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Consulta IRIS
1. Què és IRIS?
És l’aplicació d’informació i gestió de projectes RDI de la UPF.
IRIS obté informació d’abac (base de dades de gestió financera i comptable) i de pandora (base
de dades d’ajuts RDI).
IRIS reemplaça l’estat de comptes d’ajuts i té com a objectiu facilitar la consulta de la situació
econòmica dels ajuts i contractes RDI.

2. Accés i requeriments informàtics
Des de Campus Global. Apartat aplicacions.
Navegador:

Internet Explorer versió 8 o superior.
Firefox versió 5 o superior.

3. Gestió de permisos
L’investigador titular de l’ajut pot delegar en la persona o persones que consideri oportú. La
delegació es fa de forma directa i immediata a través de l’aplicatiu.
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4. Estructura
-

Posició global
Fitxa del projecte

4.1 Posició global
Visió conjunta dels ajuts i contractes vigents d’un investigador. Cas que s’accedeixi per
delegació, hi ha una pantalla prèvia amb la relació d’investigadors que es poden consultar.
Es presenta en forma de taula amb els continguts següents:
Concedit: Import atorgat.
Disponible: Import a disposició del professor. Diferència entre import incorporat al projecte i
les despeses del projecte.
Pendent d’incorporar: Import que, d’acord amb el calendari del projecte, resta per ser
incorporat.
Factures no cobrades: Import no cobrat (només per contractes amb facturació).
Des del botó Exportar a Excel es pot generar un fitxer d’Excel amb tots els ajuts de
l’investigador.

Per accedir a la fitxa d’un dels ajuts es clica a sobre de les dades en blau.
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4.2 Fitxa del projecte
Consta de 4 pestanyes:
4.2.1 Fitxa del projecte
Informació general del projecte (entitat que finança, període d’execució, referència oficial,
import atorgat, distribució per anualitats), d’acord amb la resolució o contracte.
4.2.2 Execució
Ingressos i despeses del projecte.
4.2.3 Justificació
Imports totals justificats i dades de la justificació.
4.2.4 Equip
Relació de persones que participen o han participat en el projecte, amb indicació del període.

4.2.1 Fitxa del projecte

Pestanya amb dades generals de l’ajut: entitat finançadora, títol, dates execució, identificació
oficial, programa, distribució del pressupost per partides i anualitats, segment, ...
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4.2.2 Execució

Pestanya d’execució des d’on podem visualitzar els ingressos i despeses de l’activitat:
•

Els ingressos es classifiquen en incorporacions o traspassos d’altres segments.

•

Les despeses es divideixen en:
a)

Compromès (sol∙licituds i comandes fetes): imports de despeses previstes (p.ex.
contractacions de personal).

b) Reservat (reserves manuals): imports retinguts per donar resposta a necessitats
específiques del projecte (p.ex. requeriments d’auditoria, romanents a retornar,
etc.).
c) Gastat: import de la despesa efectuada.
d) Traspassat a altres segments: import que s’ha transferit a un altre segment
(cofinançaments, ...).
e) Cànon : import retingut per la Universitat d’acord amb la política de cànons de la
UPF i la normativa de l’entitat finançadora.
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a) Detall Ingressos

Es pot obtenir informació detallada dels documents comptables associats desplegant el símbol
+ de les línies d’incorporacions.
‐ Columna Ingressos: hi poden figurar els següents tipus de conceptes:
‐ Imports avançats per la Universitat (CP).
‐ Imports ingressats directament per l’entitat finançadora (MI).
‐ Imports minorats d’avançaments fets per la Universitat (MCP) conseqüència de
reduccions de l’import concedit i no cobrat.
‐ Devolucions d’ingressos a l’entitat finançadora (MP) fruit de devolucions voluntàries
de romanents no gastats o per revocació parcial de l’ajut.
‐ Columna Cobrat:
- Ingressos reals provinents de les entitats finançadores (MI)
- Devolucions per retorn d’ingressos (MP)
‐ Columna pendent: imports pendents de cobrar de l’entitat finançadora que han estat
avançats per la Universitat.
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b) Despeses
Si premem a sobre dels apartats compromès, reservat, traspassat a d’altres segments o gastat,
s’obrirà un detall de despeses.
En el cas de l’apartat gastat es detallaran totes aquelles despeses amb factura o justificant,
ordenades en 4 partides: Personal, Inventariable, Viatges i dietes i, Altres (inclou fungibles).

Per obtenir més informació comptable de les despeses només cal pitjar el signe + i es
desplegaran tots els documents relacionats. Si la despesa té associada una factura, aquesta es
pot visualitzar.

Totes les despeses es poden exportar a excel prement “Consulta entre dates”. D’aquesta
manera podem obtenir un full de càlcul amb totes les despeses del projecte des de l’inici o bé
d’un període concret.
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