen al personal pel concepte esmentat.
En efectuar-se el pagament a la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social, s'expedirà manament de pagament per l'import
retingut.
2.43.- MUFACE (Fons General)
2.44.- MUFACE (Fons Especial)
S'utilitzen per tal de registrar les aportacions dels diversos grups d'empleats de la Universitat a les Mutualitats de Previsió que
corresponen a cada concepte.
En el moment que s'efectuï el descompte, s'expedirà manament d'ingrés en formalització.
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Per procedir a la liquidació de les quantitats retingudes, s'expedirà manament de pagament extrapressupostari en el compte
creditor corresponent.
COMPTES AUXILIARS (Del 51 al 59)
2.53.- Moviment de fons
Compte específic destinat a registrar les operacions financeres de traspàs de fons entre els diferents Comptes Generals de la
Universitat.
S'expediran manaments d'ingrés en efectiu, a favor d'aquest compte, per les quantitats líquides que es decideixi traspassar, amb
indicació del compte corrent de recepció.
S'expediran manaments de pagament en efectiu, contra aquest compte, per les mateixes quantitats líquides, amb indicació del
compte corrent emissor.
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