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CRITERIS BÀSICS DEL PRESSUPOST DE LA UAB PER A L’ANY 2012 

 

 

1. VECTORS DE L’ESCENARI PRESSUPOSTARI 2012 

 

L’elaboració del pressupost 2012 de la UAB es presenta en un context econòmic 

que podem qualificar de singular des d’un punt de vista històric. La crisi financera 

d’abast mundial que va començar el 2008 est{ tenint uns efectes molt remarcables 

en la majoria de sistemes d’educació superior europeus, com pot comprovar-se en 

la darrera actualització (juny 2011) de l’informe “Impact of the economic crisis on 

European universities” de la European University Association. La política de 

consolidació fiscal dels països de la Unió Europea està portant en molts casos a 

reduccions del finançament públic a les universitats.  

 

Al nostre país, el pressupost 2011 de la Generalitat de Catalunya recentment 

aprovat ha incorporat una reducció del 10% de la despesa no financera no 

finalista. Aquesta reducció s’ha traduït pel cas de les universitats en una reducció 

fins i tot superior, de més 144 M€ en l’aportació al model bàsic de finançament del 

sistema universitari, essent l’efecte final de la reducció de les diverses partides de 

subvenció pública per a la UAB de més de 34 M€. Cal destacar també la reducció 

addicional de l’ordre d’un 75% de les inversions que estaven previstes pel 2011 al 

PIU (Pla d’Inversions Universit{ries), reducció aquesta que ha estat la continuació 

de reduccions ja realitzades al 2009 i 2010, que la nostra universitat ha pogut 

compensar parcialment amb les convocatòries CEI (Campus d’Excel·lència 

Internacional) del Ministerio de Educación.  

 

A més de la conjuntura general descrita als par{grafs anteriors, l’escenari 

pressupostari de la Universitat Autònoma de Barcelona depèn dels següents 

vectors: 
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 El pressupost 2012 de la Generalitat de Catalunya. 

 Les previsions fins el 2014 de la subvenció pública a les universitats.  

 La reducció del finançament de les inversions. 

 La demanda d’una planificació econòmica plurianual (PEP) per al 

període 2011-2014 i les exigències de control i reducció del dèficit de 

les universitats per part de la Generalitat de Catalunya.  

 El procediment d’aprovació del capítol 1 (despesa de personal). 

 La  previsió de liquidació del pressupost 2011 de la Universitat. 

 La situació de la tresoreria de la Universitat. 

 

 El pressupost 2012 de la Generalitat de Catalunya.   

 

L’Ordre ECO/95/2011 de 25 de maig (DOGC 5891 de 1-6-2011), per la qual es 

dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 

a l’any 2012, diu literalment:  

“Amb vista al 2012, la principal prioritat del Govern és continuar aplicant 
les mesures necessàries per garantir la sostenibilitat i la credibilitat de les 
finances públiques i donar compliment al compromís adquirit d’assolir 
l’objectiu d’estabilitat previst, motiu pel qual caldrà dur a terme un esforç 
addicional per reduir determinades despeses, encara que de magnitud 
inferior a l’ajust requerit a l’Avantprojecte de pressupostos per al 2011”.  
 

I posteriorment afirma:  

“…l’austeritat ha de seguir presidint l’actuació pública i cal seguir 
treballar per millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència, per tal d’aconseguir la 
millora de la productivitat del sector públic i d’aquesta forma contribuir a 
la millora de la productivitat del conjunt de l’economia catalana i, a la 
vegada, poder seguir mantenint una oferta àmplia i de qualitat de serveis 
socials a la ciutadania”. 
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 Les previsions fins el 2014 de la subvenció pública i les taxes acadèmiques .  

 

En data 23 de juny de 2011, el Director General d’Universitats, va dirigir-se a la 

rectora de la UAB per carta adjuntant un document titulat “Principals elements de 

l’escenari de finançament de les universitats públiques 2011-2014”. En aquest 

document la Generalitat informava de les previsions econòmiques de subvenció 

pública i ingressos per taxes pel període 2011-2014, previsions que hem de 

considerar com l’escenari pressupostari de la UAB per al període:  

 

 

Quadre núm. 1 
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Pel que fa referència a les taxes acadèmiques, la DGU proposa considerar un 

increment de les taxes de l’ordre de l’IPC+4 en els estudis de grau i cicles amb la 

previsió que un 25% dels majors ingressos generats es destinin a beques a l’estudi. 

En el cas dels màsters oficials, el Govern proposa a les universitats avançar en la 

direcció que la subvenció pública cobreixi el 70% dels costos totals de la majoria 

dels estudis, deixant a les universitats més marge per aconseguir ingressos 

addicionals. 

 

 

Com es pot comprovar, l’escenari pressupostari de les universitats públiques pels 

propers anys és de restricció financera molt severa, ja que la reducció de la 

subvenció pública de l’exercici 2011, que recordem ha estat de 144 M€ sense 

comptar la reducció d’inversions, es consolida (no es recupera) en els propers 

anys. Això significa que els pressupostos de la UAB no han de fer front a una 

conjuntura desfavorable sinó a una reducció estructural del finançament públic.  

 

 

 La reducció del finançament de les inversions. 

 

La UAB disposa d’un Pla d’Inversions Universit{ries (PIU) 2007-2013 on hi ha 

prevista la subvenció pública per inversions del període. Aquest PIU va ser revisat  

i aprovat pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa a finals de 2010. Tot 

i estar confirmades les dades, el pressupost 2011 de la Generalitat redueix la 

subvenció prevista per l’exercici. Addicionalment, la carta citada del Director 

General d’Universitats modifica la planificació fins el 2014. Una previsió raonable 

pels propers anys és considerar que la subvenció de l’exercici 2011 es consolidar{ 

pels exercicis següents. Aquesta situació implica una reducció molt important de la 

capacitat inversora de la universitat, de l’ordre de més de 30 M€ pels propers 3 

anys en relació a allò que s’havia acordat per conveni a finals de 2010.  
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Quadre núm. 2 

 

(En M€) 2011 2012 2013 2014 

Subvenció 
segons PIU 

20’7 16’7 17’1 Pendent nou 
conveni PIU 

Previsió 
carta DGU 

6’7 6’7 6’7 6’7 

Finançament 
aconseguit 
CEI 

2’2    

Diferència  11’8 10 10’4  

 

 

 La demanda d’una planificació econòmica plurianual (PEP) per al període 

2011-2014 i les exigències de control i reducció del dèficit de les universitats per 

part de la Generalitat. 

 

La carta de la Direcció General d’Universitats de 23 de juny demana a les 

universitats públiques que, un cop conegut l’escenari de la subvenció pública fins 

l’exercici 2014, les universitats han de presentar una planificació econòmica 

plurianual aprovada pel Consell Social abans del 30 de setembre. Addicionalment, 

la DGU exigeix que les universitats, un cop conegut l’escenari pressupostari, 

adoptin les mesures adequades per impedir en el període 2011-2014 la generació 

de dèficits addicionals i també per eixugar els dèficits acumulats previs:  

 

“1. La diferent periodificació de les activitats acadèmiques respecte la 
planificació econòmica general condiciona en gran mesura la capacitat 
de les universitats d’absorbir els ajustos de finançament públic de l’any 
2011 dins de l’actual exercici. Per a les universitats públiques s’opta per 
incrementar el nivell de flexibilitat en l’aplicació de criteris de dèficit de 
tal forma que s’admet per a cadascuna d’elles que el dèficit 0 es computi 
per al període global dels exercicis 2011-2014”.  
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“7. Les universitats que en la liquidació de l’exercici 2010 presentin 
romanents genèrics negatius acumulats hauran de preveure un pla 
d’equilibri específic que permeti la reducció d’aquests romanents genèrics 
negatius a un ritme anual no inferior a l’import corresponent a destinar 
un mínim del 3% dels seus ingressos corrents que s’iniciarà no més tard 
de l’exercici 2014 ”.  

 

 

 

 El procediment d’aprovació del capítol 1 (despesa de personal) .  

 

La Direcció General d’Universitats, en comunicació de 26 de maig de 2011 ha 

establert un nou procediment per a l’aprovació del capítol 1 de les universitats, on 

la Direcció General d’Universitats i el Departament d’Economia i Finances de la 

Generalitat emetran un informe sobre la proposta de despesa de cadascuna de les 

universitats. Les conclusions de l’informe hauran de ser admeses per les 

universitats i la Secretaria d’Universitats i Recerca i finalment  l’aprovació del 

capítol 1 es materialitzarà en un acord de Govern abans del 15 de desembre de 

l’exercici. 

 

 

 La previsió de liquidació del pressupost 2011 de la universitat.  

 

La reducció de més 34 M€ de la subvenció pública de la Generalitat a la UAB, 

oficialitzada amb l’aprovació del pressupost de la Generalitat al juliol d’enguany, ha 

forçat a la UAB a fer un ajust pressupostari molt sever i en un període temporal 

molt curt, reduint el desajust pressupostari previst en més de 10 M€. Totes les 

mesures de contenció de la despesa i d’augment d’ingressos van ser aprovades per 

la Comissió d’Economia i Organització de 30 de juny de 2011, i ratificades pel 

Consell de Govern de 13 de juliol de 2011. Malgrat l’ajust realitzat, la UAB no 

disposa de mecanismes per compensar una reducció tan dràstica de la subvenció 
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pública en un sol exercici econòmic, i és per això que és previsible un dèficit 

pressupostari de l’exercici 2011 entorn als 24 M€. Aquest dèficit s’afegir{ als més 

de 46 M€ de dèficits acumulats que la UAB ha generat fins a desembre de 2010.  

 

 

 La situació de la tresoreria de la Universitat.  

 

La disponibilitat de tresoreria a la UAB depèn de dos factors clau: el dèficit 

acumulat de la universitat i la puntualitat en els cobraments de la nominativa de la 

Generalitat. Els dèficits acumulats per la UAB els darrers anys (recordem que la 

previsió és acabar l’exercici 2011 amb un dèficit acumulat entorn als 70 M€) tenen 

un efecte decisiu en la dinàmica financera de la Universitat. Malgrat els importants 

fons de recerca, transferència i formació continuada que genera la Universitat, 

l’existència de dèficits continuats i creixents genera tensions greus en la tresoreria 

de la universitat en situacions normals. La UAB ha contractat fins el moment un 

endeutament temporal (pòlisses de tresoreria) de 20 M€ de què va disposant per 

fer front amb puntualitat als pagaments de proveïdors i nòmines de personal en els 

moments de l’exercici econòmic on l’estacionalitat dels ingressos així ho requereix. 

Aquest endeutament a curt termini ha d’anul·lar-se a final d’any, seguint les 

instruccions de la Generalitat de Catalunya. Un augment de les necessitats 

creditícies causat per  un increment del dèficit acumulat generaria l’impossibilitat 

d’amortització de l’endeutament, com exigeix la Generalitat. D’altra banda, donada 

la situació del sistema financer espanyol, amb restriccions de crèdit molt notòries, 

no sembla gaire raonable pensar en un augment del crèdit de 20 M€ durant l’any 

2012. Aquesta situació ens indica que les possibilitats d’endeutament a curt 

termini de la UAB per pagar puntualment els deutes de proveïdors i el pagament 

de nòmines estan pràcticament esgotades.  

 

La situació descrita al paràgraf anterior pot empitjorar dràsticament a curt termini 
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si els ingressos periòdics que la UAB obté de la Generalitat a compte del Model  de 

Finançament no arriben a la Universitat amb puntualitat. En totes les previsions de 

tresoreria realitzades per part dels serveis econòmics de la UAB, es considera 

estable el ritme de cobrament de les transferències de la Generalitat, fet que ha 

estat normal els darrers anys al sistema universitari. Lamentablement, però, la 

DGU ha informat (15.9.2011) a la UAB que patirà una retenció del 60% de la 

subvenció mensual prevista pels mesos de setembre i octubre. Aquesta reducció en 

la subvenció nominativa mensual (que afectarà totes les universitats públiques 

catalanes) posa a la UAB en una situació feblesa pel que fa a tresoreria. La 

combinació d’un important dèficit acumulat i una entrada irregular de la principal 

font de finançament poden generar un col·lapse en la tresoreria les conseqüències 

directes del qual seran la impossibilitat de fer front als pagaments derivats de 

l’activitat: proveïdors, Hisenda, Seguretat Social i nòmines.  
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2. CRITERIS BÀSICS PER A L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2012 

 

L’ajust de l’ordre de 10 M€ realitzat al pressupost 2011 per compensar la reducció 

en la subvenció pública de més de 34 M€, implicar{, en efecte, una liquidació 

deficit{ria a l’entorn de 24 M€, dels quals aproximadament 4 M€ són dèficit 

d’inversions (devolucions de les bestretes de parcs científics), i la resta, 20 M€, són 

dèficit corrent. Cal tenir present que aquest dèficit és un excés de despesa per 

sobre dels ingressos de l’exercici 2011, i com a tal excés, es consolida pels següents 

exercicis econòmics. Només un augment d’ingressos i una reducció de despesa a 

l’exercici 2012 en relació al 2011 per aquest valor de 20M€, permetr{ reduir 

aquest desajust pressupostari.   

 

Amb la informació disponible actualment i els vectors que configuren l’escenari 

pressupostari de la Universitat pels propers exercicis, és del tot imprescindible 

abordar un conjunt de mesures que permetin aconseguir l’equilibri del pressupost 

2012, com a mínim pel que fa a la despesa corrent: 20 M€. Aconseguir aquesta fita 

permetrà, a curt termini, aturar el deteriorament de la tresoreria per poder fer 

front al pagament de proveïdors i nòmines, i, a mig termini, evitar haver de 

prendre mesures molt més dr{stiques i de major intensitat per l’efecte acumulatiu 

de l’excés de despesa per sobre dels ingressos. Aquestes  mesures exigirien reduir 

les activitats normals de la universitat i posarien en perill la quantitat i la qualitat 

de la docència, la recerca i la transferència que ara fem. Un fet que hem de destacar 

és que aquestes mesures per aconseguir l’equilibri pressupostari han de tenir un 

caràcter estructural perquè també és estructural la reducció de la subvenció. 

 

Les mesures que es proposen en aquest document han de ser fidels als següents 

principis bàsics: 

 

 Proporcionalitat de l’esforç.  
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L’ajust pressupostari ha de tendir a ser proporcional entre els diferents 

col·lectius de la Universitat. 

 Asimetria en l’esforç. 

L’ajust pressupostari ha de fomentar la solidaritat dintre de cada col·lectiu, 

redistribuint els esforços en funció dels recursos disponibles.  

 Manteniment dels Criteris Bàsics del Pressupost 2011 i de les Mesures de 

Contenció de la Despesa 2011 aprovades al Consell de Govern de 13 de juliol 

de 2011.  

 

En grans partides, les quantitats que han de permetre aconseguir l’objectiu de 20 

M€ de reducció de desajust pressupostari per a l’exercici 2012 respecte del 2011 

són les següents: 

 

Quadre núm. 3 

Concepte  Import a assolir 
Percentatge de 
reducció sobre 

pressupost 2011 

Augment d’ingressos 5 M€ 7’5 % 

Reducció de despeses   

Capítol 1 (Personal)   

                    PDI 8 M€ 6’4 % 

                    PAS 5 M€ 6’9 % 

Capítol 2 (Funcionament) 2 M€ 3’2 % 

Altres Capítols ( Capítol 4) Pendent de quantificar 
(anàlisi de tots els 

convenis i acords signats) 

 

Inversions Pressupostar només els 
ingressos confirmats 

 

 



Pàgina 12 de 19 
 

Versió 1. Valorada per l’Equip de Govern de 19.9.2011. Pendent de tramitació i 
aprovació pels òrgans competents. 

 

3. MESURES PRESSUPOSTÀRIES PER AL 2012 

 

Del total de partides pressupostàries que tindran variacions previstes durant 

l’exercici 2012, consignem en aquest document aquelles on la Universitat pot 

influir mitjançant una política determinada. La resta de partides, que inclouen 

estrictament compromisos contractuals i variacions finalistes (que afecten per 

igual a ingressos i despeses) no són objecte d’aquest document de criteris bàsics i 

mesures, tot i que, és clar, han de formar part del pressupost definitiu. 

 

3.1.Ingressos.  

 

El conjunt de mesures d’augment dels ingressos de la Universitat per a l’exercici de 

2012 ha de permetre obtenir una xifra aproximada de 5 M€ d’augment respecte al 

pressupost 2011 (quadre núm. 3). Les principals mesures que es proposen són les 

següents: 

 

3.1.1.Taxes i altres ingressos.  

 

• Ajustar els preus públics dels estudis oficials i dels altres conceptes reglats a 

les disposicions dictades per la DGU i pels altres organismes competents. La DGU 

proposa considerar l’increment de les matrícules en l’IPC + 4%. També proposa 

reservar un 25% sobre aquest increment per al finançament de beques i ajuts a 

l’estudi. 

• Congelar les aportacions dels estudiants pels serveis a l’aprenentatge i dels 

serveis de pre-matrícula dels màsters oficials. 

• Estimar acuradament l’evolució del nombre d’estudiants matriculats i del 

nombre de crèdits matriculats per estudiant per tal de disposar d’unes previsions 

precises d’ingressos per matrícules. 

• Revisar la política de preus dels m{sters oficials per tal de que s’aproximi a 
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un 30% del seu cost real, tot seguint les recomanacions de la DGU. 

• Pressupostar la recuperació del cost de la matrícula gratuïta d’aquells 

estudiants amb matrícules d’honor al batxillerat. 

• Incrementar els cànons de la formació continuada pel curs 2012/2013. 

 Potenciar les polítiques de captació d’estudiants estrangers amb el disseny de 

nous programes específics. 

• Crear un cànon de restauració. 

 

3.1.2.Transferències de la Generalitat de Catalunya. 

 

• Pressupostar la congelació de l’aportació del Model de finançament de la 

Generalitat segons la carta de la DGU citada anteriorment. 

• Pressupostar dintre del capítol 4 la compensació pels pagaments derivats de 

l’amortització de les bestretes de parcs científics, a l’espera de l’acompliment del 

Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010-2103. 

 

3.1.3.Ingressos patrimonials. 

 

• Continuar amb la política activa de revisió dels acords amb les entitats que 

estan vinculades amb la UAB i són residents al campus per tal d’aconseguir 

ingressos en concepte de lloguer i de costos de manteniment del campus i dels 

edificis ocupats. 

• Analitzar totes les possibilitats d’obtenir més recursos en la gestió i/o venda 

del patrimoni. 

 

3.2.Despeses. 

 

El conjunt de mesures de reducció de despeses per a l’exercici 2012 ha de sumar 

de l’ordre de 15 M€, dels quals 13 M€ es proposa que siguin de capítol 1 
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(personal), quedant la resta, 2 M€, per a la resta de capítols (quadre núm. 3). Cal 

destacar que la concentració d’esforços en el capítol 1 ve donada per l’ajust 

pressupostari realitzat al 2011, que va recaure molt majoritàriament en el capítol 

2 (despesa de funcionament) i altres capítols. Hores d’ara, tot i que és factible 

abordar alguns ajustos de despesa en els capítols 2 i 4, les possibilitats de reducció 

són escasses. En qualsevol cas, qualsevol variació en aquestes xifres sempre tindria 

com a objectiu la reducció de l’impacte de les mesures en el capítol 1.   

 

3.2.1.Despeses de personal. 

 

La magnitud de la reducció de la despesa de personal, tal com indica el quadre 

núm. 3, ha de ser de ca. 13 M€. Aquesta reducció ha de ser fidel als principis 

enunciats a l’apartat 2 d’aquest document: proporcionalitat entre col·lectius; i 

asimetria (distribució d’esforços en funció de recursos disponibles). Així, es 

proposa un ajust proporcional a l’import de la despesa de PAS i PDI en el 

pressupost 2011. 

 

3.2.1.1.Personal acadèmic (PDI). 

 

El pressupost destinat a PDI ha de reduir-se respecte al 2011 en una quantitat que 

giri en torn als 8M €, el que implica una reducció efectiva de la despesa del 6’4% 

aproximadament. Aquest estalvi, que s’haur{ de verificar en la liquidació del 

pressupost 2012,  s’haur{ d’assolir amb una combinació de les següents mesures:  

 

• Revisar la despesa destinada a incentivar els càrrecs. 

• Suprimir els recursos de reforç per als programes de sabàtic i càrrecs 

acadèmics.  

• No renovar (fins arribar a la possible supressió total, si escau) els recursos 

provisionals de reforç vinculats a necessitats docents puntuals. 
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• Amortitzar les places de jubilació, vacants o places amb contracte temporal, 

que finalitzin a setembre de 2012 en departaments que presentin una situació 

excedentària segons les dades revisades del model de distribució de recursos de 

professorat (EEES). 

• Reduir els recursos de reforç per a baixes per malaltia o permisos de 

maternitat. 

• Revisar el programa de promoció a càtedres ajustant-lo a les disponibilitats 

pressupostàries. 

• Racionalitzar els contractes de professor associat tenint en compte dedicació 

real i qualificació professional.  

• Revisar la convocatòria de Personal Investigador en Formació (PIFs) i, en la 

mesura que sigui necessari, reduir-ne l’oferta de places. 

 Revisar totes les mesures d’avantatges socials per al Personal Acadèmic. 

 Ajustar les condicions de treball del Personal Acadèmic a allò que dicti la Llei 

de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya i altres normes d’aplicació. 

 

3.2.1.2.Personal d’Administració i Serveis (PAS). 

 

• Mantenir la no provisió de places que comportin increment de despesa.  

• Amortitzar les places vacants en diversos serveis de la Universitat en línia 

amb les polítiques d’externalització de serveis no essencials.  

• Amortitzar les places derivades de reestructuracions de serveis. 

 No reposar les places que no tinguin la consideració d’essencials quan els 

seus ocupants es jubilin, totalment o parcialment. 

 Afavorir la concessió de permisos de reduccions de jornada.  

 No substituir les absències de personal per Incapacitat Temporal, ni els 

permisos de maternitat ni els altres derivats.  

• Estudiar la suspensió temporal de contracte d’alguns col·lectius de la plantilla 

de PAS Laboral. 
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 Restringir al mínim indispensable els serveis mínims i les hores extres.  

• Derivar el plus menjador del personal de capítol 6 als projectes de recerca, en 

aquells casos en què encara no s’acompleixi aquesta condició. 

• Reestructurar la política actual de reforços i substitucions amb l’objectiu de 

generar reduccions de despesa. Crear “pools” de reforç per cobrir necessitats 

derivades de càrregues de treball sobrevingudes. 

• Reduir l’aportació del pressupost de la universitat a la política de formació i 

del desenvolupament de la carrera professional.  

• Revisar totes les mesures d’avantatges socials per al PAS.  

 Ajustar les condicions de treball del PAS a allò que dicti la Llei de 

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya i altres normes d’aplicació. 

 

3.2.1.3.Despesa de funcionament: compra de bens i serveis. 

 

• Continuar la política de reducció de les despeses de manteniment i consums 

energètics que compensin tant l’increment de superfície a gestionar com  

l’increment de costos en general. Potenciar els grups de millora d’estalvi energètic 

recentment creats. 

• Donar continuïtat al tancament dels centres de treball durant els períodes 

vacacionals d’agost, Setmana Santa i Nadal de 2012 per aconseguir reduccions de 

despesa. 

• Ajustar la despesa dels serveis informàtics tot redefinint el nivell quantitatiu i 

qualitatiu del servei sense alterar les prestacions bàsiques. 

• Revisar a la baixa dels Programes d’Actuació Específica respecte l’exercici 

2011 

•  No renovar els Acords Interns de Planificació, ajustant la despesa a la 

liquidació, si és possible, d’una part dels darrers compromisos signats.  

• Reduir l’aportació des de pressupost general al model de distribució del 

pressupost de funcionament de Facultats, Departaments i Instituts Propis. 
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• Reduir l’aportació des del pressupost general de la universitat al finançament 

del Servei d’Activitat Física i el Servei de Llengües.  

 

3.2.1.4.Capítol 4: Transferències corrents. 

 

• Continuar la revisió de les aportacions que realitza la Universitat a altres 

entitats, amb l’objectiu de reduir-les sempre que sigui possible. Fer-ho en 

conson{ncia amb l’estratègia general de la UAB.  

• Reduir, si fos el cas, les contribucions diner{ries que realitza la UAB a d’altres 

entitats (fundacions, instituts, centres vinculats i assimilats), aplicant el mateix 

tant per cent de reducció que la Generalitat apliqui a la subvenció de la UAB en el 

seu pressupost 2012. 

• Informar al pressupost 2012 d’aquelles contribucions no dineràries de la 

Universitat a d’altres entitats vinculades. 

 

3.3.Romanents. 

 

 Aplicar el mandat de la Sindicatura de Comptes de Catalunya als romanents 

no afectats tant de funcionament com de projectes, generats com a resultat 

d’estalvis en cursos de postgrau, ensenyaments propis i d’altres activitats ja 

finalitzades. Al mateix temps, proposar una via ràpida i eficaç  per tal que els 

responsables dels projectes puguin comunicar a la Vicegerència d’Economia l’estat 

dels dits romanents. Aquest estat i l’aplicació que se’n pugui derivar,  haurà de ser 

validada per la Comissió d’Economia i d’Organització (CEiO) de la Universitat.  

 

3.4.Inversions. 

 

 Pressupostar les inversions de l’exercici 2012 en funció de les previsions de 

la DGU per al període 2011-2014 (quadre núm. 2).  
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4. PLANIFICACIÓ ECONÒMICA PLURIANUAL 2011-2014. 

 

Una aplicació proporcional i adequada de les mesures detallades als punts 

anteriors amb l’objectiu d’arribar als 20M€ que compensin el dèficit corrent de 

2012, permetrà a la UAB presentar un pressupost pràcticament equilibrat durant 

el període 2012-2014, com pot comprovar-se al quadre següent, núm. 4. 

Aconseguir aquesta situació propera a l’equilibri és absolutament necessari per 

mantenir l’estabilitat  pressupost{ria i de tresoreria a la Universitat.  
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PLANIFICACIÓ ECONÒMICA PLURIENNAL 2011-2014

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA PRESSUPOST GENÈRIC

(en euros)

Pressupost 2011 

Inicial

Previsió tancament 

2011
Previsió 2012 Previsió 2013 Previsió 2014

INGRESSOS

C. 3.- Taxes i altres 50.862.354,69 52.451.274,47 57.451.274,47 59.495.040,07 61.651.212,77

C. 4.- Transferències corrents 173.470.380,07 173.470.380,07 173.470.380,07 176.776.374,22 180.148.488,24

C. 5.- Ingressos patrimonials 1.870.000,00 2.277.000,00 2.277.000,00 2.277.000,00 2.277.000,00

C. 6.- Alienació inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. 7.- Transferències capital 0,00 0,00 5.070.448,00 3.867.168,00 3.867.168,00

C. 8.- Actius financers (Romanents incorporats) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. 9.- Passiu financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ingressos corrents (C3+C4+C5) 226.202.734,76 228.198.654,54 233.198.654,54 238.548.414,28 244.076.701,01

Ingressos de capital (C6+C7) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.867.168,00

Ingressos financers (C8+C9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 226.202.734,76 228.198.654,54 238.269.102,54 242.415.582,28 247.943.869,01

Detall:

C. 3 Taxes 30.983.874,69 32.159.374,47 37.159.374,47 39.203.140,07 41.359.312,77

C. 3 Altres 19.878.480,00 20.291.900,00 20.291.900,00 20.291.900,00 20.291.900,00

C. 4 Transferències corrents de Generalitat 165.299.707,29 165.299.707,29 165.299.707,29 168.605.701,44 171.977.815,46

C. 4 Altres Transferències corrents 8.170.672,78 8.170.672,78 8.170.672,78 8.170.672,78 8.170.672,78

C. 7 Transferències capital de Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. 7 Altres Transferències capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESES

C. 1.- Despeses de personal (desglossat) 197.383.993,00 194.414.095,01 181.414.095,01 184.135.306,43 190.580.042,16

Complements de càrrecs acadèmics 1.769.415,00 1.769.415,00 1.651.098,50 1.675.864,98 1.734.520,25

Retribucions bàsiques i complementàries del PDI funcionari 81.106.255,00 80.591.788,09 75.202.810,27 76.330.852,43 79.002.432,26

Retribucions bàsiques i complementàries del PDI laboral permanent 25.587.572,00 25.425.290,98 23.725.163,31 24.081.040,76 24.923.877,18

Retribucions bàsiques i complementaries del PDI laboral no permanent 1.999.538,00 1.986.844,02 1.853.988,57 1.881.798,40 1.947.661,34

Retribucions bàsiques i complementàries del personal d'investigació propi 436.343,00 433.602,25 404.608,32 410.677,44 425.051,15

Retribucions bàsiques i complementàries del personal investigador en formació 4.579.080,00 4.550.013,67 4.245.765,27 4.309.451,75 4.460.282,56

Retribucions bàsiques i complementàries del PAS funcionari 27.027.328,00 26.374.963,00 24.611.333,06 24.980.503,05 25.854.820,66

Retribucions bàsiques i complementàries del PAS  laboral permanent 27.503.795,00 26.807.597,00 25.015.037,87 25.390.263,44 26.278.922,66

Retribucions bàsiques i complementàries del PAS laboral no permanent 125.401,00 125.401,00 117.015,74 118.770,97 122.927,96

Retribucions bàsiques i complementàries del PAS substitut 125.401,00 125.401,00 117.015,74 118.770,97 122.927,96

Quotes socials 23.473.058,00 23.473.058,00 21.903.471,42 22.232.023,49 23.010.144,32

Fons de pensions 501.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fons d'acció social 286.232,00 286.232,00 267.092,36 271.098,74 280.587,20

Altres 2.862.664,00 2.464.489,00 2.299.694,59 2.334.190,00 2.415.886,65

C. 2.- Béns corrents i serveis 50.553.071,59 46.053.364,59 44.053.364,59 45.154.698,70 46.283.566,17

C. 3.- Financeres 1.041.270,00 1.041.270,00 1.041.270,00 1.041.270,00 1.041.270,00

C. 4.- Transferències corrents 6.672.864,54 6.743.488,54 6.814.559,13 7.117.792,81 7.444.236,68

C. 6.- Inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. 7.- Transferències capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. 8.- Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. 9.- Passius financers (retorn préstecs) 1.879.714,00 4.700.896,00 5.070.448,00 3.867.168,00 3.867.168,00

Despeses corrents (C1+C2+C3+C4) 255.651.199,13 248.252.218,14 233.323.288,73 237.449.067,95 245.349.115,01

Despeses de capital (C6+C7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despeses financerses (C8+C9) 1.879.714,00 4.700.896,00 5.070.448,00 3.867.168,00 3.867.168,00

TOTAL DESPESES 257.530.913,13 252.953.114,14 238.393.736,73 241.316.235,95 249.216.283,01

SALDO PRESSUPOSTARI A FI D'EXERCICI (1) - (2) -31.328.178,37 -24.754.459,60 -124.634,19 1.099.346,33 -1.272.414,00

Tancament 2010

Dèficit acumulat -46.147.501,00 -70.901.960,60 -71.026.594,79 -69.927.248,46 -71.199.662,45

Premisses del document:

1) Estimacions basades en la carta del DGU de 23/6/2011 sobre la PEP

2) S'incorporen els ajustos pressupostaris dels Criteris Bàsics del Pressupost 2012, actualment en procés de tramitació i aprovació pels òrgans de govern competents:

     a) Increment d'ingressos 5M€

     b) Estalvis en PDI 8M€

     c)Estalvis en PAS 5M€

     d) Estalvis en funcionament 2M€  


