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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 2019 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 150.499.724,97 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 150.499.724,97 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 l’apartat Classificació
econòmica per concepte.

4.

La distribució per subconcepte dels crèdits pressupostaris de despesa i de les
estimacions d’ingressos és la que es presenta en l´apartat Classificació econòmica
per subconcepte.
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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 2019, les retribucions mensuals del personal docent i
investigador i del personal d’administració i serveis experimentaran un increment del
2,25% respecte les vigents a 31 de desembre de 2018 si així ho disposen les lleis de
pressupostos de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2019 o bé
qualsevol altra normativa que en aquest àmbit resulti d’aplicació.
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 seran els publicats a les lleis de pressupostos de
l’Estat i de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2019 o bé a qualsevol altra
normativa que resulti d’aplicació.
Les retribucions extraordinàries del personal laboral seran les determinades pels
corresponents convenis col·lectius.
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 2019 o bé qualsevol altra normativa que resulti
d’aplicació.
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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 2019 es liquidarà seguint les instruccions incloses en el Títol
VI de les bases per a l’execució del pressupost.

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 2019 i entraran en vigor l’1 de gener de 2019.

2.

El gerent i les directores de campus en el seu àmbit de responsabilitat territorial
podran 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.
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DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor
Aquest acord entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019.
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Resum per capítols

Pressupost 2018 vs 2019
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

Capítol VIII.- Actius financers
Passius financers

Capítol IX.- Passius financers

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

Pressupost 2018

Pressupost 2019

138.403.061,24

149.142.684,97

112.009.696,24

120.392.089,97

--

--

--

--

37.693.810,00

39.694.464,00

69.247.187,17

76.012.516,97

5.068.699,07

4.685.109,00

26.393.365,00

28.750.595,00

11.510,00

20,00

26.381.855,00

28.750.575,00

1.782.040,00

1.357.040,00

80.025,00

80.025,00

80.025,00

80.025,00

1.702.015,00

1.277.015,00

1.702.015,00

1.277.015,00

140.185.101,24

150.499.724,97

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
Actius financers

Capítol VIII.- Actius financers
Passius financers

Capítol IX.- Passius financers

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

Pressupost 2018

Pressupost 2019

138.359.660,39

148.174.820,35

109.439.374,18

117.574.305,35

71.024.884,25

79.313.344,24

30.253.260,41

29.875.438,06

308.198,79

357.404,94

7.853.030,73

8.028.118,11

--

--

28.920.286,21

30.600.515,00

28.920.261,21

30.517.340,00

25,00

83.175,00

1.825.440,85

2.324.904,62

80.015,00

80.015,00

80.015,00

80.015,00

1.745.425,85

2.244.889,62

1.745.425,85

2.244.889,62

140.185.101,24

150.499.724,97
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Classificació econòmica per concepte

Pressupost 2019
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 estudis oficials
312 Drets de matrícula en estudis propis
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
ARTICLE 40.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
402 De l'Administració de l'Estat
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
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

39.694.464,00
5.000,00
5.000,00
31.531.954,00
2.053.991,00
25.685.513,00
2.675.000,00
230.000,00
887.450,00
7.685.100,00
200,00
7.684.900,00
2.005,00
1.000,00
5,00
1.000,00
17.000,00
2.000,00
15.000,00
453.405,00
453.405,00

76.012.516,97
400.000,00
400.000,00
7.222.220,00
6.801.220,00
411.000,00
10.000,00
65.668.746,97
56.864.116,39
5.712.106,81
1.861.660,92
1.230.862,85
65.000,00
50.000,00
15.000,00
239.000,00
239.000,00
2.217.550,00
2.217.550,00
200.000,00
180.000,00
20.000,00

4.685.109,00

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

10,00
10,00

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

669.300,00
667.500,00
1.800,00

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

4.015.799,00
4.015.799,00
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Pressupost 2019
Classificació econòmica dels ingressos per concepte

Capítol VI.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

20,00

ARTICLE 61.- D'ALTRES INVERSIONS REALS
613 Venda mobiliari i equipaments
619 Venda d'altres inversions reals

10,00
5,00
5,00

ARTICLE 68.- REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL
680 D'exercicis tancats
681 Del pressupost corrent

10,00
5,00
5,00

Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
702 De l'Administració de l'Estat

28.750.575,00
866.250,00
866.250,00

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
749 Altres del sector públic

8.718.790,00
7.588.775,00
1.130.005,00
10,00

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

1.182.535,00
1.170.215,00
12.320,00

ARTICLE 76.- D'ENS LOCALS
760 D'Ajuntaments

110.000,00
110.000,00

ARTICLE 77.- D'EMPRESES PRIVADES
770 D'empreses privades

160.000,00
160.000,00

ARTICLE 78.- DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
780 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
ARTICLE 79
79.- DE L'EXTERIOR
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

1.320.000,00
1.320.000,00
16 393 000 00
16.393.000,00
15.530.000,00
863.000,00

80.025,00
80.000,00
80.000,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00

1.277.015,00
1.275.010,00
1.275.005,00
5,00
2.005,00
2.000,00
5,00

150.499.724,97
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Pressupost 2019
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

79.313.344,24
947.962,50
947.962,50

ARTICLE 12.- FUNCIONARIS
120 Retribucions bàsiques
121 Retribucions complementàries

28.866.823,65
10.245.020,83
18.621.802,82

ARTICLE 13.- LABORALS
130 Retribucions personal laboral

33.861.313,49
33.861.313,49

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

1.209.212,70
1.209.212,70
517.040,06
426.136,74
90.903,32
13.910.991,84
13.910.991,84

29.875.438,06

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

7.639.792,47
1.771.631,55
5.868.160,92

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

5.373.540,63
699.700,00
2.980.862,06
975.875,01
717.103,56

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
ARTICLE 31.- DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
310 Interessos
ARTICLE 35.- INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES
352 Interessos de demora
359 Altres despeses financeres

16.351.201,96
1.570.453,21
2.470.910,00
170.310,55
101.100,00
109.300,00
28.800,00
4.736.895,36
6.613.274,84
550.158,00
510.903,00
331.920,00
178.983,00

357.404,94
54.289,78
54.289,78
303.115,16
232.655,16
70.460,00

8 de 118

Pressupost 2019
Classificació econòmica de les despeses per concepte

Capítol IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 41.- A L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
410 A l'Administració de la Generalitat
ARTICLE 44.- A SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS EMPRESARIALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS
440 A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
ARTICLE 47.- A EMPRESES PRIVADES
470 A empreses privades
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE

8.028.118,11
35.000,00
35.000,00
350.000,00
350.000,00
13.005,00
13.005,00
7.580.113,11

480 Beques de col·laboració

1.139.765,84

483 Exempcions de matrícula

3.828.384,00

484 Beques per a la cooperació

1.610.970,00

485 Beques per a la solidaritat i desenvolupament

130.600,00

489 Ajuts diversos

870.393,27

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

50.000,00
50.000,00

30.517.340,00
2.977.330,00
500.000,00
200.000,00
5,00
1.147.725,00
908.600,00
,
221.000,00
27.540.010,00
27.540.010,00

83.175,00
5,00
5,00

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

72.500,00
72.495,00
5,00

ARTICLE 79.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
790 Transferències de capital a l'exterior

10.670,00
10.670,00

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
ARTICLE 94.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
940 Devolució de dipòsits
941 Devolució de fiances

Total Pressupost de Despeses

80.015,00
80.000,00
80.000,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00

2.244.889,62
2.242.889,62
2.242.889,62
2.000,00
1.000,00
1.000,00

150.499.724,97
150 499 724 97
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Classificació econòmica per subconcepte

Pressupost 2019
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

39.694.464,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

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

31.531.954,00
2.053.991,00
932.311,00
25.844,00
95.729,00
753.353,00
246.754,00

311
311.00
311.10
311.20
311.40
311.41
311.42
311.43
311.44
311.50

Drets de matrícula en estudis oficials
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

25.685.513,00
12.244.930,00
3.541.584,00
352.976,00
1.908.867,00
314.568,00
1.069.048,00
3.402.917,00
399.623,00
2.451.000,00

312
312.00
312 01
312.01
312.10
312.11
312.20
312.21

Drets de matrícula en estudis propis
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

887.450,00
823.940,00
63.510,00

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
329.92
329.93
329.95
329.96
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 bibliogràfics
Serveis cientificotècnics
Serveis per repercussió Dr. Aiguader
Serveis de suport a centres adscrits
Altres serveis

2.675.000,00
455.000,00
20 000 00
20.000,00
1.120.000,00
880.000,00
160.000,00
40.000,00

7.685.100,00
200,00
200,00
7.684.900,00
2.368.900,00
520.000,00
1.983.000,00
187.000,00
485.000,00
150.000,00
270.000,00
280.000,00
1.300.000,00
141.000,00
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Pressupost 2019
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

39.694.464,00
2.005,00
1.000,00
1.000,00
5,00
5,00
1.000,00
1.000,00

17.000,00
2.000,00
2.000,00
15.000,00
15.000,00
453.405,00
453.405,00
120.000,00
5.000,00
5,00
1.000,00
327.400,00
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Capítol IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 40.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
402
De l'Administració de l'Estat
402.00
De l'Estat

ARTICLE 44.440
440.00
440.05
440.10

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

Universitats
D'universitats catalanes

ARTICLE 45.450
450.01
450.30
450.40
450.50

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Per al funcionament ordinari
Contracte programa
Subvenció estratègica
Subvenció programa de foment a la recerca
Subvenció per plans de professorat

76.012.516,97
400.000,00
400.000,00
400.000,00

7.222.220,00
6.801.220,00
1.687.000,00
61.500,00
5.052.720,00
411.000,00
410.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
65.668.746,97
56.864.116,39
49.377.412,89
5.012.258,87
2.006.418,66
468.025,97

453
453.00
453
00

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

5.712.106,81
5 712 106 81
5.712.106,81

454
454.00

Per infraestructures cedides
Edifici Roc Boronat

1.861.660,92
1.861.660,92

455
455.00

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

1.230.862,85
1.230.862,85

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

De Diputacions
De Diputacions

ARTICLE 47.- D'EMPRESES PRIVADES
470
D'empreses privades
470.00
D'empreses privades

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
Aportacions FUPF
Aportacions UPF Solidària

65.000,00
50.000,00
50.000,00
15.000,00
15.000,00

239.000,00
239.000,00
239.000,00

2.217.550,00
2.217.550,00
1.702.550,00
500.000,00
15.000,00
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Capítol IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 49.492
492.10
492.90
499
499.00

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

76.012.516,97
200.000,00
180.000,00
65.000,00
115.000,00
20.000,00
20.000,00
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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
550.86
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
Edifici Dr. Aiguader
Per aplicar als que puguin produir-se

4.685.109,00
10,00
10,00
5,00
5,00

669.300,00
667.500,00
36.500,00
631.000,00
1.800,00
1.800,00

4.015.799,00
4.015.799,00
150.000,00
750.000,00
1.407.350,00
1.111.000,00
84.805,00
364.898,00
90.000,00
57.746,00
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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

20,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00

10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
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Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

28.750.575,00

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

ARTICLE 74.740
740.00
740.01
740.10
740.11
740.30
740.31
740.50
740.51

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
De seguiment específic d'entitats autónomes de la Generalitat
De seguiment específic d'entitats autónomes de la Generalitat: repercussió

8.718.790,00
7.588.775,00
1.800.000,00
5,00
5.155.000,00
633.750,00
5,00
5,00
5,00
5,00

741
741.00
741.01
741.10
741.11

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

1.130.005,00
1.000.000,00
120.000,00
5,00
10.000,00

749
749.00
749.01

Altres del sector públic
De seguiment específic d'altres del sector públic
d altres del sector públic: repercussió
De seguiment específic d'altres

ARTICLE 75.- DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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

866.250,00
866.250,00
150.000,00
16.250,00
700.000,00

10,00
5,00
5,00

1.182.535,00
1.170.215,00
1.170.215,00
12.320,00
10.000,00
2.320,00

ARTICLE 76.760
760.00
760.01

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

110.000,00
110.000,00
100.000,00
10.000,00

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

160.000,00
160.000,00
150.000,00
10.000,00

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

1.320.000,00
1.320.000,00
1.200.000,00
120.000,00

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

16.393.000,00
15.530.000,00
13.400.000,00
1.800.000,00
300.000,00
30.000,00

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

863 000 00
863.000,00
783.000,00
80.000,00
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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

80.025,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00

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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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

1.277.015,00
1.275.010,00
1.275.005,00
5,00
1.125.000,00
150.000,00
5,00
5,00

2.005,00
2.000,00
2.000,00
5,00
5,00
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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

69.359.675,81

164.140,58

890.853,13

57.109,37

947.962,50

57.109,37
57.109,37

947.962,50
947.962,50

28.820.048,45

35.705,20

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

10.228.581,90
3.022.843,92
1.104.268,90
5.122.871,85
978.597,23

16.438,93

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 de docència
Complement autonòmic de recerca
Complement autonòmic de gestió
Retribucions complementàries PAS

18.591.466,55
528.507,37
4.932.008,51
2.012.310,62
1.158.936,55
1.006.057,43
770.779,11
195.575,50
7.987.291,46

19.266,27

130
130.20
130.25
130.30
130.35
130.50
130.51
130.52
130.55
130.56
130.57
130.58
130.59
130.60
130.61
130.62
130.63
130.64
130.69

11.070,00

28.866.823,65
10.245.020,83
3.022.843,92
1.104.268,90
5.136.569,71
981.338,30

13.697,86
2.741,07
11.070,00
11.070,00

19.266,27

18.621.802,82
528.507,37
4.943.078,51
2.012.310,62
1.158.936,55
1.006.057,43
770.779,11
195.575,50
8.006.557,73

26.582.945,54

7.278.367,95

33.861.313,49

Retribucions personal laboral
26.582.945,54
Retribucions PAS laboral fix
3.871.286,29
Triennis PAS laboral
727.210,74
Retribucions PAS laboral temporal
2.174.015,12
Retribucions PAS laboral: Programes cofinançats
249.601,12
Retribucions PDI laboral fix
3.488.457,36
Trams docents PDI laboral
658.892,85
Trams recerca PDI laboral
422.617,77
Triennis PDI laboral
768.262,22
Càrrecs acadèmics i altres
367.438,64
Complement autonòmic de docència PDI laboral
517.408,22
Complement autonòmic de recerca PDI laboral
372.842,07
Complement autonòmic de gestió PDI laboral
36.769,77
Retribucions PDI laboral temporal
10.595.511,79
Retribucions personal investigador. UPF
1.772.655,21
Retribucions personal investigador. Ministeris Estatals
Retribucions personal investigador. Generalitat
Retribucions personal investigador: Programes cofinançats
559.976,37
Retribucions personal investigador. Altres

7.278.367,95
238.930,00
17.980,00
303.550,00
214.256,00
6.800,00

33.861.313,49
4.110.216,29
745.190,74
2.477.565,12
463.857,12
3.495.257,36
658.892,85
422.617,77
768.262,22
367.438,64
517.408,22
372.842,07
36.769,77
10.892.771,79
1.965.575,21
2.224.920,00
1.126.190,00
1.904.438,32
1.311.100,00

ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL
143
143.30

79.313.344,24

890.853,13
890.853,13

120
120.10
120.15
120.20
120.25

ARTICLE 13.- LABORALS

9.789.527,85

Total
Pressupost

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
151 10

Gratificacions
Hores extraordinàries
PAU,
Majors
PAU COU,
COU M
j
25 anys i altres
lt

297.260,00
192.920,00
2.224.920,00
1.126.190,00
1.344.461,95
1.311.100,00

906.992,70

302.220,00

1.209.212,70

906.992,70
906.992,70

302.220,00
302.220,00

1.209.212,70
1.209.212,70

90.903,32

90.903,32
34.063,69
56.839,63
56 839 63

46.136,74

380.000,00

517.040,06

46.136,74
3.117,35
43.019,39

380.000,00

426.136,74
3.117,35
423.019,39

380.000,00

90.903,32
34.063,69
56.839,63
56 839 63
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Total
Pressupost

Capítol I.- DESPESES DE PERSONAL

69.359.675,81

164.140,58

9.789.527,85

79.313.344,24

ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS

12.067.932,67

25.189,27

1.817.869,90

13.910.991,84

12.067.932,67
5.536.592,03

25.189,27

1.817.869,90
182.970,00
524.220,00
298.340,00
218.865,90
317.480,00
216.550,00
59.444,00

13.910.991,84
5.719.562,03
524.220,00
298.340,00
293.405,68
317.480,00
6.658.416,46
99.567,67

160
160.10
160.15
160.16
160.17
160.19
160.20
160.25

Quotes socials
Personal docent i investigador
Personal investigador. Ministeris Estatals
Personal investigador. Generalitat
Personal investigador: Programes cofinançats
Personal investigador. Altres
Personal d'administració i serveis
PAS Laboral: Programes cofinançats

74.539,78
6.416.677,19
40.123,67

25.189,27
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Capítol II.-DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS

22.073.912,23

1.106.884,91

6.694.640,92

29.875.438,06

1.861.660,92

7.639.792,47

5.748.631,55

29.500,00

201
201.20
201.21
201.30
201.90

De béns mobles
Mobiliari i equipaments
Equipaments audiovisuals
Equipaments per a procés de dades
Altres

1.742.631,55
574.700,00
399.870,00
765.961,55
2.100,00

29.000,00
29.000,00

202
202.00
202.01
202.04
202.06
202.90

Edificis i altres construccions
Edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Edifici Tallers
Edifici Roc Boronat
Edifici Almogàvers
Altres

4.006.000,00
1.811.600,00
2.141.000,00

500,00

ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

1.771.631,55
603.700,00
399.870,00
765.961,55
2.100,00

43.000,00
10.400,00

500,00

5.868.160,92
1.811.600,00
2.141.000,00
1.861.660,92
43.000,00
10.900,00

1.861.660,92

5.373.040,63

500,00

5.373.540,63

1.861.660,92

212
212.00

Edificis i altres construccions
Edificis i altres construccions

213
213.00

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

216
216.00
216
00

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

975.375,01
975 375 01
975.375,01

219
219.10
219.20
219.21
219.22

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

717.103,56
3.600,00
149.400,00
107.603,56
456.500,00

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES

Total
Pressupost

699.700,00
699.700,00

699.700,00
699.700,00

2.980.862,06
2.980.862,06

2.980.862,06
2.980.862,06
500,00
500 00
500,00

975.875,01
975 875 01
975.875,01
717.103,56
3.600,00
149.400,00
107.603,56
456.500,00

10.790.890,05

904.221,91

4.656.090,00

16.351.201,96

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
Reprografia

1.364.723,21
77.223,21
17.500,00
1.195.500,00
74.500,00

189.650,00
48.100,00
3.650,00

16.080,00
12.050,00

137.900,00

4.030,00

1.570.453,21
137.373,21
21.150,00
1.195.500,00
216.430,00

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

2.384.250,00
1.687.700,00
439.200,00
139.800,00
67.100,00
4.250,00
2.000,00
44.200,00

70.850,00

15.810,00

70.850,00

15.810,00

222
222.00
222.10
222.20

Comunicacions
Serveis de telecomunicacions
Postals
Missatgers

136.960,55
84.260,55
29.700,00
23.000,00

32.350,00
7.800,00
21.550,00
3.000,00

1.000,00
1.000,00

2.470.910,00
1.687.700,00
439.200,00
139.800,00
67.100,00
4.250,00
2.000,00
130.860,00
170.310,55
92.060,55
52.250,00
26.000,00
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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
226.62
226.70
226.90

Personal investigador: Programes cofinançats
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 conferències: honoraris personal extern
Organització de conferències: viatges, allotjaments i altres
Organització de conferències: honoraris personal intern
Quotes d'associacions
Altres despeses diverses

227
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

22.073.912,23

1.106.884,91

6.694.640,92

29.875.438,06

94.100,00
94.100,00

3.000,00
3.000,00

4.000,00
4.000,00

101.100,00
101.100,00

109.300,00
109.300,00

109.300,00
109.300,00

28.300,00
28.300,00

500,00
500,00

778.441,45
64.550,00
61.150,00
24.750,00

274.683,91
41.559,42
22.356,00
6.000,00
1.000,00

71.000,00
147.000,00
224.631,45
4.100,00
157.460,00
23.800,00
5 894 814 84
5.894.814,84
1.932.100,00
1.297.600,00
668.742,32
143.500,00
230.000,00
770.098,35
378.980,00
473.794,17

28.800,00
28.800,00
3.683.770,00
18.840,00
13.040,00

8.950,00

709.110,00
1.875.000,00
7.890,00

66.036,72
87.926,73
28.800,00
11.555,04
500,00

281.880,00
240.980,00
483.950,00
2.500,00
50.580,00

71 150 00
71.150,00

647 310 00
647.310,00

4.736.895,36
124.949,42
96.546,00
30.750,00
710.110,00
1.875.000,00
87.840,00
147.000,00
572.548,17
333.006,73
512.750,00
171.515,04
74.880,00

100,00
21.800,00
49.250,00

7.000,00
630.310,00

6 613 274 84
6.613.274,84
1.932.100,00
1.297.600,00
678.742,32
143.500,00
230.000,00
770.198,35
407.780,00
1.153.354,17

262.038,00
262.038,00

288.120,00
288.120,00

550.158,00
550.158,00

161.350,00

172.663,00

176.890,00

510.903,00

113.850,00
27.150,00
57.100,00
29.600,00

44.800,00
5.300,00
21.500,00
18.000,00

173.270,00
50.820,00
73.910,00
48.540,00

331.920,00
83.270,00
152.510,00
96.140,00

47.500,00
20.000,00
11.600,00
15.900,00

127.863,00
54.600,00
73.163,00
100,00

3.620,00
330,00
3.290,00

178.983,00
74.930,00
88.053,00
16.000,00

10.000,00
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sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat

Capítol III.- DESPESES FINANCERES
ARTICLE 31.- DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
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

349.944,94

7.460,00

Total
Pressupost
357.404,94

54.289,78

54.289,78

54.289,78
54.289,78

54.289,78
54.289,78

295.655,16

7.460,00

232.655,16
232.655,16
63.000,00
13.000,00
50.000,00

303.115,16
232.655,16
232.655,16

7.460,00
7.460,00

70.460,00
13.000,00
57.460,00
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Capítol IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 41.- A l'Administració de la Generalitat
410
410.00

A l'Administració de la Generalitat
A l'Administració de la Generalitat

ARTICLE 44.- A SOC. MERC., ENT. EMP. I ALTRES ORG. PÚBLICS
440
440.10

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

ARTICLE 47.- A EMPRESES PRIVADES
470
470.00

A empreses privades
A empreses privades

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
480
480.00
480.05
480.10

Beques de col·laboració
Estudiants en pràctiques de suport administratiu
Estudiants en pràctiques de docència
Estudiants en pràctiques de recerca

483
483.00

Exempcions de matrícula
Exempcions de matrícula per becaris UPF

484
484.00
484.50
484.90

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

485
485.00
485.10

Beques per a la solidaritat i desenvolupament
Beques UPF Solidària
Beques Salari

489
489.00
489.12
489.13
489.14
489.15
489.16
489.17
489.18
489.90
489.91

Ajuts diversos
Fundació Universitat Pompeu Fabra
Associació Catalana d'Universitats Públiques
Institut Joan Lluis Vives
Institute political economy governance (IPEG)
Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)
Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI)
Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)
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

5.893.619,99

174.148,12

1.960.350,00

Total
Pressupost
8.028.118,11

35.000,00

35.000,00

35.000,00
35.000,00

35.000,00
35.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00
350.000,00

350.000,00
350.000,00

5,00

13.000,00

13.005,00

5,00
5,00

13.000,00
13.000,00

13.005,00
13.005,00

5.508.614,99

161.148,12

1.910.350,00

7.580.113,11

908.431,00
433.068,28
475.362,72

57.904,84
57.904,84

173.430,00
24.000,00

1.139.765,84
514.973,12
475.362,72
149.430,00

149.430,00
3.828.384,00
3.828.384,00

3.828.384,00
3.828.384,00

130.000,00

1.480.970,00
1.303.970,00

130.000,00
177.000,00
84.600,00

25.000,00
25.000,00

21.000,00
21.000,00

130.600,00
46.000,00
84.600,00

78.243,28

234.950,00

32.900,00
2.050,00

870.393,27
200.000,00
51.000,00
15.500,00
200.000,00
72.000,00
100.000,00
30.000,00
39.000,00
91.643,28
71.249,99

50.000,00

50.000,00

50.000,00
50.000,00

50.000,00
50.000,00

84.600,00
557.199,99
200.000,00
45.000,00
15.500,00

6.000,00
200.000,00

72.000,00
100.000,00
30.000,00
39.000,00
20.000,00
35.699,99

1.610.970,00
1.303.970,00
130.000,00
177.000,00

38.743,28
33.500,00
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Total
Pressupost

Capítol VI.- INVERSIONS REALS

1.040.000,00

2.518.600,00

26.958.740,00

30.517.340,00

ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT

1.040.000,00

59.100,00

1.878.230,00

2.977.330,00

620
620.00

Edificis i altres construccions
Edificis i altres construccions

150.000,00
150.000,00

350.000,00
350.000,00

500.000,00
500.000,00

621
621.00

Maquinària i instal·lacions
Maquinària i instal·lacions

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

200.000,00
200.000,00

622
622.00

Elements de transport
Elements de transport

5,00
5,00

5,00
5,00

623
623.00
623.10
623.20

Mobiliari i equipaments
Mobiliari i equipaments
Equipament científic
Equipament audiovisual

300.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

27.500,00
18.500,00
6.000,00
3.000,00

820.225,00
100.000,00
300.000,00
420.225,00

1.147.725,00
218.500,00
406.000,00
523.225,00

624
624.00
624.10

Equipaments per a procés de dades
Hardware
Software

280.000,00
180.000,00
100.000,00

28.600,00
23.600,00
5.000,00

600.000,00
400.000,00
200.000,00

908.600,00
603.600,00
305.000,00

625
625.00
625.10

Fons de biblioteca
Monografies
Subscripcions

210.000,00
80.000,00
130.000,00

3.000,00
3.000,00

8.000,00
8.000,00

221.000,00
91.000,00
130.000,00

ARTICLE 64
64.-- DESPESES PER INV
INV. DE CARÀCTER IMMATERIAL
640
640.00
640.01
640.10
640.11
640.12
640.13
640.14
640.19
640.20
640.30
640.90

Programes de Recerca
Personal. Retribucions
Personal. Quotes socials
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

2 459 500 00
2.459.500,00

25 080 510 00
25.080.510,00

27 540 010 00
27.540.010,00

2.459.500,00
80.000,00

25.080.510,00
7.810.163,28
3.112.046,72
1.260.000,00
510.000,00
360.000,00
902.800,00
130.000,00
140.000,00
3.640.000,00
4.535.000,00
2.680.500,00

27.540.010,00
7.890.163,28
3.112.046,72
1.260.000,00
510.000,00
360.000,00
902.800,00
130.000,00
140.000,00
3.640.000,00
4.535.000,00
5.060.000,00

2.379.500,00
1.822.000,00

Actuacions estratègiques de Recerca

137.500,00

Programa Planetary Wellbeing

150.000,00

Altres

270.000,00

1.822.000,00
137.500,00

275.000,00

2.543.000,00

2.813.000,00

150.000,00

25 de 118

Pressupost 2019
Classificació econòmica de les despeses per subconcepte

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

sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat

Total
Pressupost

83.175,00

83.175,00

5,00

5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

72.500,00

72.500,00

72.495,00
72.490,00
5,00

72.495,00
72.490,00
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

10.670,00

10.670,00

10.670,00
10.670,00

10.670,00
10.670,00
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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

80.010,00

5,00

Total
Pressupost
80.015,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00
80.000,00

80.000,00
80.000,00

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

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

5,00

5,00

5,00
5,00

5,00
5,00
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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

ARTICLE 94.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES

2.169.889,62

75.000,00

Total
Pressupost
2.244.889,62

2.167.889,62

75.000,00

2.242.889,62

2.167.889,62
2.145.233,57
22.656,05

75.000,00

2.242.889,62
2.145.233,57
97.656,05

75.000,00

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
1,87M€, 1%

subvencions per al PDI
6,18M€, 4%

activitats docents
9,26M€, 6%

activitats de recerca
28,26€,19%

p
corrents
operacions
104,93M€, 70%

Ingressos corrents no financers i sense finalitat

ingressos patrimonials
4,68M€,5%

altres ingressos
5,31M€, 5%

cànons recerca
3,50M€,3%

matrícula estudis oficials
28,86M€, 27%

subvenció ordinària
62,58M€, 60%
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Despeses. Tipologia

despeses amb finalitat
inversió
1,87M€, 1%

PDI en formació
6,18M€, 4%

activitats docents
9,26M€, 6%

activitats de recerca
28,26M€, 19%

inversió
1,04M€, 1%
operacions financeres
2,25M€, 1%

operacions corrents
101,64M€, 68%

Despeses corrents no financeres i sense finalitat

personal
70,09M€, 69%

estructura
13,99M€, 14%

funcionament
9,77M€, 10%

descentralitzats
3,96M€, 4%

compensació matrícules
3,83M€, 3%
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Resum dotació dels pressupostos de gestió orgànics

Facultats i Departaments
Facultat de Dret
Departament de Dret
Total Facultats i Departaments

Unitats de coordinació acadèmica
de Ciències de la Salut i de la Vida
de Ciències Politiques i Socials
de Economia i Empresa
d'Humanitats
de Comunicació
d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
de Traducció i Ciències del Llenguatge
Total Unitats de coordinació acadèmica

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

Dotació
56.441,00
58.081,00
114.522,00

Dotació
186.081,00
54.739,00
123.085,00
78.593,00
108.874,00
89.221,00
93.124,00
733.717,00

Dotació
13.500,00
9.800,00
23.300,00

Estudiants visitants Aportació captació
i Education abroad
d'estudiants
4.206,84

-600,00

4.206,84

-600,00

Estudiants visitants Aportació captació
i Education abroad
d'estudiants
120,00
450,00
27.070,04
2.070,00
1.412,73
765,00
240,00
32.127,77

-600,00
-600,00
-600,00
-600,00
-600,00
-600,00
-600,00
-4.200,00

Total
60.047,84
58.081,00
118.128,84

Total
185.601,00
54.589,00
149.555,04
80.063,00
109.686,73
89.386,00
92.764,00
761.644,77

Total
13.500,00
9.800,00
23.300,00

Total

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

TOTAL DESPESA DESCENTRALITZADA

388.800,00
4.400,00
1.822.000,00
137.500,00
80.000,00
420.000,00
107.000,00
101.000,00

3.963.773,61

31 de 118

Pressupost 2019
Detall econòmic

Facultat de Dret
Ingressos

60.047,84
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
Reprografia
222.10
Postals
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de conferències: honoraris personal extern
226.62
Organització de conferències: honoraris personal intern
226.70
Quotes d'associacions
227.90
Altres estudis tècnics
228.10
Orgànics

56.441,00
4.026,84
180,00
-600,00

60.047,84
50.543,00
3.000,00
5.000,00
1.500,00
1.800,00
500,00
1.500,00
5.000,00
800,00
800,00
1.200,00
29.443,00

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

6.700,00
600,00
3.600,00
2.500,00

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
480.00
Estudiants en pràctiques de suport administratiu

2.804,84
2.804,84
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Departament de Dret
Ingressos

58.081,00
Dotació per model

Despeses
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160.20
PAS

58.081,00

58.081,00
800,00
800,00

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Reprografia
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 conferències: honoraris personal extern
226.61
Organització de conferències: viatges, allotjaments i altres

21.281,00
2.500,00
2.500,00
1.000,00
700,00
1.500,00
100,00
4.000,00
2.500,00
3.981,00
2.500,00

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ
Ó 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

24.000,00
1.200,00
500,00
7.300,00
15.000,00

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
480.00
Estudiants en pràctiques de suport administratiu

12.000,00
12.000,00
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UCA de Ciències de la Salut i la Vida
Ingressos

185.601,00
Dotació per model
Education abroad
Aportació captació estudiants

Despeses
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Reprografia
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 conferències: honoraris personal extern
226.61
Organització de conferències: viatges, allotjaments i altres
226.70
Quotes d'associacions
227.90
Altres estudis tècnics
g
228.10
Orgànics

186.081,00
120,00
-600,00

185.601,00
139.801,00
7.800,00
10.700,00
52.200,00
3.800,00
4.100,00
800,00
500,00
2.500,00
11.406,00
15.000,00
3.000,00
900,00
2.500,00
24.595,00

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

24.500,00
500,00
24.000,00

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

10.500,00
9.000,00
1.500,00

ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
623.10
Equipament científic
624.00
Hardware

10.800,00
1.500,00
6.000,00
3.300,00
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UCA de Ciències Polítiques i Socials
Ingressos

54.589,00
Dotació per model
Education abroad
Aportació captació estudiants

Despeses
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160.20
PAS

54.739,00
450,00
-600,00

54.589,00
500,00
500,00

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Reprografia
221.90
Altres subministraments
222.10
Postals
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.60
Organització de conferències: honoraris personal extern
226.61
Organització de conferències: viatges, allotjaments i altres
226.70
Quotes d'associacions
227.90
Altres estudis tècnics

37.989,00
2.000,00
15.000,00
500,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
3.500,00
9.489,00
500,00
1.000,00

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ
Ó 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

10.100,00
100,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
480.00
Estudiants en pràctiques de suport administratiu

6.000,00
6.000,00
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UCA d'Economia i Empresa
Ingressos

149.555,04
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
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
220.20
Reprografia
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
226.40
Realització d'estudis i treballs tècnics
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de conferències: honoraris personal extern
226.61
Organització de conferències: viatges, allotjaments i altres
226.62
Organització de conferències: honoraris personal intern
226.70
Quotes d'associacions
227.90
Altres estudis tècnics
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
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
480.00
Estudiants en pràctiques de suport administratiu
489.90
Altres ajuts a famílies
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
624.00
Hardware
624.10
Software
625.00
Monografies

123.085,00
19.195,04
7.875,00
-600,00

149.555,04
500,00
500,00
101.655,04
7.000,00
650,00
27.000,00
2.500,00
3.500,00
150,00
6.000,00
2.250,00
2.000,00
1.000,00
2.250,00
3.000,00
10.000,00
14.000,00
355,04
20.000,00
24.500,00
1.000,00
5.000,00
7.000,00
10.000,00
1.500,00
4.900,00
1.200,00
3.700,00
18.000,00
12.000,00
2.500,00
1.000,00
2.500,00
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UCA d'Humanitats
Ingressos

80.063,00
Dotació per model
Education abroad
Aportació captació estudiants

Despeses
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Reprografia
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
223.00
Transports
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de conferències: honoraris personal extern
226.61
Organització de conferències: viatges, allotjaments i altres
226.62
Organització de conferències: honoraris personal intern
Altres despeses
p
diverses
226.90
227.64
Serveis informàtics i audiovisuals
227.70
Impremta i comunicació institucional
227.90
Altres estudis tècnics

78.593,00
2.070,00
-600,00

80.063,00
65.500,00
1.700,00
15.000,00
1.000,00
250,00
1.500,00
50,00
2.000,00
3.000,00
500,00
1.000,00
3.000,00
32.600,00
1.000,00
500,00
,
100,00
700,00
1.600,00

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
233.90
Altres indemnitzacions

5.563,00
200,00
200,00
200,00
200,00
4.663,00
100,00

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

7.000,00
2.000,00
5.000,00

ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
624.00
Hardware

2.000,00
2.000,00
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UCA de Comunicació
Ingressos

109.686,73
Dotació per model
Estudiants visitants
Education abroad
Aportació captació estudiants

Despeses
ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS
201.20
Mobiliari i equipaments

108.874,00
482,73
930,00
-600,00

109.686,73
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
Reprografia
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
223.00
Transports
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de conferències: honoraris personal extern
226.61
Organització de conferències: viatges, allotjaments i altres
226.62
Organització de conferències: honoraris personal intern
226.70
Quotes d'associacions
227.70
Impremta i comunicació institucional
227.90
Altres estudis tècnics

71.343,45
5.800,00
2.200,00
7.000,00
2.350,00
100,00
1.700,00
500,00
1.000,00
2.500,00
1.500,00
500,00
11.836,72
9.906,73
3.000,00
3.000,00
1.500,00
16.950,00

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

11.000,00
500,00
1.000,00
500,00
2.000,00
7.000,00

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

16.343,28
10.300,00
6.043,28

ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
623.20
Equipament audiovisual
624.00
Hardware

7.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
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UCA d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Ingressos

89.386,00
Dotació per model
Education abroad
Aportació captació estudiants

Despeses

89.221,00
765,00
-600,00

89.386,00

ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS
202.90
Altres

500,00
500,00

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

500,00
500,00

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Reprografia
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 conferències: honoraris personal extern
226.61
Organització de conferències: viatges, allotjaments i altres
226.62
Organització de conferències: honoraris personal intern
226.70
Quotes d'associacions
226.90
Altres despeses diverses
227.70
Impremta i comunicació institucional

56.386,00
3.000,00
31.000,00
4.000,00
1.200,00
200,00
6.000,00
500,00
0,00
1.500,00
4.086,00
2.900,00
1.000,00
0,00
0,00
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
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis

17.000,00
500,00
3.500,00
2.000,00
2.000,00
9.000,00

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
480.00
Estudiants en pràctiques de suport administratiu
489.90
Altres ajuts a famílies
489.91
Altres ajuts a institucions
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
623.20
Equipament audiovisual
624.00
Hardware
624.10
Software

4.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
11.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
2.000,00

39 de 118

Pressupost 2019
Detall econòmic

UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge
Ingressos

92.764,00
Dotació per model
Education abroad
Aportació captació estudiants

Despeses

93.124,00
240,00
-600,00

92.764,00

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
Reprografia
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 conferències: honoraris personal extern
226.61
Organització de conferències: viatges, allotjaments i altres
226.62
Organització de conferències: honoraris personal intern
226.70
Quotes d'associacions
p
i comunicació institucional
227.70
Impremta
227.90
Altres estudis tècnics

61.264,00
6.600,00
800,00
16.300,00
500,00
2.300,00
400,00
2.000,00
1.300,00
1.200,00
7.633,00
5.531,00
9.000,00
1.700,00
1.000,00
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

14.500,00
2.000,00
1.600,00
1.800,00
100,00
9.000,00

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

8.000,00
5.000,00
3.000,00

ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
624.00
Hardware
624.10
Software
625.00
Monografies

9.000,00
2.000,00
4.500,00
2.000,00
500,00

40 de 118

Pressupost 2019
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
Reprografia
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat

13.500,00

13.500,00
13.000,00
3.500,00
4.000,00
3.000,00
1.150,00
1.150,00
100,00
100,00
500,00
500,00
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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
Reprografia
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
227.70
Impremta i comunicació institucional
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat

9.800,00

9.800,00
9.100,00
1.200,00
3.600,00
2.800,00
800,00
100,00
200,00
100,00
100,00
200,00
700,00
700,00
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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

57.109,37
57.109,37

ARTICLE 12.- FUNCIONARIS
120.20
Retribucions PAS
120.25
Triennis PAS
121.30
Retribucions complementàries PAS

35.705,20
13.697,86
2.741,07
19.266,27

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

46.136,74
3.117,35
43.019,39

ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160.20
PAS

23.389,27
23.389,27

ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS
201 20
201.20
Mobiliari i equipaments

25.000,00
25 000 00
25.000,00

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Reprografia
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.20
Publicitat i propaganda
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de conferències: honoraris personal extern
226.61
Organització de conferències: viatges, allotjaments i altres
226.70
Quotes d'associacions
227.70
Impremta i comunicació institucional
227.90
Altres estudis tècnics

67.359,42
4.000,00
800,00
1.000,00
1.000,00
500,00
12.059,42
4.000,00
1.000,00
9.000,00
12.000,00
4.000,00
17.000,00
1.000,00

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

31.000,00
1.000,00
30.000,00

ARTICLE 47.- A EMPRESES PRIVADES
470.00
A empreses privades

13.000,00
13.000,00

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

89.600,00
8.600,00
25.000,00
6.000,00
17.500,00
32.500,00

ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
624.00
Hardware

500,00
500,00
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Consell Social
Ingressos

388.800,00
Subvenció fixa de la Generalitat

Activitats

388.800,00

388.800,00

620000

Personal
Despesa de personal

116.203,84
116.203,84

620100
620101

Funcionament i Infraestructura
Funcionament i infraestructura
Comissions

43.459,42
28.459,42
15.000,00

620300
620301
620303
620302

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

40.000,00
6.000,00
25.000,00
6.000,00
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

74.136,74
23.019,39
20.000,00
28.000,00
3 117 35
3.117,35

620500
620501
620502
620503
620504

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

75.000,00
1.000,00
55.000,00
10.000,00
4.000,00
5.000,00

620602

Avaluació: Estudis
Altres estudis

32.500,00
32.500,00

620700

Altres actuacions: Projectes
Nous projectes

7.500,00
7.500,00
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Síndic de greuges
Ingressos

4.400,00
Dotació

Despeses

4.400,00

4.400,00

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
226.11
Activitats institucionals
226.70
Quotes d'associacions
227.70
Impremta i comunicació institucional

1.000,00
300,00
300,00
400,00

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

2.600,00
400,00
1.200,00
1.000,00

ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
624.00
Hardware

800,00
800,00
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ÀMBITS ESTRATÈGICS INCLOSOS EN EL PLA ESTRATÈGIC 2016-2025
Docència
Biblioteca

335.400,00

Centre per a la Innovació en l'Aprenentatge i Coneixement

248.600,00

Oficina de Posgrau i Doctorat

124.000,00

Servei de Gestió Acadèmica

6.107.614,00

Servei d'Informàtica

1.605.071,79

Recerca
Biblioteca
Servei de Recerca
Servei d'Informàtica
Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals
Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle

1.263.800,00
28.771.697,85
922.811,12
73.000,00
3.810.600,00

Entorn i Projecció
Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni

2.700.230,00

Comunitat
Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals

207.929,21

Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària

471.017,00

Servei de PAS

174.199,99

Finançament i Governança
Unitat d’Organització i Processos
Servei d'Informàtica

38.500,00
1.230.081,44

EIXOS TRANSVERSALS INCLOSOS EN EL PLA ESTRATÈGIC 2016-2025
Internacionalització
Servei de Relacions Internacionals
Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

3.167.550,00
353.000,00

Responsabilitat Social
Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

126.300,00

ÀMBIT ESTRATÈGIC NO INCLÒS EN EL PLA ESTRATÈGIC 2016-2025
Sostenibilitat econòmica
Servei de Gestió Patrimonial i Contractació

16.570.360,92

Servei de PDI

77.378.818,48

Servei de Pressupostos i Finances

Total despeses programes pressupostaris 2019

4.819.143,17

150.499.724,97
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ÀMBIT: Docència
Responsable de gestió: Biblioteca
Responsable administratiu: Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d’Informació
Responsable polític: VR. Direcció de projectes d’innovació
Descripció del programa pressupostari:
Adaptar-se al nou model educatiu és imprescindible per a millorar la docència. Des de la Biblioteca es dóna resposta a
aquesta necessitat mitjançant la producció de nous materials a l’Aula Global com, per exemple, l’adaptació de tots els
materials de competències digitals per al que passin a ser formacions en línia, o amb la producció de vídeos docents (MOOC,
cursos en línia, vídeos docents per a les classes, etc.); també cal destacar pàgines web temàtiques de suport a la docència
així com les actualitzacions de les guies temàtiques.
D’altra banda la vinculació entre la docència i la recerca és un tema i vital per tal que hi hagi un benefici tant pel que fa als
processos d’aprenentatge com als de recerca, i aconseguir d’aquesta manera una universitat de qualitat. La Biblioteca
treballa per oferir serveis que tinguin en compte aquesta fusió.

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
1.1.

Construir un model educatiu propi
1.1.9. Revisar l’actual sistema de producció de materials digitals per adequar-lo a les necessitats i objectius del nou model
educatiu.
1.1.10. Dissenyar i implementar els serveis de suport necessaris per donar resposta a la fusió de docència i recerca en el
procés d’aprenentatge.

Activitats Pla d’actuacions 2018-2020
1.1.9

Implementar les mesures que ens permetin una resposta eficient i àgil a les noves necessitats derivades del nou model
educatiu.
1.1.10 Oferir nous serveis de suport a la fusió de la docència i la recerca

Indicadors
1.1.9

Unitat

Materials digitals produïts

1.1.10 Nous serveis oferts

previsió 2018 previsió 2019

finalitza

nre.

236

150

2019

nre.

3

2

2019

Resum de despeses del programa per codi funcional
Biblioteca
Procés tècnic i físic (catalogació, digitalit....
Publicació en accés obert, llibres i revistes

223.500,00
60.000,00
5.000,00

Aportació Consorci de Serveis Universitaris de Cat.

21.500,00

Alumnes propis en pràctiques. externs

25.400,00

total

335.400,00

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis
capítol III - despeses financeres
capítol IV - transferències corrents
capítol VI - inversions reals

0,00
100.000,00
0,00
25.400,00
210.000,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

335.400,00
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ÀMBIT: Docència
Responsable de gestió: Centre per a la Innovació en l’Aprenentatge i Coneixement
Responsable administratiu: Àrea de Docència
Responsable polític: VR. Direcció de projectes d’innovació
Descripció del programa pressupostari:
Els canvis ràpids i constants en la nostra societat impliquen un repte d’adaptació del model educatiu. La UPF està dissenyant
aquest nou model, a través d’un projecte anomenat EDvolució, per adequar-se a les necessitats dels professionals, les
empreses i els agents socials del futur. Aquest model està pensat perquè l’estudiant obtingui una visió global del món i s’hi
encari de manera autònoma, proactiva, amb una alta competència tecnològica i una excel·lent capacitat
comunicativa. L’activitat del Clik té com referent aquest nou model en tots els seus àmbits d’actuació

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
1.1.

Construir un model educatiu propi
1.1.1. Elaborar les bases per a la formulació d’un model docent propi, distintiu, innovador i de qualitat
1.1.2. Repensar la connexió entre docència i espais físics. Transformar l’Àrea Tallers (al campus del Poblenou) en un espai
de gestió del coneixement transversal
1.1.3. Definir l’espai que ha d’ocupar la formació no presencial a la docència regular de grau i màster

Activitats Pla d’actuacions 2018-2020
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Disposar de l’informe de les bases del nou model docent
Disposar del projecte que adeqüi els espais de l’àrea Tallers a les noves necessitats
Estudi de possibilitats i referències de la presencialitat i aprenentatge híbrid

Indicadors

Unitat

previsió 2018 previsió 2019

finalitza

1.1.1

Informe de bases

qualitatiu

-

1

2019

1.1.2

Projecte adequació espais

qualitatiu

-

1

2019

1.1.3

Estudi de possibilitats i referències

qualitatiu

-

1

2019

Resum de despeses del programa per codi funcional
PLAQUID-USQUIDS

107.000,00

Formació

30.600,00

Jornades i congressos

10.000,00

Projectes d'Innovació docent
Nou model docent UPF

1.000,00
10.000,00

Compromís Social:metodologia APS i altes capacitat

10.000,00

Formació

15.000,00

Materials de difusió
Organització de jornades

600,00
2.000,00

Cursos espanyol: estudiants i PDI

11.705,00

Cursos català: estudiants i PDI

32.000,00

Premis de multilingüisme

12.495,00

Estudis i Anàlisi

3.000,00

Altres

3.200,00

total

248.600,00
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ÀMBIT: Docència
Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal

0,00

capítol II - despeses corrents en béns i serveis

248.600,00

capítol III - despeses financeres

0,00

capítol IV - transferències corrents

0,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

248.600,00

Responsable de gestió: Oficina de Postgrau i Doctorat
Responsable administratiu: Àrea de Docència
Responsable polític: VR. Direcció de projectes d’innovació
Descripció del programa pressupostari:
Desenvolupar una eina digital que tingui per objectiu facilitar a les persones que coordinen i gestionen els màsters les tasques
relatives a la gestió dels estudis. Així mateix, amb la implantació d’aquest projecte es pretén fomentar, facilitar i millorar una
comunicació fluïda entre els diferents agents de la UPF que participen en els màsters universitaris.
El projecte consisteix en el desenvolupament d’una plataforma que integri tota la informació necessària per a desenvolupar les
tasques que la gestió del màster porta associades, aglutinant des d’informació sobre programació i implantació dels estudis
fins a la gestió dels alumnes (admissió, gestió de les qualificacions...) passant pels temes relatius a promoció, qualitat i qualsevol
altre aspecte associat a un màster universitari.
Elaborar una proposta de normativa de títols propi. La nova normativa de títols propis va ser aprovada pel Consell de Govern
de la Universitat Pompeu Fabra en la seva sessió del 30 de maig del 2018. Tanmateix s’han realitzat les sessions informatives
pertinents amb els diferents centres docents que gestionen titulacions pròpies (centres integrats i centres adscrits). També s’han
elaborat els circuits i procediments per a la gestió d’aquestes titulacions

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
1.2.

Dissenyar una programació adequada a la demanda de formació exigent i canviant
1.2.3. Millorar les eines d’ajuda a la gestió dels màsters
1.2.6. Analitzar i revisar la regulació dels estudis propis impartits a la UPF i els seus centres adscrits

Activitats Pla d’actuacions 2018-2020
1.2.3
1.2.6

Desenvolupar una eina de suport pels coordinadors de màsters universitaris.
Elaborar una proposta de nova normativa dels títols propis i redactar una guia d’auditoria

Indicadors

Unitat

previsió 2018 previsió 2019

finalitza

1.2.3
1.2.3

Màsters
Tràmits

nre.
nre.

0
-

1
-

2019
2019

1.2.6
1.2.6

Estudis propis
Centres docents implicats

nre.
nre.

180
7

180
7

2018
2018

Resum de despeses del programa per codi funcional
Màster de formació de professorat en secundària
Escola de Doctorat
Programa MFP - Fundació ExE
total

30.000,00
6.000,00
88.000,00
124.000,00
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ÀMBIT: Docència
Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal

0,00

capítol II - despeses corrents en béns i serveis

35.000,00

capítol III - despeses financeres

0,00

capítol IV - transferències corrents

89.000,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

124.000,00

Responsable de gestió: Servei de Gestió Acadèmica
Responsable administratiu: Àrea de Docència
Responsable polític: VR. Direcció de projectes d’innovació
Descripció del programa pressupostari:
Al Pla Estratègic 2016-2025 de la UPF i al Pla d’actuacions 2018-2020 s’està treballant per definir i fitxar un model educatiu
distintiu i personalitzat on desenvolupar el propi projecte personal, amb una proposta flexible, única per a cada estudiant.
Aconseguir això passa per oferir als estudiants la possibilitat de formar-se en diferents àmbits dels coneixement fora del dels seus
estudis de grau així com elaborar una proposta de programació d’estudis oficials i propis que responguin a les necessitats, tant
de la societat com dels estudiants de la UPF.

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
1.1.

Construir un model educatiu propi
1.1.4. Consolidar els nous programes que promouen la interdisciplinarietat curricular (Grau Obert, Formació Transversal de
Lliure Elecció, Mínors…) com un dels trets distintius del model docent propi de la UPF
1.1.6. Adaptar les aplicacions de gestió en l’àmbit de la docència per facilitar la implementació del nou model educatiu
1.2.
Dissenyar una programació adequada a la demanda de formació exigent i canviant
1.2.5. Elaborar un estudi per tal d’ajustar l’oferta docent a la demanda de matrícula de grau

Activitats Pla d’actuacions 2018-2020
1.1.4
1.1.6
1.2.5

Aprovació del marc normatiu dels Mínors de la UPF
Elaborar el document que reculli les millores proposades
Realitzar un estudi de la demanda actual dels estudis de grau, de l’oferta de places i de l’ocupació de les assignatures.
Cal tenir present totes les vies d’accés dels estudiants i el sentit de la demanda

Indicadors

Unitat

previsió 2018 previsió 2019

finalitza

1.1.4

Mínors actius

nre.

21

23

2020

1.1.6

Millores en funcionament

nre.

2

1

2020

1.2.5

Places assignades en primera preferència

nre.

2148

2300

2020
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ÀMBIT: Docència
Resum de despeses del programa per codi funcional
Emissió de títols

173.030,00

Proves d'accés a Traducció

11.600,00

Beques salari

84.600,00

Proves PAU

230.000,00

Cursos i màsters propis

1.780.000,00

Despeses derivades de la gestió de matrícula

3.828.384,00

total

6.107.614,00

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal

917.040,00

capítol II - despeses corrents en béns i serveis

1.137.720,00

capítol III - despeses financeres

3.210,00

capítol IV - transferències corrents

4.013.284,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

36.360,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

6.107.614,00

Responsable de gestió: Servei d’Informàtica
Responsable administratiu: Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d’Informació
Responsable polític: VR. Direcció de projectes d’innovació
Descripció del programa pressupostari:
Augmentar la facilitat en la implementació de novetats en una àrea en canvi permanent i estratègica per a qualsevol
universitat com és la gestió de l’adquisició de coneixement, cal incidir en millorar i augmentar les potencialitats de la
plataforma d’aprenentatge virtual i en les eines i recursos web d’orientació i gestió de la carrera professional així com facilitar
la creació i incorporació d’elements multimèdia dins de la docència que ajudin a millorar-ne el rendiment

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
1.1.

Construir un model educatiu propi
1.1.8. Explorar i eventualment implementar eines TIC necessàries per donar suport al nou model educatiu

Activitats Pla d’actuacions 2018-2020
1.1.8

Renovar la plataforma d’aprenentatge virtual donant resposta a les noves necessitats derivades del nou model
educatiu

Indicadors
1.1.8

Eines implementades

Unitat
nre.

previsió 2018 previsió 2019
4

7

finalitza
2020
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ÀMBIT: Docència
Resum de despeses del programa per codi funcional
Equipament audiovisual
Equipament audiovisual Tallers
Software docència

30.403,34
481.966,09
83.355,72

Aula global

124.068,45

Sigma docència, SAAS i Hominis

597.797,82

Anella Científica [S.C. CSUC Docència]
Emmagatzematge MOOC's
Suport 24x7
Convenis de pràctiques
total

66.025,71
47.059,32
127.292,56
65.102,78
1.605.071,79

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis
capítol III - despeses financeres
capítol IV - transferències corrents
capítol VI - inversions reals

2.551,50
1.539.969,01
0,00
62.551,28
0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

1.605.071,79
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ÀMBIT: Recerca
Responsable de gestió: Biblioteca
Responsable administratiu: Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d’Informació
Responsable polític: VR. Direcció de projectes en l’àmbit de la recerca
Descripció del programa pressupostari:
Tant les mesures necessàries per fomentar la implementació de la ciència oberta com impulsar el projecte de les humanitats
digitals, són projectes que s’estan començant a treballar a nivell de CSUC per marcar les pautes que després baixaran i
s’aplicaran a nivell de la UPF. La Biblioteca forma part d’aquests grups de treball que en els dos propers anys han de
materialitzar aquestes activitats.
Pel que fa a la UPF, durant el 2018 i amb previsió per als dos propers anys, s’estan fent millores concretes a les eines
tecnològiques per facilitar la ciència oberta (a l’e-Repositori i al Portal de Producció Científica), també s’està participant en els
acords de contractació de la Biblioteca digital on, un dels criteris de les renovacions/contractacions de productes, és la
possibilitat de publicar en accés obert i, també, la tasca de difusió i promoció i conscienciació de la ciència oberta (Setmana
de l’accés obert, sessions de formació al PDI, etc.)

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
2.2.

Incentivar la Ciència oberta
2.2.1. Promoure les mesures necessàries per fomentar la implementació de la ciència oberta a la UPF
2.2.2. Impulsar el projecte d’humanitats digitals a la UPF

Activitats Pla d’actuacions 2018-2020
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.2
2.2.2

Elaborar una política de gestió de les dades de recerca a la UPF
Impulsar nous acords de contractació de la Biblioteca digital (APC)
Introduir l’accés obert i la ciència oberta en l’avaluació de la recerca
Realitzar millores a les eines tecnològiques que han de facilitar la ciència oberta: e-Repositori, Portal de Producció
Científica, eines per a la gestió de les dades de recerca
Identificar els investigadors involucrats en el projecte de les humanitats digitals
Elaborar un portal que reculli les iniciatives per millorar-ne la seva visibilitat

Indicadors

Unitat

2.2.1
2.2.1
2.2.1

Aprovar la política de gestió de les dades de recerca
Publicacions en obert respecte al total de publicacions
Dades en obert respecte del total de dades

qualitatiu
%
%

2.2.2
2.2.2

Investigadors involucrats en el projecte
Projectes o iniciatives sobre humanitats digitals recollits al portal

nre.
nre.

previsió 2018 previsió 2019

finalitza

63%
245

63%
260

2020
2020
2020

0
-

2
-

2020
2020

Resum de despeses del programa per codi funcional
Biblioteca
Préstec interbibliotecari
Quotes d'associacions de biblioteca
Aportacions de la Biblioteca (REBIUN, CEDRO, ...)
Altres treballs tècnics
total

1.195.500,00
18.000,00
3.300,00
39.000,00
8.000,00
1.263.800,00

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis
capítol III - despeses financeres

0,00
1.263.800,00
0,00

capítol IV - transferències corrents

0,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

1.263.800,00
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ÀMBIT: Recerca
Responsable de gestió: Servei de Recerca
Responsable administratiu: Àrea de Recerca
Responsable polític: VR. Direcció de projectes en l’àmbit de la recerca
Descripció del programa pressupostari:
La ciència oberta i la dimensió ètica, entre altres, són paràmetres que han de guiar l’activitat de recerca i que, de manera
creixent, són objecte d’atenció per part de la societat, les agències de finançament i els organismes avaluadors. Cal involucrar
les diferents figures de recerca de la UPF (grups, unitats, departaments) en el compliment de bones practiques i requeriments
mínims en aquests àmbits.
Per donar resposta a aquesta necessitat, des de la CIREP integrada al Servei de Recerca i la Biblioteca es duen a terme
accions formatives i de sensibilització sobre ètica, protecció de dades i publicacions en accés obert, ja siguin específiques o bé
emmarcades en sessions orientades a les convocatòries d’ajuts més comunes (projectes europeus i projectes estatals) o com a
part formativa en els programes de doctorat.
Incentivar la captació de talent jove a nivell internacional mitjançant un programa de beques propi per a la formació
d’investigadors predoctorals. El 2018 es va posar en marxa un programa propi d’ajuts per a la contractació de personal
investigador predoctoral a la UPF. L'objecte d’aquest ajut és fomentar la formació de personal investigador predoctoral tot
incorporant-lo en grups de recerca de la UPF i promoure la qualitat en la recerca. Es van oferir 10 ajuts, dels qual es van atorgar
8 cadascun dels quals té una durada de tres anys.

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
2.3.

(Co)responsabilitzar les diferents figures de recerca de la UPF
2.3.1. (Co)responsabilitzar les diferents figures de recerca de la UPF com a agents en àmbits emergents d’interès
estratègic (ciència oberta, revisió ètica, integritat ètica, etc.)
2.4.
Desplegament d’un programa UPF de beques per a la formació d’investigadors predoctorals
2.4.1. Incentivar la captació de talent jove a nivell internacional mitjançant un programa de beques propi per a la
formació d’investigadors predoctorals

Activitats Pla d’actuacions 2018-2020
2.3.1
2.3.1
2.4.1
2.4.1

Assolir un bon coneixement de les dimensions emergents per part dels investigadors, inclosos els investigadors en
formació.
Implementar la gestió dels processos relatius al compliment de bones pràctiques i requeriments mínims en aquests
àmbits emergents
Posar en marxa les convocatòries anuals per a la incorporació dels investigadors
Avaluació del programa

Indicadors
2.3.1
2.3.1
2.3.1

Accions formatives anuals
PDI que assisteix a les accions formatives anuals
Figures de recerca que han dut a terme/participat en
accions de ciència oberta i ètica

2.4.1

Investigadors en formació incorporats en relació
a l’oferta total

Unitat
nre.
nre.
nre.
%

previsió 2018 previsió 2019
9
120
60
80

finalitza

9
120
60

2020
2020
2020

80

2022

Resum de despeses del programa per codi funcional
Projectes de l'Estat, Generalitat, UE i altres organismes
Mobilitat de personal de l'Estat, Generalitat, UE i altres org.
Accions de RCA de l'Estat, Generalitat, UE i altres organismes

21.061.697,15
900.000,00
895.000,00

Altres ajuts de l'Estat, Generalitat, UE i altres organismes

2.161.312,85

Programa Ramon y Cajal i Juan de la Cierva

1.563.327,85

Interessos retorn subvencions
Alianza 4U recerca
Pla de Mesures
Retorn subvencions recerca
Programa Planetary Wellbeing
Total

110.000,00
18.360,00
1.822.000,00
90.000,00
150.000,00
28.771.697,85
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ÀMBIT: Recerca
Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal

1.563.327,85

capítol II - despeses corrents en béns i serveis

18.360,00

capítol III - despeses financeres

110.000,00

capítol IV - transferències corrents

0,00

capítol VI - inversions reals

27.005.010,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

75.000,00

total

28.771.697,85

Responsable de gestió: Servei d’Informàtica
Responsable administratiu: Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d’Informació
Responsable polític: VR. Direcció de projectes en l’àmbit de la recerca
Descripció del programa pressupostari:
Facilitar als investigadors un nou entorn tecnològic basat en els serveis al núvol que permeti reduir o eliminar les infraestructures
pròpies. Proporcionar eines de repositori al núvol que permetin l’emmagatzematge de les dades de recerca per facilitar-ne la
seva preservació, difusió i reaprofitament com a part del procés d’obertura dels resultats de la recerca. Implementar una eina
de gestió del respositori de dades de recerca al núvol per facilitar-ne la preservació, difusió i reaprofitament. Participar en
projectes consorciats del CSUC per proporcionar infraestructures al núvol per als projectes de recerca. Facilitar la contractació
d’infraestructures de recerca al núvol i agilitar els tràmits. Proporcionar una solució d’emmagatzematge al núvol per als
projectes de recerca que sigui fàcil d’accedir i contractar.

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
2.2.

Incentivar la Ciència oberta
2.2.3. Dissenyar un nou model de prestació de serveis tecnològics a la recerca basat en serveis al núvol

Activitats Pla d’actuacions 2018-2020
2.2.3.

Disposar de les infraestructures i serveis al núvol

Indicadors
2.2.3
2.2.3

Unitat

Projectes de RCA que fan ús de les infraestructures al núvol
Volum de dades de recerca en el repositori

nre.
nre.

previsió 2018 previsió 2019
3
200GB

5
20TB

finalitza
2020
2020

Resum de despeses del programa per codi funcional
Servidors, Software i Hard per RCA

224.375,54

Xarxa, Telefonia i Pla integral

498.755,47

Sigma recerca i Jira

199.680,11

total

922.811,12

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis

0,00
922.811,12

capítol III - despeses financeres

0,00

capítol IV - transferències corrents

0,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers
total

0,00
922.811,12
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ÀMBIT: Recerca
Responsable de gestió: Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals
Responsable administratiu: Gabinet del rectorat
Responsable polític: VR. Direcció de projectes en l’àmbit de la recerca
Descripció del programa pressupostari:
Promoure la comunicació científica entre els investigadors, impulsar i coordinar activitats de divulgació i sensibilització
científica tan dins com fora de la UPF, adreçades a diversos públics i edats.

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
2.2.

Incentivar la Ciència oberta
2.2.4 Reforçar el compromís públic de la recerca que es fa a la UPF, i promoure la divulgació científica i la participació
de la UPF en l’educació científica dels ciutadans

Activitats Pla d’actuacions 2018-2020
2.2.4

Impulsar i coordinar activitats de divulgació i sensibilització científica tan dins com fora de la UPF, adreçades a diversos
públics i edats. Promoure la comunicació científica entre els investigadors

Indicadors
2.2.4
2.2.4

Unitat

Noticies de recerca difoses
Activitats celebrades

nre.
nre.

previsió 2018 previsió 2019
220
50

220
50

finalitza
2020
2020

Resum de despeses del programa per codi funcional
Productes informatius i campanyes

31.000,00

Altres actuacions de comunicació

6.000,00

Actes

36.000,00

total

73.000,00

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis

0,00
73.000,00

capítol III - despeses financeres

0,00

capítol IV - transferències corrents

0,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

73.000,00

Responsable de gestió: Unitat d’Innovació UPF Business Shuttle
Responsable administratiu: Àrea de Recerca
Responsable polític: VR. Direcció de projectes en l’àmbit de la recerca
Descripció del programa pressupostari:
La transferència al sector privat i a la societat en general del coneixement generat en la Universitat és un element important
per estimular el desenvolupament econòmic i el benestar social del país. Per a donar resposta a aquest repte la UPF aposta per
a: identificar oportunitats d’innovació a les empreses i trobar solucions tecnològiques a partir de les capacitats dels grups de
recerca, impulsar col·laboracions que puguin generar partenariats público-privats entre els investigadors de la UPF i empreses
nacionals i internacionals i desenvolupar i implementar un pla d’assessorament i suport a investigadors i emprenedors en tots
aquells aspectes claus a tenir en compte tant abans com després de la creació de l’empresa.
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ÀMBIT: Recerca
Objectius Pla Estratègic 2016-2025
2.5.

Programa de promoció, valorització i transferència de la UPF
2.5.1. Programa de promoció, valorització i transferència de la UPF

Activitats Pla d’actuacions 2018-2020
2.5.1
2.5.1

Creació Comissió Assessora d’Innovació
Preparació i implementació de Pla d’Actuacions de la Transferència

Indicadors
2.5.1
2.5.1
2.5.1

Unitat

Contractes entre empresa i universitat
Projectes col·laboratius
EBT’s creades

nre.
nre.
nre.

previsió 2018 previsió 2019
170
12
0

180
15
2

finalitza
2020
2020
2020

Resum de despeses del programa per codi funcional
Activitats insti. de Recerca cofinançament FEDER

548.700,00

Talent Star-Up i Programa COFUND

543.000,00

Convenis i contractes de recerca
UPF-Ventures
total

2.368.900,00
350.000,00
3.810.600,00

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis
capítol III - despeses financeres

1.777.160,00
963.890,00
4.250,00

capítol IV - transferències corrents

483.500,00

capítol VI - inversions reals

535.000,00

capítol VII - transferències de capital
capítol VIII - actius financers
capítol IX - passius financers
total

46.800,00
0,00
0,00
3.810.600,00
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ÀMBIT: Entorn i Projecció
Responsable de gestió: Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni
Responsable administratiu: Gerència
Responsable polític: Comissionat per a l’estratègia científica de la UPF
Descripció del programa pressupostari:
En la línia de continuïtat del pla estratègic 2016-25 per ser una universitat socialment responsable i sostenible, s’inicia un pas
més enllà en la idea del desenvolupament del Benestar planetari, que comportarà actuacions que posen en comú el benestar
humà dependent dels sistemes socials i naturals del planeta, la recerca de solucions urgents als reptes canviants i complexes i
la possibilitat de trobar solucions efectives a través del coneixement.
Aquesta tasca es portarà a terme no només amb la utilització dels recursos interns de la Universitat, sinó amb el
desenvolupament de nexes d’unió amb altres institucions, especialment al voltant de l’espai denominat la Ciutadella del
coneixement.
Les principals accions aniran a definir els nous usos dels solars disponibles al campus de la Ciutadella, així com a la modificació
d’espais docents al campus del Poblenou.

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
3.1.

Dissenyar les noves infraestructures per al creixement de la UPF
3.1.1. Dissenyar noves infraestructures per al creixement de la UPF

Activitats Pla d’actuacions 2018-2020
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1

Elaboració del projecte
Establiment d’acords i convenis institucionals
Elaboració dels projectes científics, urbanístic i arquitectònic
Participació en convocatòries per a l’obtenció de recursos econòmics per a l’impuls dels projectes

Indicadors
3.1.1

Unitat

Noves infraestructures
3.1.1.a Campus Ciutadella(projectes de nous edificis)
3.1.1.b Campus Poblenou (adequació espais actuals)

m2
m2

previsió 2018 previsió 2019
-

58.000
993

finalitza
2020

Resum de despeses del programa per codi funcional
Dotació per a la inversió

2.700.230,00

total

2.700.230,00

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal

0,00

capítol II - despeses corrents en béns i serveis

0,00

capítol III - despeses financeres

0,00

capítol IV - transferències corrents

0,00

capítol VI - inversions reals
capítol VII - transferències de capital

2.700.230,00
0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

2.700.230,00
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ÀMBIT: Comunitat
Responsable de gestió: Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals
Responsable administratiu: Àrea de Recursos Humans i Organització
Responsable polític: Gerent
Descripció del programa pressupostari:
Avaluar qualitativament l’exposició a les condicions psicosocials, físiques i ambientals de treball, proposar i implantar els plans
d’acció necessaris per fer front als mateixos i potenciar la Universitat com un entorn promotor de la salut i el benestar de la
Comunitat Universitària.

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
4.1.

Fomentar entorns de treball segurs i saludables
4.1.1. Fer un estudi d’opinió sobre el clima laboral, cultura organitzativa, compromís individual i riscos psicosocials i aplicarne les mesures
4.1.2. Fer un estudi d’opinió sobre els aspectes individuals, estructurals, ambientals i d’ordenació de la tasca que influeixen
en l’esforç muscular estàtic, en la confortabilitat ambiental i en la demanda mental, i aplicar-ne les mesures
4.1.3. Aplicar el Pla de Promoció d’Hàbits de Vida saludables UPF Saludable 2018-2020

Activitats Pla d’actuacions 2018-2020
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.3.
4.1.3.

Definir la proporció de PAS i PDI que participa en l’estudi de clima, cultura.
Definir la proporció de PAS i PDI que participa en l’estudi de utilització i manteniment dels equips de treball
Aplicar el resultat de l’anàlisi i diagnòstic global de l’estat de salut i benestar de la Comunitat Universitària
Aplicar el resultat de l’anàlisi de la situació de la UPF en relació als àmbits que emmarca l’Organització Mundial de la
Salut sobre el Model d’Empresa Saludable
Aplicar el resultat de la planificació estratègica i pla d’acció per complir els objectius fixats per la Universitat en base a
la seva Política de Seguretat, Salut i Benestar en el Treball

Indicadors

Unitat

previsió 2018 previsió 2019

finalitza

4.1.1

Valoració de la satisfacció com a professional de la UPF

%

75

100

2019

4.1.2

Reducció trastorns musculoesquelètics i visuals

%

0

5

2019

4.1.3

Aplicació del Pla de Promoció d’hàbits

%

33

66

2020

Resum de despeses del programa per codi funcional
Prevenció riscos laborals

18.150,00

Higiene industrial

37.302,40

Ergonomia

18.150,00

Psicosociologia

18.150,00

Vigilància de la salut

54.018,24

Promoció de la salut

21.802,00

Protecció radiològica

10.106,57

Implantació mesures preventives

30.250,00

total

207.929,21

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis
capítol III - despeses financeres

0,00
207.929,21
0,00

capítol IV - transferències corrents

0,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

207.929,21
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ÀMBIT: Comunitat
Responsable de gestió: Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària
Responsable administratiu: Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d’Informació
Responsable polític: VR. Direcció de projectes d’acollida, participació i acompanyament
Descripció del programa pressupostari:
Uns dels objectius principals del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU) és oferir activitats universitàries, dels àmbits
de l’esport, la cultura, la participació dels estudiants i el voluntariat, als estudiants de la UPF, per tal d’ afavorir la seva formació
integral. Amb la voluntat de fer més efectiva aquesta oferta, cal conèixer el grau d’ús i satisfacció d’aquestes activitats
universitàries. A més, cal identificar els moments de major interacció al llarg de la vida acadèmica de l’estudiant. D’aquesta
anàlisi es definiran accions de millora concretes.

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
4.4.

Implementar una política d’acollida, participació i acompanyament d’estudiants. Projecte UPForward
4.4.1. Implementació del Projecte SIE-UPF: Serveis integrals d’estudiants

Activitats Pla d’actuacions 2018-2020
4.4.1.
4.4.1.
4.4.1.
4.4.1.
4.4.1.

Creació del grup de treball transversal per analitzar les necessitats dels estudiants, elaborar l’estudi comparatiu
Enquesta de valoració dels serveis
Elaboració d’un informe que reconstrueixi l’experiència de l’estudiant a la UPF
Realització d’un estudi comparatiu dels Servei Integrals de 50 universitats
Elaboració de l’informe tècnic final

Indicadors
4.4.1

Enquesta EVSOE i I-graduate Satisfacció de l’estudiant

Unitat
%

previsió 2018 previsió 2019
40%

80%

finalitza
2020

Resum de despeses del programa per codi funcional
Direcció de l'Orquestra de Cambra de la UPF

8.500,00

Aula d'Escena

24.000,00

Cursos i tallers

15.000,00

Direcció de l'Aula de teatre

21.000,00

Direcció del Cor de la UPF

8.500,00

Sant Jordi

9.000,00

Competicions internes
Participació competicions interuniversitàries

1.400,00
43.500,00

Aula d'esports

1.000,00

Adquisició material esportiu

3.000,00

Esportistes d'alt nivell

3.000,00

Participació estudiantil

7.000,00

Lliga del debat
Voluntariat i responsabilitat otoprl
Ajuts a associacions
Ajut Consell d'estudiants

14.000,00
9.500,00
14.000,00
5.000,00

Atenció als estudiants amb necessitats especials

15.000,00

Servei d'assessorament psicològic

18.000,00

Alumnes propis en pràctiques. Interns

250.617,00

total

471.017,00

60 de 118

Fitxa de programa pressupostari 2019

ÀMBIT: Comunitat
Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal

0,00

capítol II - despeses corrents en béns i serveis

206.400,00

capítol III - despeses financeres

0,00

capítol IV - transferències corrents

264.617,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

471.017,00

Responsable de gestió: Servei de PAS
Responsable administratiu: Àrea de Recursos Humans i Organització
Responsable polític: Gerent
Descripció del programa pressupostari:
El programa recull les actuacions que s'activaran per desplegar les polítiques de Recursos Humans adreçades al personal
d’administració i serveis les quals tenen per objectiu, per una banda, disminuir la temporalitat del personal funcionari i laboral
(estabilització) i consolidar la plantilla en els llocs de treball (consolidació) i, per altra, oferir possibilitats de promoció i mobilitat
dins la mateixa Universitat (promoció).
En paral·lel i com a projecte clau per al desenvolupament del PAS es pretén continuar treballant en la consolidació del sistema
de gestió de persones per competències, basat en el diccionari de competències que la Universitat té definit per al PAS.
Consolidació en tres grans àmbits d’actuació: el disseny dels perfils professionals, la selecció per competències, i la formació

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
4.3.

Implementar política de personal d’administració i serveis
4.3.1. Estabilitzar del personal d’administració i serveis (PAS)
4.3.2. Consolidar personal d’administració i serveis
4.3.3. Fomentar la carrera professional del personal d’administració i serveis: mobilitat i promoció
4.3.4. Consolidar un model de gestió de persones per competències
4.3.6 Dissenyar polítiques d’acollida, de suport i de seguiment continu

Activitats Pla d’actuacions 2018-2020
4.3.1
4.3.2.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.3.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.6.
4.3.6.
4.3.6.

Convocar places de nou accés (PASF i PASL)
Convocar places a concursos generals i específics (PASF)
Convocar places a concursos de trasllat i promoció interna (PASL)
Convocar places a oposicions de promoció interna (PASF)
Convocar places a concursos generals i específics (PASF)
Convocar places a concursos de trasllat i promoció interna (PASL)
Aplicatiu per gestionar l’avaluació competencial (2019-2020)
Avaluar persones de nova incorporació
Definir el procés d’acollida del PAS
Posar en marxa el servei de mentoria

Indicadors
4.3.1
4.3.2.
4.3.3
4.3.4
4.3.4
4.3.4
4.3.6
4.3.6

Persones estabilitzades
Persones consolidades en els seus llocs de treball
Persones que s’han promocionat o canviat de lloc de treball
Persones/any respecte al total de PAS que s’han format
en competències personals
Concursos en els que s’incorpora a més de l’entrevista,
altres proves d’avaluació de les competències dels candidats
Llocs de treball descrits per competències
Persones d’incorporació recent acollides d’acord
amb el nou model d’acollida
Persones que se’ls ha fet un seguiment continu
després de la seva incorporació

Unitat

previsió 2018 previsió 2019

finalitza

nre.
nre.
nre.
%

3
16
65

16
11
50
70

2020
2020
2020
2020

%

1

2

2020

nre.
nre.

20
-

15
-

2020
2020

nre.

-

-

2020
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ÀMBIT: Comunitat
Resum de despeses del programa per codi funcional
Comissions obreres

1.551,72

UGT

2.172,41

Intersindical CSC

2.275,86

Òrgans de representació

1.200,00

Accions de formació interna

92.000,00

Accions de formació externa

55.000,00

Selecció PAS, taxes i despeses
total

20.000,00
174.199,99

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis
capítol III - despeses financeres
capítol IV - transferències corrents

0,00
167.000,00
0,00
7.199,99

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

174.199,99
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ÀMBIT: Finançament i Governança
Responsable de gestió: Unitat d’Organització i Processos
Responsable administratiu: Àrea de Recursos Humans i Organització
Responsable polític: Gerent
Descripció del programa pressupostari:
La universitat s’organitza per processos i, en conseqüència desplega el mapa de processos mitjançant els quals ofereix els
serveis als seus usuaris, identifica els processos crítics i els documenta. Alhora impulsa que les unitats de gestió utilitzin les eines
per a la millora contínua de la seva gestió i avaluació dels seus serveis i s’elaboren consultories internes per a l’anàlisi
organitzatiu de les unitats. L’ètica aplicada a les persones esdevé l’eina principal per a la interacció entre equips, la direcció
d’aquests i una de les bases facilitadores de la millora en la gestió.

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
5.1.

Millorar l’organització
5.1.1. Posar sota una mateixa perspectiva de gestió el marc VSMA (Verificació, seguiment, motivació i acreditació de les
titulacions)
5.1.3. Aplicar el nou model de qualitat de la gestió
5.6.
Projecte ÈTIC per a les persones
5.6.1. Ètica aplicada a les polítiques de persones

Activitats Pla d’actuacions 2018-2020
5.1.1
5.1.1
5.1.3
5.1.3
5.1.3
5.1.3
5.1.3
5.1.3
5.6.1
5.6.1

Realitzar l’anàlisi organitzativa i presentar-la als òrgans de Govern
Proposar un pla d’acció per a l’aplicació de la nova organització definida
Definir el sistema per a la millora contínua a les unitats de gestió aprovat
Establir els criteris interns per al reconeixement de la qualitat en la gestió
Revisar de la normativa relacionada (inclou cartes de servei)
Aprovar el marc normatiu de referència
Efectuar el Pla de difusió del sistema
Programar sessions de treball amb les unitats per a l’aplicació de les eines
Elaborar i validar el pla d’accions amb els indicadors corresponents
Organitzar formació en la competència compromís

Indicadors

Unitat

previsió 2018 previsió 2019

finalitza

5.1.1
5.1.1
5.1.1

Identificació de les accions de millora de la nova organització. nre.
Seguiment dels indicadors i avaluació de les millores aplicades.
%
Grau de satisfacció de les unitats usuàries d’aquests serveis, %-mitjanaamb la nova organització.

----

3
60
6,5.

2020
2020
2020

5.1.3
5.1.3
5.1.3
5.1.3
5.1.3

Unitats que han desplegat el seu mapa de processos
Processos crítics documentats respecte als identificats
Unitats que han elaborat el catàleg de serveis
Unitats que han elaborat la carta de serveis
Enquestes de satisfacció

nre.
%
nre.
nre.
nre.

16
10
----

8
15
4
2
2

2020
2020
2020
2020
2020

5.6.1

Accions aplicades en relació al total d’accions
que configura el pla.

%

--

5

2019

Resum de despeses del programa per codi funcional
Estudis organitzatius

12.000,00

Desenvolupament organitzacional

15.500,00

Associacions per a la organització i els RRHH

11.000,00

total

38.500,00
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ÀMBIT: Finançament i Governança
Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal

0,00

capítol II - despeses corrents en béns i serveis

38.500,00

capítol III - despeses financeres

0,00

capítol IV - transferències corrents

0,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

38.500,00

Responsable de gestió: Servei d’Informàtica
Responsable administratiu: Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d’Informació
Responsable polític: Vicerector adjunt
Descripció del programa pressupostari:
Impulsar la transformació digital de la UPF per tal de millorar els processos i incrementar-ne l’eficàcia i l’eficiència, de manera
que es pugui treure un millor rendiment dels recursos tan humans com materials de la Universitat. Implementar una solució
d’aplicacions virtualitzades al núvol (MyAPPS) que permeti als estudiants, utilitzar les aplicacions de les aules d’informàtica des
de qualsevol lloc i dispositiu. Renovar la caixa d’eines de l’administració electrònica, simplificant-la i millorant-ne l’eficàcia i
l’eficiència. Seguir amb el desplegament i migració d’aplicacions al núvol, preferentment, en modalitat com a servei (SaaS)

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
5.7.

Impulsar la transformació digital de la UPF
5.7.1. Dur a terme les iniciatives de millora tecnològica en els àmbits de la mobilitat TIC, de l’Administració-e, del nou
model de telefonia IP, etc.

Activitats Pla d’actuacions 2018-2020
5.7.1

Posar en marxa les iniciatives tecnològiques adients

Indicadors
5.7.1
5.7.1
5.7.1

Línies de telefonia IP
Aplicatius al núvol
Tràmits electrònics

Unitat
nre.
nre.
nre.

previsió 2018 previsió 2019
270
31
14

290
40
18

finalitza
2020
2020
2020

Resum de despeses del programa per codi funcional
Pc's + Mac's + Portàtils

70.990,08

Impresores i periferics

2.350,02

Petit material informàtic

29.375,21

Software ofimàtica

75.976,71

Software gestió empresarial

157.054,39

Oracle

123.679,67

Gestió incidències
Software biblioteca
Multimèdia

37.913,60
5.012,19
94.228,13

Control horari

10.183,40

Biblioteca al núvol

15.666,78

Comunitat

95.835,63

Portal Web

124.443,17

Desenvolupaments a mida

285.000,00
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ÀMBIT: Finançament i Governança
e-administració, mòduls comuns

20.315,40

Serveis a Biblioteques

29.354,79

Administració Electrònica
total

52.702,27
1.230.081,44

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis

0,00
1.230.081,44

capítol III - despeses financeres

0,00

capítol IV - transferències corrents

0,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers
total

0,00
1.230.081,44
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EIX TRANSVERSAL: Internacionalització
Responsable de gestió: Servei de Relacions Internacionals
Responsable administratiu: Gabinet del rectorat
Responsable polític: VR. Direcció de projectes per a la internacionalització
Descripció del programa pressupostari:
Des de l’àmbit de Relacions Internacionals s’han prioritzat dues iniciatives que han de contribuir a estructurar i capitalitzar els
bons indicadors d’internacionalització de la UPF. D’una banda, l’elaboració d’un Pla Estratègic específic que sigui el full de ruta
de l’acció internacional a la UPF i asseguri l’alineament i condicions per a una major projecció exterior, també pel que fa a
aliances estratègiques. En aquest sentit, s’estan explorant nous formats de relació amb algunes universitats, per aprofundir les
col·laboracions existent. D’altra banda, el projecte de la Barcelona Internacional Summer School (BISS) constitueix una aposta
innovadora d’internacionalització a casa, amb un programa d’estiu obert tant a estudiants internacionals com a estudiants
locals, que poden avançar crèdits i que els ofereix una nova manera d’aproximar-se als continguts, més pràctica i
interdisciplinar.

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
6.1.

Dissenyar una estratègia per a la internacionalització de la UPF
6.1.1. Elaborar un Pla estratègic per a la internacionalització de la UPF
6.1.2. Redefinir el rol de la Comissió de Relacions Internacionals
6.1.3. Establir aliances estratègiques
6.1.4. Redisseny de la interacció entre RRII i els àmbits acadèmics
6.2.
Desplegar la Barcelona International Summer School (BISS)
6.2.1. Desplegar la Barcelona International Summer School (BISS)

Activitats Pla d’actuacions 2018-2020
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1

Presentació del Pla Estratègic per a la internacionalització de la UPF
Aprovació nova composició per Consell de Govern
Definir objectius institucionals: llista curta d’institucions amb qui la UPF aspira a formar aliances estratègiques
Designació de responsables acadèmics pels programes internacionals
Oferir anualment la BISS

Indicadors

Unitat

previsió 2018 previsió 2019

finalitza

6.1.1

Nivell d’implementació de les actuacions

%

50

80

2020

6.1.2

Convocatòries periòdiques de la Comissió

nre.

2

3

2020

6.1.3

Nivell de contacte i iniciatives endegades
amb les institucions objectiu

%

50

70

2020

6.1.4

Estudiants internacionals que s’acullen als
diferents programes internacionals

nre.

2.269 (17-18)

2.350 (18-19)

2020

6.2.1

Estudiants participants en la BISS(UPF i altres)

nre.

200

300

2020

Resum de despeses del programa per codi funcional
Alianza 4 Universidades - Rel. Internacionals
Activitats institucionals promoció internacional

13.500,00
7.500,00

Participació en xarxes internacionals i quotes d’associacions

40.500,00

Projecte Pla Estratègic Internacional

23.000,00

Beques UPFWorld
Beques internacionals
Ajut exterior - BCU
Beques Erasmus i Projectes Erasmus +
International Summer School
Campus Internacional
Intercanvis i estades
total

130.000,00
92.550,00
9.500,00
1.565.000,00
160.000,00
1.120.000,00
6.000,00
3.167.550,00
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EIX TRANSVERSAL: Internacionalització
Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal

237.000,00

capítol II - despeses corrents en béns i serveis

1.361.500,00

capítol III - despeses financeres

0,00

capítol IV - transferències corrents

1.561.050,00

capítol VI - inversions reals

8.000,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

3.167.550,00

Responsable de gestió: Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals
Responsable administratiu: Gabinet del Rectorat
Responsable polític: VR. Direcció de projectes per a la internacionalització
Descripció del programa pressupostari:
Revisar els canals i materials de comunicació i projecció per tal que reflecteixin un discurs consistent cap enfora de presentació
de la UPF, d’acord amb el Pla Estratègic d’Internacionalització

Objectius Pla Estratègic 2016-2025 :
6.1.

Dissenyar una estratègia per a la internacionalització de la UPF
6.1.5. Assegurar la visibilitat internacional de la UPF com a institució amb vocació de lideratge

Activitats Pla d’actuacions 2018-2020
6.1.5

Elaborar el Pla de Comunicació i Projecció Internacional, que inclogui la revisió de textos, materials i posicionament
web

Indicadors
6.1.5

Unitat

Implementació del Pla i llançament de noves iniciatives

%

previsió 2018 previsió 2019
0

60

finalitza
2019

Resum de despeses del programa per codi funcional
Edicions i actuacions institucionals
Fires

17.250,00
105.000,00

Material, sessions, jornades i publicitat

89.250,00

Dissenys, web i produccions

108.000,00

Voluntariat lingüístic i altres

33.500,00

total

353.000,00

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis
capítol III - despeses financeres

0,00
353.000,00
0,00

capítol IV - transferències corrents

0,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

353.000,00
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EIX TRANSVERSAL: Responsabilitat Social
Responsable de gestió: Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals
Responsable administratiu: Gabinet del Rectorat
Responsable polític: VR. Direcció de projectes per al compromís social i la igualtat
Descripció del programa pressupostari:
El programa de Responsabilitat Social porta a terme l'estratègia conjunta de les accions i els programes que es desenvolupen
entorn dels principis d'igualtat d'oportunitats, cooperació i sostenibilitat.

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
7.1.

Acompanyar el desplegament del Pla d’igualtat
7.1.1. Posar en marxa un Observatori de la Igualtat
7.1.2. Incorporar progressivament la perspectiva de gènere a la docència
7.1.3. Elaborar un nou protocol en matèria de conductes violentes i assetjament sexual que incorpori la LGTBIfòbia
7.3.
Reformular el programa UPF Solidària
7.3.1. Reformular el programa UPF Solidària
7.5.
Introduir de continguts l’ètica i sostenibilitat
7.5.1. Articular mecanismes per a la introducció dels conceptes d’ètica i sostenibilitat en els estudis de grau

Activitats Pla d’actuacions 2018-2020
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.3.1
7.3.1
7.5.1

Creació de l’Observatori d’Igualtat
Creació d’un mínor en estudis de gènere
Aprovació del protocol en matèria de violència masclista i LGBTIfòbica
Augment del nombre de membres del programa
Augment del nombre d’aportacions/ingressos
Creació de l’assignatura i/o materials per introduir la responsabilitat social i els ODS en el currículum dels estudiants

Indicadors

Unitat

previsió 2018 previsió 2019

finalitza

7.1.1

Indicadors desagregats per sexe disponibles
a la web de l’Observatori de la Igualtat i a l’aplicatiu

nre.

0%

80%

2020

7.1.2
7.1.2

Assignatures que incorporen la perspectiva de gènere
Accions formatives per ajudar el professorat a incorporar
aquest enfocament
Estudiants que cursen el nou mínor

nre.
nre.

10
3

13
5

2020
2020

nre.

40

60

2020

7.1.3

Activitats de difusió del protocol i de sensibilització
contra la lgtbifòbia realitzades

nre.

17

20

2020

7.3.1

Nous membres a UPF Solidaria

%

0%

10%

2020

7.5.1

Estudiants que cursen l’assignatura

nre.

14

30

2020

7.1.2

Resum de despeses del programa per codi funcional
UPF Solidaria

10.000,00

UPF per la Igualtat

29.000,00

Recull de premsa electrònica

15.000,00

Actuacions RS UCPI

10.000,00

Actuacions RS gestió patrimonial

62.300,00

total

126.300,00
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EIX TRANSVERSAL: Responsabilitat Social
Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis
capítol III - despeses financeres
capítol IV - transferències corrents

1.000,00
119.800,00
0,00
5.500,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

126.300,00
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ÀMBIT: Sostenibilitat econòmica
Responsable de gestió: Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
Responsable administratiu: Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni
Responsable polític: Gerència
Descripció del programa pressupostari:
Mantenir els costos de funcionament dels edificis, d'acord amb els paràmetres de funcionalitat establerts, fent possibles les
activitats que li són pròpies a la Universitat (àmbits de Docència, Recerca i Administració), sense desviar-se del pressupost
aprovat i assignat al Servei de Gestió Patrimonial.

Objectius
S1

Mantenir en termes reals els costos operatius dels Campus

Activitats
S1
S1
S1

Mantenir les freqüències de neteja en els espais d'ús administratiu
No incrementar les actuacions de seguretat
Efectuar el manteniment dels edificis

Indicadors
S1

Unitat

Execució respecte al pressupost aprovat.

%

previsió 2018 previsió 2019
100

100

Resum de despeses del programa per codi funcional
Campus de la Ciutadella

6.359.900,00

Campus del Mar

2.691.900,00

Campus del Poblenou

6.634.060,92

Edifici Mercè

462.000,00

Despeses de funcionament Unitats Administratives

158.700,00

Altres despeses de G. Patrimonial
total

263.800,00
16.570.360,92

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis

0,00
16.570.360,92

capítol III - despeses financeres

0,00

capítol IV - transferències corrents

0,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

16.570.360,92

Responsable de gestió: Servei de PDI
Responsable administratiu: Àrea de Recursos Humans i Organització
Responsable polític: Gerència
Descripció del programa pressupostari:
El personal de la Universitat Pompeu Fabra és l’element sobre el qual pivota la seva activitat, tant des d’un punt de vista
acadèmic i de recerca, com també en l’àmbit de la gestió.
Aquest programa integra el dos vessants, de forma que agrupa el total de la despesa relativa a les retribucions de tot el
personal de la Universitat.

Objectius
S2.

Retribuir la dedicació del PDI i del PAS al servei de la Universitat
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ÀMBIT: Sostenibilitat econòmica
Actuacions del Pla d’Actuacions
S2
S2

Recollir de forma normalitzada la informació necessària per elaborar la nòmina del personal
Elaborar amb caràcter mensual la nòmina

Indicadors
S2

Unitat

Elaboració mensual de la nòmina

%

previsió 2018 previsió 2019
100

100

Resum de despeses del programa per codi funcional
PDI

45.345.091,62

PAS

29.476.032,69

Cicles de conferències. PAD

177.331,45

Becaris docents

475.362,72

PDI en escoles adscrites
total

1.905.000,00
77.378.818,48

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis
capítol III - despeses financeres
capítol IV - transferències corrents
capítol VI - inversions reals
capítol VII - transferències de capital

74.651.124,31
2.052.331,45
0,00
595.362,72
0,00
0,00

capítol VIII - actius financers

80.000,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

77.378.818,48

Responsable de gestió: Servei de Pressupostos i Finances
Responsable administratiu: Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni
Responsable polític: Gerència
Descripció del programa pressupostari
La Universitat ha finançat part del seu parc d'infraestructures i equipaments mitjançant l'assumpció de diferents bestretes
reintegrables concedides per l'Estat des de l'any 2000, havent d'afrontar ara el retorn de les corresponents anualitats derivades
d'aquestes concessions. 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 llei orgànica d'Universitats.
Per aquest motiu, el pressupost contempla un total d’2,1 milions d'euros com a crèdit destinat al retorn d'aquest deute. Aquest
import permetrà liquidar tot el deute que havent estat ajornat en exercicis anteriors té un venciment acordat per a l'anualitat
2019. L'import restant serà ajornat per tal de fer coherent el calendari d'amortitzacions amb la capacitat de generar recursos
de la institució.
La Universitat Pompeu Fabra s’ha de dotar dels instruments necessaris per poder complir amb el seu compromís de prestació
de serveis docents i de recerca de qualitat. En aquest sentit, és molt important que els recursos destinats a garantir el
funcionament de l'estructura siguin distribuïts sota un principi de responsabilitat delegada, mitjançant un model de distribució
que contempli els indicadors i les variables més favorables a aquests interessos.

Objectius
S3
S3

Racionalitzar el deute pendent provinent de bestretes per a infraestructures
Garantir el funcionament sostenible dels àmbits de la Universitat

Distribuir amb l’obertura del pressupost la dotació prevista per als òrgans descentralitzats d’acord amb el model
de distribució
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ÀMBIT: Sostenibilitat econòmica
Actuacions
S3

Distribuir les dotacions descentralitzades en cadascun dels segments de gestió assignats.

Indicadors
S3
S3

Execució de les obligacions amb les bestretes
Execució de la distribució de crèdit en òrgans

Unitat

previsió 2018

%
%

100
100

previsió 2019
100
100

Resum de despeses del programa per codi funcional
Amortització de bestretes reintegrables d'infraestructures
Amortització de bestretes reintegrables de projectes
Despeses financeres
Òrgans descentralitzats
Direcció
Altres depeses de funcionament
total

2.310.178,51
22.656,05
75.000,00
1.397.273,61
977.000,00
37.035,00
4.819.143,17

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis

164.140,58
1.265.384,91

capítol III - despeses financeres

239.944,94

capítol IV - transferències corrents

920.653,12

capítol VI - inversions reals
capítol VII - transferències de capital

59.100,00
15,00

capítol VIII - actius financers

15,00

capítol IX - passius financers

2.169.889,62

total

4.819.143,17
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Tarifes:
(IVA no inclòs excepte que s'indiqui expressament)

Tarifes 2019
(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 2019 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
PREU/UNITAT
54,54

Inscripció al procés d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats
Expedició de duplicats de títols propis

70,00

Enviament de títols oficials (correu)

60,00

Enviament de certificats a Catalunya o Espanya (correu)

5,00

Enviament de certificats a l'estranger (correu)

6,00

Emissió de certificats no acadèmics

15,00

Validació i certificació de programes d'assignatures i de plans d'estudis oficials

30,00

Prova de Diagnòstic Lingüístic (PDL)

15,00

Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL)

65,00

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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(IVA no inclòs excepte que s'indiqui expressament)

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

CAPACITAT

Auditoris i Annexos

1/2 DIA

1 DIA

Auditori del campus de la Ciutadella (1)

340 places

1.500,00

2.470,00

Auditori del campus del Poblenou (1)

208 places

1.125,00

1.855,00

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

Jardí de les Aigües (Ramón Turro / Wellington)

800,00
PRIMER DIA

DIES
SUCCESSIUS

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

2.155,00

275,00

Sala Aranyó del campus del Poblenou

2.155,00

275,00

1/2 DIA

1 DIA

Espais de suport a activitats

175,00

300,00

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

300,00

600,00

Espais generals d'ús polivalent:

Sales de reunions i de juntes
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 Jaume I: sopars, grans esdeveniments

‐

4.465,00

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

‐

4.465,00

Plaça Gutenberg (grans esdeveniments)
Plaça Gutenberg (espai de suport a campanyes)
Espais d'ús docent i discent:
Aules de tipus A (inclou Poblenou: espai actiu)

1.050,00

1.735,00

240,00

390,00

1/2 DIA

1 DIA

Fins a 50 places

185,00

295,00

Aules de tipus B (inclou Poblenou: sala de visionament i sala de seminaris; Mar: sala de dissecció)

De 51 a 100 places

280,00

450,00

Aules de tipus C

De 101 a 150 places

420,00

630,00

Aules de tipus D (inclou Ciutadella: sala de graus A. Calsamiglia, auditori M. Rodoreda i sala polivalent;
Poblenou: sala de conferències i sales d'activitats)

De 151 a 200 places

614,00

977,00

1/2 DIA

1 DIA

1.800,00
100,00
250,00
1.000,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
500,00
600,00
1.125,00

3.000,00
150,00
425,00
1.650,00
2.350,00
2.350,00
2.350,00
835,00
1.000,00
1.875,00

PER HORES

1 DIA

250,00

1.250,00

PER HORES

1 DIA

75,00
120,00

600,00
960,00

PER HORES

1 DIA

70,00
70,00

510,00
510,00

Espais tècnics
Plató de programes amb 4 càmeres
Cabines d'edició post‐producció
Sala edició / postproducció HD AVID NewsCutter Media Composer 4K
Plató d'informatius amb 3 càmeres
News TV AVID + plató d'informatius
News Ràdio DALET
Estudis de so i aula Protools
Estudi de so (sala de gravació, control i postproducció surround)
Plató polivalent
Aula d'interpretació (2)

News Premsa
Aules informàtiques
Aules d'Informàtica de tipus A
Aules d'Informàtica de tipus B + aules multimèdia
Laboratoris
Laboratori de pràctiques (3) i Laboratori de microscopia
Aules de fisioteràpia i Aules d'habilitats clíniques

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

20 cabines

28 punts

Fins a 25 CPU
Fins a 50 CPU

Fins a 33 places
Fins a 40 places
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DRETS DE FILMACIÓ I PUBLICITAT (4)

PREU
Entre 750 i 1.500 €/dia
Entre 1.000 i 3.000 €/dia

Filmacions: en funció de la complexitat del muntatge
Campanyes de publicitat / màrqueting: en funció de la complexitat i el producte
Sampling

A partir de 300 €

TARIFES DEL PERSONAL DE LA UPF DERIVAT DEL LLOGUER D'ESPAIS (5)
Personal de suport logístic
Tècnic audiovisual

PREU/HORA
feiner diürn

35,00

feiner nocturn i cap de setmana

50,00

feiner diürn

35,00

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
f de
d presentar lla sol∙licitud
l li i d iimplica
li l'acceptació
l'
ió de
d les
l tarifes
if i de
d totes les
l condicions
di i
establertes
bl
per lla UPF.
UPF
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UPF ART TRACK

PREU

Entrada individual (2)
Escoles: grup classe 25‐30 escolars

60,00

5,00

Visites guiades a empreses i institucions (màxim 25 persones)

125,00

(2) Entrada gratuïta: comunitat universitària UPF, aturats, jubilats i menors de 18 anys.

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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TARIFES PER SERVEIS ALS CENTRES ADSCRITS. Curs 2019/20
PREU/UNITAT
Serveis complementaris a la docència per estudiant ETC (60 crèdits ECTS matriculats excepte en assignatures anàlogues de
dobles titulacions)

200,00

Programació, verificació i acreditació de títols oficials de grau i màster universitari

5.000,00

Programació, verificació i acreditació de títols oficials en dobles titulacions no sotmeses a acreditació

2.500,00

Control acadèmic i marca de titulacions pròpies: títol superior (format grau)
Control acadèmic i marca de titulacions pròpies: màster (mínim 60 ECTS)
Control acadèmic i marca de titulacions pròpies: diploma postgrau (mínim 30 ECTS)
Control acadèmic i marca de titulacions pròpies: curs postgrau (mínim 10 ECTS)

5.000,00
5.000,00
2.500,00
1.000,00

Autorització de titulació pròpia sense títol UPF: títol superior (format grau)
Autorització de titulació pròpia sense títol UPF: màster (mínim 60 ECTS)
Autorització de titulació pròpia sense títol UPF: diploma postgrau (mínim 30 ECTS)
Autorització de titulació pròpia sense títol UPF: curs postgrau (mínim 10 ECTS)

5.000,00
5.000,00
2.500,00
1.000,00

CONSIDERACIONS
1.‐ Els serveis complementaris a la docència inclouen el suport a la docència i la recerca, la promoció i comunicació, innovació, millora i suport a la
docència, els relatius a la internacionalització, l'orientació laboral, la cultura i esport, la qualitat, l'assessorament especialitzat i d'altres
2.‐ Aquestes tarifes no inclouen els costos directes d'emissió de títols, el de serveis amb ús intensiu, el preu de llicències o cessió de productes, el cost
de cursos específics de formació i el cànon per ús d'espais o equips de la UPF.
3.‐‐ En el cas de titulacions impartides en col∙laboració amb altres Universitats s'estarà a allò establert en el corresponent conveni de col∙laboració
3
col∙laboració.
Quan la UPF en sigui coordinadora, l'exclusió no afectarà la tarifa per la tramitació d'expedients de programació, verificació i acreditació de títols
oficials de grau i màster universitari.
4.‐ Aquestes tarifes no seran d'aplicació al centre Barcelona School of Management (BSM) fins que s'hagin acordat les noves relacions econòmiques
entre la UPF i la Fundació IDEC en el seu conjunt.
5.‐ Els preus a satisfer pels estudiants en concepte de tutela acadèmica d'estudis oficials seran aplicats segons s'estableixi en el corresponent Decret
de preus públics dels ensenyaments universitaris. En el cas dels títols propis de la UPF de grau, màster, diploma i cursos de postgrau, el preu es
calcularà de la mateixa manera que la indicada en aquest Decret.
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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 CSUC
(Consorci de Serveis Universitais 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

Préstec de documents
originals

cada pàgina

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 CSUC
(Consorci de Serveis Universitais 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

Préstec de documents
originals
Gratuït

8,00

Biblioteques d'Europa

13,00

cada article

23,00

Biblioteques de la resta del món

18,00

cada article

32,00

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

96,00

REPRODUCCIONS (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

PRODUCCIÓ DE MATERIALS MULTIMÈDIA
Tarifes del personal
Direcció i producció executiva

45€/h

Guió, realització, suport a direcció i realització

35€/h

Documentació i gestió de drets

35€/h

SERVEIS BIBLIOTECARIS PER A CENTRES DE RECERCA VINCULATS A LA UPF (*)
Quota anual

10.000,00

Membre/any

100,00

(*) Inclou: accés a les instal∙lacions; informació bibliogràfica; accés als recursos d'informació; préstec de documents UPF; préstec de documents PUC; préstec
interbibliotecari ((amb abonament de la tarifa específica
p
d'aquest
q
servei);
); formació d'usuaris (amb
(
abonament de la tarifa específica
p
d'aquest
q
servei))
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SERVEI DE GENÒMICA
PRBB

Externs
PREU / MOSTRA

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

1,55

4,00

Electroforesi ABI3730XL (Seqüenciació)

1,66

4,00

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

3,50

11,00
PREU/HORA

Cost Operari Laboratori

24,21

Cost Operari Bioinformàtica

21,42

80,00
80,00
PREU/RUN

Seqüenciació amb MiSeq, run de 50 cicles (v2)

854,42

1.019,03

Seqüenciació amb MiSeq, run de 150 cicles (v3)

940,42

1.510,98

Seqüenciació amb MiSeq, run de 300 cicles (v2)

1.084,42

1.667,25

Seqüenciació amb MiSeq, run de 500 cicles (v2)

1.208,42

1.799,46

Seqüenciació amb MiSeq, run de 600 cicles (v3)

1.563,42

2.242,89

Seqüenciació amb MiSeq,run de 300 cicles,Nano kit (v2)

336,42

771,44

Seqüenciació amb MiSeq, run de 300 cicles,Micro kit (v2)

480,42

906,34

Seqüenciació amb MiSeq, run de 500 cicles,Nano Kit (v2)

394,42

827,49
PREU/RUN

1.584,10

2.139,29

Seqüenciació amb MiSeqFGx, run de 351x36 cicles, Micro Kit

817,71

1.327,90

Seqüenciació amb MinION

997,65

Seqüenciació amb MiSeqFGx, run de 351x36 cicles

PREU/RUN
1.233,41

PREU/Recta patró + N mostres
Quantificació Kapa, N mostres (fix 49,78 PRBB i 121,12 Externs)

3,18

Quantificació ADN amb mètode fluorimètric mostres individuals (fix 36,31 € PRBB i 83,75€
Externs)

1,00

3,75
1,25
PREU/RUN

Seqüenciació amb NextSeq 500, 1 run de 300 cicles High Output

4.583,40

5.695,17

Seqüenciació amb NextSeq 500, 1 run de 150 cicles High Output

2.896,40

4.139,77

Seqüenciació amb NextSeq 500, 1 run de 300 cicles Mid Output

1.812,40

3.158,57

Seqüenciació amb NextSeq 500, 1 run de 75 cicles High Output

1.558,40

2.896,77

Seqüenciació amb NextSeq 500, 1 run de 150 cicles Mid Output

1.161,40

2.554,64
PREU / XIP

Bioanalyzer, xip DNA1000, 12 mostres/xip

42,95

120,00

Bioanalyzer, xip DNA7500, 12 mostres/xip

42,95

120,00

Bioanalyzer, xip RNA Nano, 12 mostres/xip

40,71

120,00

Bioanalyzer, xip RNA Pico, 11 mostres/xip

42,27

120,00

Bioanalyzer, xip High Sensitivity, 11 mostres/xip

64,81

138,00
PREU/Recta patró + N mostres

Quantificació Quantifiler, N mostra (fix 89.36 PRBB i 142 Externs)

5,08

9,00

Per altres serveis, contacteu amb genomica@upf.edu
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SERVEI DE PROTEÒMICA: Síntesi de pèptids

Usuaris del PRBB

Usuaris centre públic

1

Contingut (HPLC)1

Contingut (HPLC)

Contingut (HPLC)

2

2

Quantitat subministrada (aprox.)
Nombre

Usuaris centres privats

1

Quantitat subministrada (aprox.)2

Quantitat subministrada (aprox.)

<80%

~95%

~ 98%

<80%

~95%

~ 98%

<80%

~95%

~ 98%

~10 mg

~5 mg

>3 mg

~10 mg

~5 mg

>3 mg

~10 mg

~5 mg

>3 mg

6

62,98

187,98

312,98

100,94

300,77

500,77

146,36

436,11

726,11

7

68,16

193,16

318,16

109,06

309,06

509,06

158,13

448,13

738,13

8

74,20

199,20

324,20

118,72

318,72

518,72

172,14

462,14

752,14

9

80,24

205,24

330,24

128,38

328,38

528,38

186,16

476,16

766,16

10

86,28

211,28

336,28

138,05

338,05

538,05

200,17

490,17

780,17

11

93,18

218,18

343,18

149,09

349,09

549,09

216,18

506,18

796,18

12

100,08

225,08

350,08

160,13

360,13

560,13

232,19

522,19

812,19

13

107,86

232,86

357,86

172,58

372,58

572,58

250,24

540,24

830,24

14

115,62

240,62

365,62

184,99

384,99

584,99

268,24

558,24

848,24

15

123,38

248,38

373,38

197,41

397,41

597,41

286,24

576,24

866,24

16

132,01

257,01

382,01

211,22

411,22

611,22

306,26

596,26

886,26

17

140,63

265,63

390,63

225,01

425,01

625,01

326,26

616,26

906,26

18

149,26

274,26

399,26

238,82

438,82

638,82

346,28

636,28

926,28

19

158,75

283,75

408,75

254,00

454,00

654,00

368,30

658,30

948,30

20

168,25

293,25

418,25

269,20

469,20

669,20

390,34

680,34

970,34

21

178,60

303,60

428,60

285,76

485,76

685,76

414,35

704,35

994,35

22

188,94

313,94

438,94

302,30

502,30

702,30

438,34

728,34

1.018,34

23

200,16

325,16

450,16

320,26

520,26

720,26

464,37

754,37

1.044,37

24

212,24

337,24

462,24

339,58

539,58

739,58

492,40

782,40

1.072,40

25

224,32

349,32

474,32

358,91

558,91

758,91

520,42

810,42

1.100,42

26

237,27

362,27

487,27

379,63

579,63

779,63

550,47

840,47

1.130,47

27

250,21

375,21

500,21

400,34

600,34

800,34

580,49

870,49

1.160,49

28

264,01

389,01

514,01

422,42

622,42

822,42

612,50

902,50

1.192,50

29

277,82

402,82

527,82

444,51

644,51

844,51

644,54

934,54

1.224,54

30

292,48

417,48

542,48

467,97

667,97

867,97

678,55

968,55

1.258,55

d'aminoàcids2

Altres serveis
PRBB

Usuaris públics

Usuaris privats

Marcatge fluorescent N‐terminal

100

130

165

Biotina N‐terminal

65

85

3

Marcatge a altres posicions
Residus espaiadors (Ahx)
D‐aminoàcids, fosforilacions, etc.
Conjugació a KLH o altres proteïnes portadores4

3

107
3

Demaneu pressupost3

30

40

50

Demaneu pressupost2

Demaneu pressupost2

Demaneu pressupost2

300,00

390,00

495,00

Demaneu pressupost

Demaneu pressupost

Notes:
1. Tots els pèptids se subministren amb HPLC de control i l'espectre de massa corresponent.
2. Per a >1 seqüències, residus no habituals, o quantitats i/o pureses diferents de les indicades, demaneu pressupost(david.andreu@upf.edu)
3. Fluoròfors de rutina: fluoresceïna [5(6)FAM] o rodamina B. Per a altres marcatges fluorescents, demaneu pressupost (david.andreu@upf.edu)
4. El preu inclou una anàlisi d'aminoàcids per a determinar la proporció pèptid/proteïna portadora
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SERVEI D'INFORMÀTICA CIENTÍFICA

PRBB

EXTERN

TB COMPUTACIONAL (GPFS) (mensual)

TARIFA EMMAGATZEMATGE

7,22

12,74

TB EMMAGATZEMAMENT (NFS) (mensual)

4,96

7,40

PRBB

EXTERN

0,02

0,04

ÚS EXCLUSIU PER RESERVA DE SLOTS (mensual)

8,92

15,67

TARIFA PER SLOT GARANTIT (mensual)

1,51

2,59

TARIFA CÀLCUL
HORA D’ÚS DE SLOT (1 CORE/8GB) (hora)

PRBB

EXTERN

SLOT VIRTUAL (1 vCore/2Gb) (mensual)

TARIFA SERVIDORS

20,75

32,41

CUSTÒDIA MAQUINARI (per servidor)

26,70

95,99

PRBB

EXTERN

TARIFA TÈCNIC
INFORMÀTIC (hora)

21,42

80,00

BIOINFORMÀTIC (hora)

21,42

80,00

Pel detall de cada un dels conceptes veure a la web http://www.upf.edu/sct/sit
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Quadre Resum del Capítol I

Classes de personal

Places
contracte

Places ETC
contracte

Cost retributiu

Quotes
Seguretat Social

Total proposta
autorització
despesa

PDI Funcionari

202,67

190,99

14.801.189,22

221.463,68

15.022.652,91

PDI Laboral

742,33

490,97

18.813.387,78

5.315.128,35

24.128.516,13

PAS Funcionari i Eventuals

518,17

518,17

15.990.947,03

4.537.393,10

20.528.340,13

PAS Laboral
Subtotal
Emèrits
Pla emeritatge

170,00

170,00

6.798.167,07

1.904.473,37

8.702.640,43

1.633,17

1.370,13

56.403.691,11

11.978.458,50

68.382.149,61

17,00

-

62.738,78

0,00

62.738,78

-

-

154.687,06

0,00

154.687,06

Cofinançats Ramon y Cajal

25,75

25,75

318.252,27

34.825,93

353.078,20

Resta investigadors cofinançats

24,66

24,66

241.724,09

39.713,85

281.437,94

PAS Laboral confinançat
Total autorització de despesa

13,00

12,67

249.601,12

40.123,67

289.724,79

1.713,58

1.433,21

57.430.694,44

12.093.121,95

69.523.816,39
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Categoria

Places
ETC
Places
contract
contracte
e
(a)

Retribucions individuals

Sou
base

Catedràtic d'Universitat-TC

84,17

Catedràtic d'Universitat-TP6

7,00

2,24

498,69

Catedràtic d'Universitat-TP3

3,00

0,48

249,36

100,50 1.151,16

826,06

Titular d'Universitat-TC

100,50

84,17 1.151,16

Total
Compleme Compleme Regularitzaci
individual
nt
nt
ó d'IPC
mensual
destí
específic
específic
(b)
901,92

1.016,90

Total
individual
pagues
extres
(c)

Cost retributiu
Total
total anual
individual
(= a*d)
anual
(d=b*12+c)

234,64

3.304,62

5.727,62

45.383,06

3.819.740,88

831,20

109,79

1.439,68

2.497,44

19.773,60

138.415,20

415,61

61,70

726,67

1.262,38

9.982,42

29.947,26

193,45

2.645,09

4.408,56

36.149,64

3.633.038,82

474,42

Titular d'Universitat-TP6

4,00

1,28

498,69

563,34

91,46

1.153,49

1.925,06

15.766,94

63.067,76

Titular d'Universitat-TP3

2,00

0,32

249,36

281,70

52,55

583,61

976,26

7.979,58

15.959,16

Titular d'Escola Universitària -T

2,00

2,00 1.151,16

724,72

174,49

2.343,29

3.804,96

31.924,44

63.848,88

Subtotal

202,67

292,92

190,99
Altres conceptes salarials

Antiguitat (triennis)
Complement (estatal) per mèrits de docència

7.764.017,96
Total
pagues
extres
(b)
81.490,86 100.070,78

1.077.961,13

133.040,86 266.081,71

1.862.572,00

Total
mensual
(a)

Total altres
conceptes
(=a*12+b)

Complement (estatal) per mèrits de recerca

87.556,10

1.050.673,23

Complement per mèrits de recerca (autonòmic)

62.705,68

752.468,10

Complement per mèrits de docència (autonómic)

81.842,71

982.112,55

Complement per mèrits de gestió (autonòmic)

15.910,16

Complement per càrrecs acadèmics

36.854,17

Increment acumulat de mèrits de recerca i mèrits de docència

15.221,50

190.921,89
73.708,34

Increment addicional 0,2% consolidat 2018

27.784,30

Rendiments i gratificacions
Total altres conceptes salarials
TOTAL
Increment retributiu 2019 (2,25%)
TOTAL RETRIBUCIONS PDI Funcionari

515.958,35
182.658,03

68.363,14
514.622,04 439.860,83

6.711.472,72
14.475.490,68
325.698,54
14.801.189,22
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Categoria

Places
ETC
Places
contracte contracte
(a)

Catedràtic contractat
Agregat

Retribucions individuals
Sou
base

Complement
categoria

Complement
lloc

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

Cost retributiu
total anual
(= a*d)

24,50

15,04

1.223,30

163,43

1.799,27

3.186,00

6.372,00

44.604,00

670.844,16
3.970.924,23

108,50

108,50

1.223,30

163,43

1.227,44

2.614,17

5.228,34

36.598,38

Lector

21,00

21,00

1.223,30

163,43

982,36

2.369,09

4.738,18

33.167,26

696.512,46

Col·laborador doctor

11,33

11,33

1.223,30

163,43

778,14

2.164,87

4.329,74

30.308,18

343.492,71

3,50

3,50

1.223,30

163,43

83,81

1.470,54

2.941,08

20.587,56

72.056,46

Postdoc 1

13,00

13,00

1.223,30

163,43

83,81

1.470,54

2.941,08

20.587,56

267.638,28

Postdoc 2

15,00

15,00

1.223,30

163,43

982,36

2.369,09

4.738,18

33.167,26

497.508,90

328,86

1.552,16

3.104,32

21.730,24

Jove Doctor

Ajudant

1.223,30

Ajudant doctor

328,86

1.715,59

3.431,18

24.018,26

Associat T1 (equivalent a TP6)

18,00

6,68

1.223,30
480,90

85,27

566,17

961,80

7.755,84

139.605,12

Associat T2 (equivalent a TP6)

53,00

17,63

601,10

106,57

707,67

1.202,20

9.694,24

513.794,72

Associat T3 (equivalent a TP6)

211,00

63,88

701,30

174,10

875,40

1.402,60

11.907,40

2.512.461,40

Associat T4 (equivalent a TP6)

73,00

24,90

1.054,07

337,28

1.391,35

2.108,14

18.804,34

1.372.716,82

Visitant 8
Visitant 7

163,43

2.446,59

326,84

3.598,54

6.371,97

12.743,94

89.207,58

1.834,95

245,13

2.698,91

4.778,99

9.557,98

66.905,86

Visitant 6

2,00

2,00

1.529,12

204,27

2.249,09

3.982,48

7.964,96

55.754,72

111.509,44

Visitant 5

2,00

2,00

1.223,30

163,43

1.799,27

3.186,00

6.372,00

44.604,00

89.208,00

1.223,30

163,43

1.227,44

2.614,17

5.228,34

36.598,38

Visitant 3

4,00

4,00

1.223,30

163,43

982,36

2.369,09

4.738,18

33.167,26

132.669,04

Visitant 2

7,00

7,00

1.223,30

163,43

778,14

2.164,87

4.329,74

30.308,18

212.157,26

163,43

328,86

1.715,59

3.431,18

Visitant 4

Visitant 1
PIPF - UPF (1r i 2n any) - 1
PIPF - UPF (1r i 2n any) - 2 RDI
PIPF - UPF (3r any) - 1
PIPF - UPF (3r any) - 2 RDI
PIPF - UPF (4rt any) - 1
PIPF - UPF (4rt any) - 2 RDI
PIPF-PHD (1r any)
PIPF-PHD (2n i 3r any)

1,00

1,00

1.223,30

24.018,26

24.018,26

62,00

62,00

1.014,08

1.014,08

12.168,96

754.475,52

6,00

6,00

664,42

664,42

7.973,04

47.838,24

30,00

30,00

1.086,51

1.086,51

13.038,12

391.143,60

6,00

6,00

711,88

711,88

8.542,56

51.255,36

15,00

15,00

1.358,12

1.358,12

16.297,44

244.461,60

2,00

2,00

889,85

889,85

10.678,20

21.356,40

10,00

10,00

1.200,00

1.200,00

14.400,00

144.000,00

6,00

6,00

1.300,00

1.300,00

15.600,00

93.600,00

Investigador especialista

5,00

5,00

200.429,60

Professor Tenure Track

32,50

32,50

1.429.762,96

742,33

490,97

Subtotal

Altres conceptes salarials

15.005.440,54
Total
mensual
(a)

Total
pagues extres
(b)

Antiguitat (triennis)

53.571,36

Complement per mèrits de recerca (conveni)

34.385,34

412.624,02

Complement per mèrits de docència (conveni)

53.610,12

643.321,43

Complement per mèrits de recerca (autonòmic)

30.335,92

364.031,04

Complement per mèrits de docència (autonòmic)

42.095,87

505.150,46

2.991,71

35.900,46

Complement per mèrits de gestió (autonòmic)
Complement per càrrecs acadèmics

25.624,31

107.142,72

Total altres
conceptes
(=a*12+b)

51.248,63

749.999,02

358.740,39

Increment addicional 0,2% consolidat 2018

33.229,77

Rendiments i gratificacions

29.298,49

Complements addicionals
Total altres conceptes salarials
TOTAL
Increment retributiu 2019 (2,25%)
TOTAL RETRIBUCIONS PDI L
Laboral
b
l

21.805,47
264.420,09

261.665,64
158.391,34

3.393.960,72
18.399.401,26
413.986,53
18.813.387,78
18 813 387 78
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Càrrec

Places
contracte
(a)

Síndic de greuges

1,00

Emèrit 0

6,00

Retribucions individuals
Sou mensual
(b)

Pagues extres
(c)

1.194,90

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

Cost retributiu
total anual
(= a*d)

14.338,80

14.338,80

25.080,16

Emèrit 1

8,00

223,93

447,86

3.135,02

Emèrit 3

1,00

671,59

1.343,18

9.402,26

9.402,26

Emèrit 4

1,00

895,50

1.791,00

12.537,00

12.537,00

Subtotal emèrits
Increment retributiu 2019 (2,25%)
TOTAL EMÈRITS
Pla emeritatge 85%

17,00

61.358,22
1.380,56
62.738,78
85.167,77

Pla emeritatge 100%

66.115,42

Subtotal Pla emeritatge

151.283,19

Increment retributiu 2019 (2,25%)

3.403,87

TOTAL PLA EMERITATGE

154.687,06

TOTAL EMÈRITS + PLA EMERITATGE

217.425,84
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Places
contracte (a)

Subgrup

Places
ETC

Cost
total anual

A1

31,00

31,00

1.567.771,54

A1/A2

24,00

24,00

1.056.997,56

136,50

136,50

4.212.528,20

7,50

7,50

213.742,54

215,00

215,00

5.228.672,32

C1/C2

35,50

35,50

770.960,70

C2

11,50

11,50

239.350,65

1,00

1,00

20.999,02

A2
A2/C1
C1

C2/E
E

43,50

43,50

856.538,83

Eventual

12,67

12,67

877.884,34

518,17

518,17

15.045.445,70
Total altres
conceptes

Total

Altres conceptes salarials
Antiguitat (Triennis)

957.930,91

Increment addicional 0,2% consolidat 2018

28.811,94

Rendiments i Gratificacions

11.272,49

Graus Consolidats
Previsió de reduccions de jornades i altres
Complements personals transitoris

10.115,00
-463.039,29
18.531,24

Complement per funcionarització

30.000,00

Total altres conceptes salarials

593.622,30

TOTAL
Increment retributiu 2019 (2,25%)
TOTAL RETRIBUCIONS PAS Funcionari

15.639.068,00
351.879,03
15.990.947,03
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Subgrup

I
II
III

Total

Places
contracte (a)

Places
ETC

Cost
total anual

72,00
52,00
46,00

72,00
52,00
46,00

3.000.064,80
1.750.290,20
1.255.993,52

170,00

170,00

6.006.348,52
Total altres
conceptes
701.934,31
12.754,67
-135.784,18
38.230,44
25.090,39
642.225,63
6.648.574,15
149.592,92
6.798.167,07

Altres conceptes salarials
Antiguitat (triennis)
Increment addicional 0,2% consolidat 2018
Previsió de reduccions de jornades i altres
Complement dedicació flexible
Rendiments i Gratificacions
Total altres conceptes salarials
TOTAL
Increment retributiu 2019 (2,25%)
TOTAL RETRIBUCIONS PAS Laboral
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Categoria

Places
Places
ETC
Subclassificació
contracte contracte
(a)

Ramon y Cajal
Investigador Juan de la Cierva

Total
individual
anual
(b)

Retribució
total anual
(= a*b)

Retribució
a càrrec
de la universitat

Institució
cofinançadora

25,75

25,75

32.799,36

844.583,52

106.104,63

MINECO

1,00

1,00

24.910,92

24.910,92

17.545,09

MINECO

Investigador Juan de la Cierva

formació

16,00

16,00

22.316,04

357.056,64

66.028,15

MINECO

Investigador Juan de la Cierva

incorporació

7,00

7,00

25.949,04

181.643,28

35.605,28

MINECO

Beatriz Galindo (senior)

0,33

0,33

73.882,96

24.381,38

6.772,60

MECD

Beatriz Galindo (junior)

0,33

0,33

34.065,10

11.241,48

2.523,34

MECD

50,41

50,41

1.443.817,22

234.579,09

Subtotal

Altres conceptes salarials
Antiguitat (triennis)
Complements addicionals

313.075,06

Total altres conceptes

313.075,06

TOTAL

547.654,15

Increment retributiu 2019 (2,25%)
TOTAL RETRIBUCIONS INVESTIGADORS COFINANÇATS

12.322,22
559.976,37
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Retribucions individuals
Places
Places
ETC
Grup Nivell
contracte contracte
(a)

Sou
base

Complemen
t
lloc

Compleme
nt
millora
addicional

Total
individual
mensual
(b)

Total
individual
pagues
extres
(c)

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

Cost
Retribució a
Institució
total anual càrrec de la
Cofinançadora
(= a*d)
Universitat

I

c

2,00

2,00

2.199,12

1.770,93

57,06

4.027,11

4.398,24

52.723,56 105.447,12

I

e

1,00

0,67

2.199,12

991,62

46,10

3.236,84

4.398,24

43.240,32

I

l

3,00

3,00

2.199,12

427,48

38,20

2.664,80

4.398,24

36.375,84 109.127,52

I

o

5,00

5,00

2.199,12

266,12

35,95

2.501,19

4.398,24

34.412,52 172.062,60

II

u

2,00

2,00

1.914,37

87,68

29,04

2.031,09

3.828,74

28.201,82

13,00

12,67

Subtotal

28.971,01

56.403,64

52.723,56

(FEDER)
Programa
Operatiu del
54.563,76 Fons Europeu
de
86.031,30 Desenvolupa
28.201,82 ment Regional
14.485,51

472.011,89 236.005,95

Altres conceptes salarials
Antiguitat (triennis)

8.102,73

Total altres conceptes salarials

8.102,73

TOTAL
Increment retributiu 2019 (2,25%)
TOTAL RETRIBUCIONS PAS Laboral

244.108,68
5.492,45
249.601,12
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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 estudis oficials
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 estudis propis
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 complementaris a la docència oferts
als alumnes de la Universitat matriculats en estudis oficials.
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 contrapartida dels serveis prestats per la UPF que no tenen 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.

91 de 118

Codis de la classificació econòmica
Pressupost d’ingressos 2019
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 329.96.- Serveis de suport a centres adscrits: Ingressos obtinguts pels serveis de suport a processos de
gestió acadèmica en centres adscrits que no estan inclosos en l’import que abona l’estudiant en concepte de tutela
acadèmica (assessorament al centre, elaboració de programes docents, biblioteca, informàtica...).
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 440.05.- Entitats autònomes de la Generalitat: Transferències rebudes d’entitats autònomes 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.
Article 45.- De la Generalitat de Catalunya
Transferències corrents rebudes de l'Administració de la Generalitat.
Concepte 450.- Per al funcionament ordinari
Subconcepte 450.01.- Contracte-programa: Inclou l’aportació efectuada per la Generalitat de Catalunya destinada
al finançament de l’activitat ordinària de la Universitat. Inclou una component basal i una altra vinculada al
compliment d’objectius.
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 450.40.- Subvenció programa de foment a la recerca: Inclou la subvenció atorgada per la Direcció
General de Recerca per al foment de 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.
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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.
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.
Subconcepte 492.90.- Altres de la UE: Transferències corrents provinents de societats, entitats i altres 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 550.86.- Edifici Dr. Aiguader: Cànons provinents de concessions administratives per l’ús de l’edifici Dr.
Aiguader.
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.
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 i altres activitats de recerca
que 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.
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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 i altres
activitats de recerca que 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 i altres activitats de recerca
que 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 i altres
activitats de recerca que 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.
Subconcepte 740.50.- De seguiment específic d’entitats autònomes de la Generalitat: Transferències de capital
provinents d’entitats autònomes de la Generalitat destinades a finançar despesa de projectes i altres activitats de
recerca que per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa
Subconcepte 740.51.- De seguiment específic d’entitats autònomes 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 d’entitats autònomes de la Generalitat.
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 i altres activitats
de recerca que 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 i altres activitats de recerca que per a la seva
execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
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.
Subconcepte 749.- Altres del sector públic
Subconcepte 749.00.- De seguiment específic d’altres del sector públic: Transferències de capital provinents
d’altres ens públics diferents als anteriors destinades a finançar despesa de projectes i altres activitats de recerca que
per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 749.01.- De seguiment específic d’altres del sector públic: repercussió: Ingressos corresponents a la
repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències
de capital d’altres ens públics diferents als anteriors.
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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 despesa de projectes i altres activitats de recerca que 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 despesa de projectes i altres activitats de recerca que 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 despesa de projectes i altres activitats de recerca que 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 despesa de projectes i altres activitats de recerca que 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.
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 despesa de projectes i altres activitats de recerca que 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.
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Subconcepte 795.10.- De seguiment específic altres de la UE: Transferències de capital provinents d’altres de la Unió
Europea destinades a finançar despesa de projectes i altres activitats de recerca que 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 despesa de projectes i altres activitats de recerca que 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.

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.
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Subconcepte 870.10.- Romanent específic: Recull els romanents generats en exercicis anteriors per ingressos amb
finalitat específica.
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 130.35.- Retribucions PAS laboral : Programes cofinançats: Inclou les retribucions que corresponen al
personal laboral associat a programes cofinançats, 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 130.64.- Retribucions personal investigador. Programes cofinançats: Inclou les retribucions que
corresponen al personal investigador, que participan en programes cofinançats (JdlC, RyC i altres), 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.
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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.
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, d'administració i serveis i
estudiants en pràctiques, 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 financen 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 160.17.- Personal investigador: Programes cofinançats: Aportacions de la Universitat als règims de la
Seguretat Social i de prestacions socials del personal investigador que finança els programes cofinançats.
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.
Subconcepte 160.25.- PAS laboral: Programes cofinançats: Aportacions de la Universitat als règims de la Seguretat
Social i de prestacions socials del PAS associat a programes cofinançats.
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 201.20.- Mobiliari i equipaments: Despeses de lloguer i cessions d’ús de mobiliari, equips d’oficina,
material audiovisual...
Subconcepte 201.21.- Equipaments audiovisuals: Despeses de lloguer i cessions d’ús d’equipaments audiovisuals.
Subconcepte 201.30.- Equipaments per a procés de dades: Lloguer i cessions d’ús 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, de software i d’espai al núvol.
Subconcepte 201.90.- Altres: Lloguers d'altres béns mobles no inclosos en els subconceptes anteriors.
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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 202.04.- Edifici Roc Boronat. Despeses de lloguer de l’edifici Roc Boronat 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. També inclou el material vinculat a aquestes actuacions i 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, També inclou el material vinculat a aquestes actuacions i
els contractes de manteniment.
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, També inclou el material vinculat a aquestes actuacions i 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, així com el material vinculat a aquestes actuacions.
Subconcepte 219.20.- Mobiliari i equipaments: Despeses de reparacions, manteniment i conservació del mobiliari i
dels equipaments de la Universitat, També inclou el material vinculat a aquestes actuacions i els contractes de
manteniment.
Subconcepte 219.21.- Material audiovisual: Despeses de manteniment en equipaments i altre material de caire
audiovisual, així com el material vinculat a aquestes actuacions.
Subconcepte 219.22.- Equipament científic: Despeses de manteniment en equipament relacionat amb els estudis
vinculats a l’àmbit de les ciències experimentals, així com el material vinculat a aquestes actuacions.
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
l’accés electrònic a bases de dades documentals.
Subconcepte 220.20.- Reprografia: Recull la despesa efectuada per la Universitat en els equips de reprografia.
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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 i productes d'assistència sanitària,
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.
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 produïdes com a conseqüència
dels actes de protocol i representació exercits per les autoritats de la Universitat 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 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, incloses les
efectuades en les activitats relacionades en el subconcepte anterior.
Subconcepte 226.60.- Organització de conferències: honoraris personal extern: Honoraris per la participació de
personal extern en conferències, congressos, simpòsiums, jornades i seminaris.
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Subconcepte 226.61.- Organització de conferències: viatges, allotjaments i altres: Viatges, allotjaments i altres
despeses per la participació de personal extern en conferències, congressos, simpòsiums, jornades i seminaris. S’hi
poden incloure les despeses de lloguer de sales, traductors, hostesses i menjars d’assistents.
Quan es tracti de despeses que afecten de forma exclusiva a personal intern, el seu registre comptable s’ha
d’efectuar en el subconcepte 226.11.
Les despeses originades per haver convidat persones no vinculades a la realització de conferències o similars es
comptabilitzaran en el subconcepte 226.10.
Subconcepte 226.62.- Organització de conferències: honoraris personal intern: Honoraris per la participació de
personal intern en conferències, congressos, simpòsiums, jornades i seminaris organitzats per la Uhiversitat
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.
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.
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 41.- A l’Administració de la Generalitat
Concepte 410.- A l’Administració de la Generalitat
Subconcepte 410.00.- A l’Administració de la Generalitat: Transferències corrents a l’Administració de la Generalitat
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 440.10.- UPF Ventures: Aportacions destinades a col·laborar en el finançament ordinari de l’empresa
UPF Ventures.
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.
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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 de suport administratiu: Ajuts a estudiants per a la realització de
pràctiques de suport administratiu vinculades amb els seus estudis.
Subconcepte 480.05.- Estudiants en pràctiques de docència. Ajuts a estudiants per a la realització de pràctiques de
docència vinculades amb els seus estudis.
Subconcepte 480.10.- Estudiants en pràctiques de recerca: Ajuts a estudiants per a la realització de pràctiques de
recerca vinculades amb els seus estudis.
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.
Subconcepte 484.50.- Beques UPFWorld: Aportacions per al finançament de beques vinculades al programa
UPFWorld.
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.- Ajuts UPF Solidària: Aportacions destinades al finançament de programes de solidaritat i
desenvolupament, atorgats per la UPF.
Subconcepte 485.10.- Beques Salari: Programa de beques per a estudiants de grau amb escassos recursos
econòmics.
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.
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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.- Intitute of political economy and governance (IPEG): Aportacions destinades a col·laborar en
el finançament ordinari de l’Intitute of political economy and governance (IPEG).
Subconcepte 489.15.- Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal): Aportacions destinades a col·laborar en el
finançament ordinari de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).
Subconcepte 489.16.- Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI): Aportacions destinades a col·laborar
en el finançament ordinari del Centre de Recerca en Economia Interncional (CREI).
Subconcepte 489.17.- Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI): Aportacions destinades a col·laborar en el
finançament ordinari de l’Escola Superior de Comerç Internacional(ESCI).
Subconcepte 489.18.- Barcelona Institute of Science and Technology (BIST): Aportacions destinades a col·laborar en
el finançament ordinari de Barcelona Institute of Science and Technology(BIST).
Subconcepte 489.90.- Altres ajuts a famílies: Altres aportacions a famílies no incloses en els subconceptes anteriors.
Inclou premis a estudiants.
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.
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.
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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 de material informàtic inventariable
software finançat per fons assignats a programes de recerca.
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.
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.
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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

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 en
empreses nacionals amb caràcter temporal.
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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 reemborsament superior a 12 mesos i destinats al finançament de projectes de recerca.
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

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

2.11
2.12
2.14
2.15
2.16
2.18

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

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.

PENDENT D'APLICACIÓ DEFINITIVA (del 11 al 20)

IMPOSTOS (del 31 al 39)

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)

2.53

Moviment de fons

COMPTES AUXILIARS (del 51 al 59)
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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).
2.14.- 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.
Per procedir a la liquidació de les quantitats retingudes, s'expedirà manament de pagament extrapressupostari en el compte
creditor corresponent.
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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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