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Informe sobre el capítol I: despeses de personal 2009

1       INTRODUCCIÓ 

Tant la Llei d’universitats com el Pla de finançament per a la millora de les 
universitats públiques catalanes d’octubre de 2006 estableixen, que és preceptiu 
que el Govern de la Generalitat, aprovi les despeses de personal de les universitats 
abans que els respectius òrgans de govern aprovin definitivament el pressupost.  

Es presenta l’informe de la previsió de despeses de personal (capítol I) per a 
l’exercici 2009, elaborat amb un plantejament de contenció de la despesa en el 
creixement de la plantilla atesa la situació econòmica actual. El present informe 
pretén proporcionar una visió general de la despesa de personal a la URV i de la 
seva evolució, tant quantitativa com qualitativa, en els darrers anys. Les despeses 
de personal inclouen les despeses relatives a tota tipologia de retribucions i 
indemnitzacions al personal propi de la URV (ja sigui funcionari, laboral o eventual), 
així com les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social i la resta de despeses de 
naturalesa social.  

2       PREVISIÓ DE LA DESPESA DE PERSONAL PER A L’ANY 2009 

L’import total de despesa de personal del pressupost per a l’any 2008 va ser de 
63.917.585 Euros, d’aquest import 59.664.967 Euros corresponien a plantilla 
oficial. 

L’any 2008 la plantilla oficial consolidada de la Universitat és de 1.100 places de 
personal docent i investigador i de 563 places a temps complert de personal 
d’administració i serveis. 

La previsió de despesa de personal per a l’any 2009 ha estat elaborada considerant 
tots els factors que s’indiquen a continuació: 

2.1 Increments a considerar en l’exercici 2009 com a conseqüència 
d’actuacions de l’any 2008  

Increments de caràcter bàsic conseqüència del marc normatiu actual: 

Clàusula de recuperació del poder adquisitiu

Quan es va elaborar el pressupost 2008, al mes de setembre de 2007, l’IPC estatal 
era del 2,7% i la previsió d’increment prevista en la Llei de pressupostos de l’Estat i 
la Generalitat de Catalunya era del 3,3%. Per tant, l’IPC aplicat en el pressupost 
2008 va ser del 3,3%, i no es va incloure cap import addicional per cobrir la 
clàusula de recuperació de poder adquisitiu. 

Finalment, l’IPC estatal de l’exercici 2007 fou del 4,2%, per tant en compliment de 
la clàusula de recuperació del poder adquisitiu recollida a l’acord de la Mesa 
General, i donat que l’increment real de l’IPC estatal de l’any 2007 ha estat superior 
a l’increment previst en la Llei de Pressupostos de l’any 2008 hem aplicat el 
diferencial corresponent a tot el personal. 
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Incorporació dels trams docents i càrrecs acadèmics a les pagues extraordinàries 
del complement específic 

Des de l’exercici 2007 d’acord amb la Llei general de pressupostos de l’Estat s’ha  
incorporat progressivament el complement específic en les pagues extraordinàries, 
fins a arribar al 100% l’any 2009. 
En els primers acords de la Mesa General no formaven part del complement 
específic els conceptes de trams docents i càrrecs acadèmics. Posteriorment a la 
realització del pressupost 2008, la Mesa General va acordar que tant la part de 
trams de docència com la de càrrecs acadèmics formaven part del complement 
específic i per tant a l’any 2008 ja s’han incorporat aquests dos conceptes en les 
pagues extraordinàries. 

Polítiques específiques de la URV

Desplegament plantilla personal docent investigador curs 2008-2009 

En el pressupost 2008 es va incloure una dotació per al personal docent 
investigador pel primer quadrimestre del curs 2008-2009, per tant en l’exercici 
2009 cal pressupostar el cost anual d’aquesta modificació de plantilla, aprovada en 
el Consell de Govern de 24 d’abril de 2008.   

Personal de suport a la recerca

Seguint amb el procés d'estabilització de places de personal de suport a la recerca 
(PSR-modalitat estable),  i d'acord amb la normativa vigent, el pressupost 2008 
preveia una dotació de 6 places per a l’últim trimestre. Per tant, l’any 2009 s’ha 
inclòs el cost anual d’aquestes places. 
Considerant les 6 places previstes d’activar aquest any, la plantilla de personal de 
suport a la recerca estable quedarà fixada en 34 places. 

2.2 Increments propis de l’exercici 2009 

Increments de caràcter bàsic conseqüència del marc normatiu actual

 Creixement vegetatiu 

Les despeses lligades a l’antiguitat del personal de la URV augmenten tant pel 
venciment de nous triennis del PAS i del PDI com pel compliment dels nous trams 
de docència, recerca i complement autonòmic del PDI. 

 Increment salarial exercici 2009 

L’increment previst per a l’exercici 2009 és del 3% com es detalla  a continuació: 

- Les retribucions globals experimenten un increment del 2%, segons el que 
fixa la Llei de pressupostos generals per a l’any 2009. 

- En el personal funcionari, les pagues extraordinàries, d’acord amb la 
normativa estatal bàsica, incrementen fins al 100% del complement 
específic a la paga del mes de desembre, equivalent a un 1% d’increment en 
el personal laboral. 
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Polítiques específiques de la URV

 Noves places  

La plantilla del personal docent investigador i del personal d’administració i serveis 
no presenta modificacions importants quant a creixement de número de places, 
atès el difícil context econòmic actual. 
Així doncs, només s’ha inclòs un creixement de plantilla de PDI i PAS corresponent 
al desplegament de nous ensenyaments pel primer quadrimestre del curs 2009-
2010.

 Promoció PDI i PAS 

S’ha inclòs una dotació per continuar amb el programa de promoció del personal 
docent i investigador i del personal d’administració i serveis. 

2.3 Previsió import despeses de personal 2009 

Considerats tots els conceptes anteriors, la previsió de despesa de personal per a 
l’exercici 2009 és de 70.769.923 Euros, import que suposa un increment del 10,7% 
(6.852.338 Euros) respecte al consignat en l’exercici anterior. Si del total del capítol 
I es dedueix l’import corresponent a les despeses de personal amb finançament 
afectat la xifra resultant de despeses de personal experimenta un increment del 
7,7% respecte al pressupost 2008. De l’increment esmentat, el 6,2% correspon a 
l’augment derivat dels increments salarials i del propi creixement vegetatiu de l’any 
2009, i el 1,5% restant a la creació de noves places i a la dotació del programa de 
promoció.

S’adjunta un detall de tota la plantilla de la URV (Annex I) classificada per 
col·lectiu, cos i grup, indicant el nombre de places, l’import previst en l’exercici 
2009 i la variació experimentada de la despesa de personal respecte a la 
consignada en el pressupost 2008. En aquest annex veiem un creixement de tota la 
plantilla i especialment la del PAS, atesa la dotació que es va incloure en el 
pressupost 2008 per a noves places que s’han activat durant l’exercici 2008. 

En  l’Annex II es detalla per conceptes, l’increment que representa la previsió de 
despeses de personal per a l’any 2009.  

3       EVOLUCIÓ DESPESES PERSONAL PERÍODE 2006-2009 

Evolució import despesa personal

La previsió de despeses de personal per a l’any 2009 ha experimentat un 
creixement global de 16.675.101 Euros que és un increment del 31% respecte al 
pressupost 2006. A continuació, es detalla l’evolució de la despesa de personal: 

2006 2007 2008 2009 Var. 06-09
% Var. 
06-09

Despesa total 
Capítol I 

54.094 57.406 63.918 70.770 16.676 31%

(xifres en milers d’euros) 
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Encara que el cost total de la despesa de personal augmenta un 31%, si no 
considerem les actualitzacions de salaris, el creixement vegetatiu i el personal amb 
ingressos afectats, l’increment de la despesa de personal seria d’un 9%. Aquest 
augment és el derivat de l’aplicació de les polítiques pròpies de la URV. Aquestes 
polítiques preveuen el creixement de la plantilla de personal docent i investigador i 
del personal d’administració i serveis;  una part de la qual ha estat conseqüència 
del desplegament de nous ensenyaments. 

Evolució nombre de places

La plantilla del PDI i del PAS també ha tingut un creixement important en aquest 
període; a continuació es mostra l’evolució de la plantilla pressupostada: 

Nombre total places
2006 2007 2008 2009 Var. Var.%

Nº places PAS 482 498 563 565 83 17%

Nº places PDI 998 1.078 1.100 1.107 109 11%

(1) En les places de PDI s’ha fet una estimació de places noves a partir d’un cost mig estimat. 
(2) El personal associat està transformat a 18 crèdits. 
(3) El PAS està transformat a temps complert 

L’increment de la plantilla del PAS ha estat superior a l’augment de la del PDI fet 
que ha comportat una millora en la ràtio PAS/PDI, indicador en el qual la URV 
estava per sota de la mitjana del conjunt d’universitats públiques catalanes. 

Cobertura de la subvenció del DIUE

El creixement de la despesa de personal ha anat acompanyat d’un creixement en 
els ingressos que es reben del DIUE, atesa l’aplicació del Pla de finançament per la 
millora de les universitats públiques catalanes establert per el període 2007-2010. 
Fins a l’exercici 2008, el pressupost de despeses de capítol I ha representat el 85% 
de la subvenció que rebem del model de finançament de les universitats públiques 
catalanes.
Actualment ens trobem amb una situació d’una incertesa molt elevada quant a 
l’aplicació de la millora de finançament per l’any 2009, fet que pot comportar que si 
el Govern de la Generalitat no compleix l’acord de finançament per a l’any 2009, la 
despesa de capítol I de l’exercici 2009 arribi a representar el 89% dels ingressos 
que rebem del DIUE, empitjorant el grau de cobertura.  

El gràfic següent permet apreciar l’evolució pràcticament paral·lela d’ambdues 
magnituds (pressupost de capítol I i la subvenció DIUE), en el cas que l’any 2009 
es compleixi la dotació fixada pel Pla de finançament. En cas d’incompliment de 
l’Acord de millora de finançament, les despeses de personal representaran el 89% 
de la subvenció que rebem del DIUE, fet que empitjorarà el finançament de la 
despesa de personal. 
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4       Finançament Pla de millora universitats públiques anualitat 2009 

S’ha realitzat la previsió de despeses de personal per a l’exercici 2009 en una 
situació de gran incertesa econòmica degut a la possibilitat d’incompliment de 
l’anualitat 2009 que figura en el Pla de finançament per a la millora de les 
universitats publiques catalanes, aprovat l’octubre de l’any 2006 per la Generalitat 
de Catalunya. 

Si finalment es rep l’anualitat aprovada inicialment per a l’any 2009 permetrà fer 
una modificació del pressupost de les despeses de personal i poder incrementar la 
plantilla de PDI i de PAS. Tot i el possible augment de la plantilla, el creixement 
dels ingressos permetrà mantenir la ràtio de cobertura de les despeses de personal 
respecte a la subvenció en un 85%. 
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ANNEX II

PLANTILLA OFICIAL CONSOLIDADA 31.12.08

Categoria Nre places 2008 Nre places 2007
Diferència

places
Pressupost

2009
Pressupost

2008
% Variació

Catedràtics Universitat 77,0 77 0,0 3.356.782,06 3.178.854,16 5,6%
Titulars Universitat 279,0 256,0 23,0 9.786.694,86 8.520.169,12 14,9%
Catedràtics d'Escola Universitària 7,0 10,0 -3,0 259.150,63 352.983,42 -26,6%
Titulars d'Escola Universitària 153,0 180,0 -27,0 5.242.828,53 5.860.696,33 -10,5%
Creixement vegetatiu - - - 8.044.184,35 7.369.313,67 9,2%
Altres - - - 1.957.601,36 1.732.148,03 13,0%

TOTAL 516,0 523,0 -7,0 28.647.241,79 27.014.164,73 6,0%

Categoria Nre places 2008 Nre places 2007
Diferència

places
Pressupost

2009
Pressupost

2008
% Variació

Catedràtic/a 1 1 0 58.908,90 56.828,94 3,7%
Professor/a Agregat 47,0 35,0 12 2.247.608,98 1.608.697,67 39,7%
Professor/a Lector 58,0 55,0 3 2.557.051,51 2.334.363,23 9,5%
Col.laborador/a 33,0 33,0 0 1.262.894,28 1.213.043,19 4,1%
Ajudant 17,0 12,0 5 527.159,56 355.182,69 48,4%
Investigador en formació 132,0 129,0 3 2.107.843,24 1.372.476,96 53,6%
Ass.Laboral 12h 295,28 288,61 6,67 3.074.773,88 2.893.721,24 6,3%
Creixement vegetatiu - - - 541.210,82 277.130,79 95,3%
Altres 1,0 1,0 0 875.189,19 857.439,42 2,1%

TOTAL 584,28 554,61 29,7 13.252.640,37 10.968.884,13 20,8%

Categoria Nre places 2008 Nre places 2007
Diferència

places
Pressupost

2009
Pressupost

2008
% Variació

Grup A 8,0 8,0 0,0 536.152,36 495.844,20 8,1%
Grup B 75,0 56,0 19,0 3.066.484,17 2.218.803,30 38,2%
Grup C 182,0 164,5 17,5 5.627.467,70 4.850.522,98 16,0%
Grup D 9,0 8,0 1,0 234.136,58 195.459,42 19,8%
Grup E 21,5 22,5 -1,0 540.793,02 540.826,61 0,0%
Creixement vegetatiu - - - 537.269,55 465.867,72 15,3%
Altres - - - 723.840,51 676.729,07 7,0%

TOTAL 295,5 259,0 36,5 11.266.143,90 9.444.053,30 19,3%
(1) S'inclouen 13,5 places cofinançades pels departaments amb un cost de 148.506,13 euros

Categoria Nre places 2008 Nre places 2007
Diferència

places
Pressupost

2009
Pressupost

2008
% Variació

Grup I 100,0 88,0 12,0 4.408.183,27 3.795.438,47 16,1%
Grup II 63,5 54,5 9,0 2.330.237,51 1.925.752,16 21,0%
Grup III 78,0 70,5 7,5 2.474.381,53 2.156.756,59 14,7%
Grup IV 11,0 11,0 0,0 287.130,72 302.517,77 -5,1%
Creixement vegetatiu - - - 740.610,62 602.793,87 22,9%
Altres - - - 939.801,21 713.743,09 31,7%

TOTAL 252,5 224,0 28,5 11.180.344,87 9.497.001,95 17,7%
(2) S'inclouen 4,5 places cofinançades pels departaments amb un cost de 101.065,67 euros

Categoria Nre places 2008 Nre places 2007
Diferència

places
Pressupost

2009
Pressupost

2008
% Variació

Personal Eventual 15,0 15,0 0,0 1.041.447,63 990.427,59 5,2%
TOTAL 15,0 15,0 0,0 1.041.447,63 990.427,59 5,2%

NOVES PLACES

Noves places
Pressupost

2009
Pressupost

2008
PDI (3er quatrimestre) 70.466,40 169.685,98
PAS 18.389,41 1.580.748,94

Personal Docent i Investigador - Funcionari

Personal Docent i Investigador - Contractat laboral

Personal Administració i Serveis - Funcionari

Personal Adminstració i Serveis - Laboral

Personal Eventual
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PLANTILLA NO OFICIAL 

Categoria Nre places 2008 Nre places 2007
Diferència

places
Pressupost

2009
Pressupost

2008
% Variació

Ramón y Cajal 16,0 20,0 -4,0 687.406,45 700.478,15 -1,9%
Juan de la Cierva 10,0 8,0 2,0 342.034,60 264.041,99 29,5%
Becaris MEC i GENE - - - 2.106.128,52 1.234.372,72 70,6%

TOTAL 26,0 28,0 -2,0 3.135.569,57 2.198.892,86 42,6%

Categoria
Pressupost

2009
Pressupost

2008
% Variació

Grup Autoecologia 347.964,02 336.023,84 3,6%
Servei Lingüístic 333.808,99 258.236,78 29,3%
Investigador Actiu 1.200.000,00 1.200.000,00 0,0%
Becaris distingits 202.855,80 120.033,09 69,0%
Becaris recerca 37.484,20 39.457,42 -5,0%
Becaris RyC 35.566,31 99.974,17 -64,4%

TOTAL 2.157.679,32 2.053.725,30 5,1%

TOTAL PRESSUPOST

Col·lectiu
Pressupost

2009
Pressupost

2008
Diferència % Variació

Total PLANTILLA OFICIAL 65.476.674,36 59.664.966,62 5.811.707,74 9,7%
Total PLANTILLA NO OFICIAL 5.293.248,89 4.252.618,16 1.040.630,73 24,5%

TOTAL PRESSUPOST 70.769.923,25 63.917.584,78 6.852.338,46 10,7%

Personal Finançat

Altre personal
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Increments de caràcter bàsic
Clàusula de recuperació del poder adquisitiu 231.501,89 1,08% 0,39%

Polítiques específiques de la URV
Personal suport a la recerca estable 185.849,70 0,86% 0,31%

Increments propis de l'exercici 2009

Increments de caràcter bàsic
Creixement vegetatiu (triennis) 154.521,78 0,72% 0,26%

 Increment salarial exercici 2009 750.036,47 3,49% 1,26%

Polítiques específiques de la URV
Noves places nous ensenyaments curs 2009-2010 18.389,41 0,09% 0,03%
Promoció, productivitat i altres 90.740,25 0,42% 0,15%

Increment Pressupost 2009 PAS 1.431.039,49 6,65% 2,40%

Increments de caràcter bàsic
Clàusula de recuperació del poder adquisitiu 403.241,48
Incorporació al complement específic en les pagues extraordinàries dels mèrits
docents i càrrecs acadèmics 243.578,46

Polítiques específiques de la URV
Desplegament plantilla personal docent i investigador curs 2008-2009 499.156,35 1,31% 0,84%

Increments propis de l'exercici 2009

Increments de caràcter bàsic
Creixement vegetatiu (triennis i mèrits docents) 368.435,18 0,97% 0,62%
Increment salarial exercici 2009 1.497.790,87 3,93% 2,51%

Polítiques específiques de la URV
Noves places nous ensenyaments curs 2009-2010 70.466,40 0,18% 0,12%
Promoció 124.322,86 0,33% 0,21%

Increment Pressupost 2009 PDI 3.206.991,60 8,41% 5,37%

Increments de caràcter bàsic
Clàusula de recuperació del poder adquisitiu 634.743,36
Incorporació al complement específic en les pagues extraordinàries dels mèrits
docents i càrrecs acadèmics 243.578,46

Polítiques específiques de la URV
Personal suport a la recerca estable 185.849,70 0,31% 0,31%
Desplegament plantilla personal docent i investigador curs 2008-2009 499.156,35 0,84% 0,84%

Increments propis de l'exercici 2009

Increments de caràcter bàsic
Creixement vegetatiu (triennis i mèrits docents) 522.956,96 0,88% 0,88%
Increment salarial exercici 2009 2.247.827,34 3,77% 3,77%

Polítiques específiques de la URV

Noves places nous ensenyaments curs 2009-2010 (PAS i PDI) 88.855,81 0,15% 0,15%
Polítiques específiques: Promoció PAS i PDI 215.063,11 0,36% 0,36%

Total Increment Pressupost 2009 Capítol I a finançar via 
model i millora

4.638.031,09 7,77% 7,77%

Ajust Becaris Cap.IV 799.418,95
Conceptes finançats a travès de la subvenció derivada (mèrit investigador,
complement autonòmic, cotitzacions SS, promoció PDI) 136.626,06

Altre personal finançat 1.028.690,55
Altre personal cofinançat departaments 249.571,80

Total Increment Pressupost 2009 Capítol I 6.852.338,46 10,72%

% vs P'08 
(s/finançats)

Increments a considerar en l'exercici 2009 conseqüència d'actuacions de 
l'any 2008

INCREMENT DESPESA DE PERSONAL 2009 vs 2008 % vs P'08 per 
col·lectiu

ANNEX II

1,70% 1,08%
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