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Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aprova la modificació del 
pressupost 2007.

El passat mes de juliol vam rebre les previsions de finançament de la Direcció General d’Universitats 
per a la nostra Universitat, per a l’any 2007, pel que fa al Model de distribució, al Fons d’acció territorial i 
als recursos condicionats de l’Acord de Govern de millora addicional del finançament de les universitats.

El total de recursos a distribuir per a les universitats públiques respecte el 2006 creix un 12,15%, 
respectant l’escenari global de finançament que recull el Pla de finançament per a la millora de les 
universitats públiques catalanes i que ja vam considerar en la confecció del pressupost 2007.

Els criteris de distribució del finançament no presenten massa novetats. La Subvenció Fixa passa a 
representar el 14,25% de l’import a distribuir respecte el 15% que representava al pressupost 2006. 

L’import que correspon a la millora addicional no condicionada a objectius s’ha inclòs a la subvenció 
estratègica.

Així mateix, hi ha la previsió dels recursos condicionats fora del Model que fa referència a l’Acord 
de Govern de millora addicional de finançament. Específicament, pel que fa a l’any 2007, els objectius a 
assolir per les universitats són bàsicament de millora de la gestió econòmica i financera.

Tenint en compte aquest document de previsió de finançament per l’exercici 2007,  la modificació 
proposada del pressupost 2007 de la subvenció del DIUiE és la següent:

Pressupost 2007 Subvenció 2007 Superàvit

Model finançament i acord millora (*) 55.237.532,33  56.223.095,12  985.562,79  

Fons d’acció Territorial 2.885.870,00  2.900.000,00  14.130,00  

Total 58.123.402,33  59.123.095,12  999.692,79 

(*) No està inclosa la subvenció derivada, configurada pels mateixos conceptes de cada any (trams de recerca, quota 
patronal SS, incentius autonòmics i programa de promoció de professorat), ja que és una partida finalista i l’import 
concedit es correspon amb la despesa que justifiquem.

L’assignació de majors recursos a la URV respecte el pressupost 2007 aprovat en el Consell de Govern 
de 21 de desembre de 2006 s’explica bàsicament pels motius següents:

1. En el model de finançament existeix la partida import per compensar inclosa en la subvenció 
estratègica, i que es va crear quan es va aplicar el nou model de distribució de finançament de 
les universitats públiques catalanes l’any 2002 amb l’objectiu de garantir que les universitats amb 
un finançament inferior segons model mantinguessin els  compromisos adquirits a 31/12/2001.

D’aquesta partida esmentada, 7.083.041,99€ procedents de l’exercici 2006 s’han inclòs al 2007 
a les variables de finançament, corresponent a la URV l’import relatiu al seu pes específic en el 
conjunt d’universitats.

2. La subvenció estratègica conté també la partida de nous ensenyaments, que tal com indica el seu 
nom preveu el finançament dels nous ensenyaments durant el període de la seva implantació, 
un cop finalitzat aquest, aquesta dotació econòmica passa a formar part de la subvenció bàsica, 
que en el cas de l’exercici 2007 ha permès incloure 5.868.549,67€, corresponent a la URV la 
part proporcional en relació al seu pes específic. 

3. S’han actualitzat totes les dades que computen en el model de finançament donant com a 
resultat:

- la subvenció bàsica és la part més significativa del model (l’any 2007 representa el 58,6% 
del Model), intervenen 5 variables; crèdits matriculats equivalents, superfície construïda, tesis 
llegides, crèdits matriculats de doctorat i trams de recerca vius. En l’any 2007 la URV ha 
disminuït el pes relatiu de les variables superfície i recerca.

Pressupost 2006 Pressupost 2007

superfície 8,15% 7,90%

trams recerca vius 6,77% 6,69%
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- en la subvenció estratègica el pes específic de la URV en la variable titulats també ha dis-
minuït:

Pressupost 2006 Pressupost 2007

Titulats 7,76% 7,74%

Tot i que els canvis són poc significatius, cal recordar que l’actual model de finançament és molt 
sensible a qualsevol petita variació suposant un impacte important de recursos.

4. En l’acord de millora, l’IPC previst del 2007 era el 3,3%, com la previsió interanual per l’any 
2006 era inferior vam minorar-ho 0,3 punts, finalment la Generalitat ha respectat l’increment 
global previst en l’acord (3,3%) tot i que l’IPC interanual de l’exercici 2006 va ser el 2,7%.

5. Com hem dit anteriorment la subvenció fixa representava el 15% del total de recursos, i en 
el pressupost 2007 aquesta partida ha perdut pes en el sistema, fet que ha perjudicat a les 
universitats de menor dimensió com la URV ja que com més elevat sigui l’import de la subvenció 
fixa més recursos reben.

Tot seguit, s’adjunta un quadre que resumeix l’impacte econòmic del que s’ha exposat en els punts 
anteriors:

€

1. Import per compensar 599.296,18   

2. Nous ensenyaments 496.537,99   

3. Actualització variables -253.304,77   

4. IPC 2007 131.819,42   

5. Canvi pes Subvenció Fixa -136.015,21   

6. Altres 161.359,18   

TOTAL 999.692,79  

PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ

Contra els majors ingressos es fa la proposta de majors despeses següent:

A. Proposta majors despeses consolidable

Concepte Increment pressupost 2007

Ajuts per cursar estudis de màsters a la URV 168.000,00          

Programa personal de suport a la recerca 186.000,00          

Beques col.laboració 58.887,42          

Campanya i difusió institucional 40.000,00          

Consell social 2.352,97          

Total 455.240,39           

- La convocatòria d’ajuts per cursar estudis de màster a la URV es va aprovar al Consell de 
Govern de 2 de maig de 2007 i té com a objecte convocar ajuts adreçats als estudiants que 
vulguin dur a terme un màster. 

- La dotació addicional al programa de personal de suport a la recerca té com a objectiu anar 
consolidant el programa d’estabilització del personal de suport a la recerca.

- En el pressupost 2007 es van incrementar els recursos destinats a les beques de col·laboració 
per tal de millorar les seves condicions. Aquesta dotació permetrà assolir els objectius previstos 
inicialment.

- Per cobrir les necessitats de difusió de les activitats de la universitat en els mitjans de 
comunicació.

B. La quantitat restant dels majors ingressos, 544.452,40€, es proposa destinar a millores genèriques 
en l’àrea d’infraestructures en els diferents campus, concretament: a millores en l’urbanització 
i senyalització exterior entre altres aspectes, així com acabar de completar actuacions ja 
iniciades.


