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Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual es proposa al Consell Social 
l’aprovació de la previsió de despesa del Capítol 1: despeses de personal 2010   
 

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.  

Aquest és l’informe de la previsió de despeses de personal (capítol I) per a l’exercici 2010. El 
document 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 qualsevol tipologia de retribucions i indemnitzacions al personal propi de la URV 
(funcionari, laboral i eventual), així com les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social i la resta de 
despeses de naturalesa social.  

L’import de despeses de personal que es presenta és l’import màxim per a l’any 2010 que s’enviarà al 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) per a la seva aprovació. Al mes de desembre, 
quan s’aprovi el pressupost de la URV, s’ajustarà la despesa de personal que es pressupostarà i, en cas 
que no es pugui assumir íntegrament, es reduirà l’aportació corresponent a noves places. 

L’import de despeses de personal presentat compleix la Llei 15/2008, de pressupostos de la 
Generalitat, que estableix que la despesa de personal no pot superar el 90% de l’aportació per 
funcionament del DIUE. 
 

2. ESCENARI DE FINANÇAMENT 
La previsió de despeses de personal realitzada per l’any 2010 s’ha fet d’acord amb una previsió de 

creixement en els ingressos del DIUE, segons el que estableix la disposició final segona de la LUC i el Pla 
de finançament per a la millora de les universitats públiques catalanes. 

Actualment ens trobem en una situació d’una gran incertesa econòmica, no només quant a l’aplicació 
del Pla de finançament per a la millora de les universitats públiques catalanes, sinó també pel que fa a 
l’aplicació de l’increment real que fixa la LUC i que fins ara el Govern aplicava cada any al Model de 
distribució de finançament. La LUC inclou una taxa de creixement net anual (3,82%) més una previsió 
d’IPC (que per a l’any 2010 és del 0,3%). Per tant, en la previsió dels ingressos del Model de distribució 
de finançament hem previst un increment del 4,12%(3,82%+0,3%), que a dia d’avui no tenim assegurat 
que el Govern pugui complir. 

El Pla de finançament per a la millora de les universitats públiques catalanes per al període 2007-
2010 estableix per a l’any 2010 un import de 136,2 M€. Atesa la situació d’incertesa econòmica i donat 
que per a l’any 2009 l’acord fixava una dotació de 90,4 M€ i finalment ha estat de 30,9 M€, hem previst 
per a l’any 2010 un import de 60 M€ i un pes de la URV del 8,32%. 

En la sessió del Consell de Govern del 30 d’abril de 2009 es va dotar un programa plurianual 2010-
2011 (3.947.888 €) per garantir les anualitats corresponents als anys 2010 i 2011, a causa del possible 
endarreriment en les anualitats del Pla de millora per part de la Generalitat de Catalunya; per tant, per a 
l’any 2010 tenim garantida aquesta aportació. 
 

3. PREVISIÓ DE LA DESPESA DE PERSONAL PER A L’ANY 2010 
L’import total de despesa de personal del pressupost per a l’any 2009 aprovat pel DIUE va ser de 

71.503.446,43 €. 
L’any 2009 la plantilla oficial consolidada de la Universitat és de 1.118,10 places de personal docent 

i investigador i de 591,5 places a temps complet de personal d’administració i serveis. 
La previsió de despesa de personal per a l’any 2010 ha estat elaborada considerant tots els factors que 

s’indiquen a continuació: 
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3.1 INCREMENTS QUE CAL CONSIDERAR EN L’EXERCICI 2010 COM A CONSEQÜÈNCIA D’ACTUACIONS 

DE L’ANY 2009  

Polítiques específiques de la URV 

• Desplegament de plantilla de personal docent investigador curs 2009-10 

En el pressupost 2009 es va incloure una dotació per al personal docent investigador pel primer 
quadrimestre del curs 2009-10; per tant, en l’exercici 2010 cal pressupostar el cost anual d’aquesta 
modificació de plantilla, aprovada pel Consell de Govern l’any 2009.   

 
• 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 2009 preveia una dotació de 2 places per a 
l’últim trimestre. Per tant, l’any 2010 s’ha inclòs el cost anual d’aquestes places. Considerant les 2 places 
previstes d’activar enguany, la plantilla de personal de suport a la recerca estable quedarà fixada en 36 
places. 
 

3.2 INCREMENTS PROPIS DE L’EXERCICI 2010 

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 2010 

L’increment previst per a l’exercici 2010 és del 0,3%, segons el que fixa la Llei de pressupostos 
generals per a l’any 2010. 

 

Polítiques específiques de la URV 

• Noves places  

La plantilla del personal docent investigador i del personal d’administració i serveis presenta 
modificacions importants quant a creixement de nombre de places. En l’àmbit de PDI s’ha considerat una 
dotació anual de 400.000,00 € per a noves places. En el PAS hem pressupostat un import d’1.453.390,85 
€ destinat a noves necessitats en diversos àmbits.  

 
• 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. 

 
• Programa de renovació del PDI 

S’ha inclòs una dotació corresponent al Pla de renovació del professorat de cossos docents 
universitaris de la URV aprovat en el Consell de Govern de data 21 de desembre de 2006. 
 

3.3 PREVISIÓ IMPORT DESPESES DE PERSONAL 2010 
Considerats tots els conceptes anteriors, la previsió de despesa de personal per a l’exercici 2010 és de 

77.393.425,05 €, import que suposa un increment del 8,2% (5.889.979 €) respecte al consignat en 
l’exercici anterior. A continuació es detalla l’evolució de la despesa de personal: 

 
 2007 2008 2009 2010 Var. 07-10 % var. 06-09 
Despesa total 
capítol I 

57.406 63.918 71.503 77.393 19.987 35% 

 
 

Encara que el cost total de la despesa de personal augmenta un 35%, 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 11%. Aquest augment és el derivat de l’aplicació de les polítiques pròpies 
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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. 

S’adjunta un annex on es detallen per conceptes les principals partides que incrementen per l’any 
2010.  
 

ANNEX I 

 
INCREMENT DESPESA DE PERSONAL 2010 vs 2009 % vs 2009  

TO
TA

L 
C

A
PÍ

TO
L 

I 

  Despesa de personal final 2009 aprovada DIUE  71.503.446,43       

  Increments a considerar en l'exercici 2010 conseqüència d'actuacions de l'any 2009 

  Polítiques específiques de la URV          

  Personal suport a la recerca estable   96.521,33   0,13%   

  Promoció del PDI realitzada al 2009  140.366,13   0,20%   

  Desplegament plantilla curs 2009-2010  380.848,86   0,53%   

  Increments propis de l'exercici 2010 

  Increments de caràcter bàsic          

  Creixement vegetatiu (triennis i mèrits docents)  417.039,52   0,58%   

  Increment salarial   357.342,69   0,50%   

  Polítiques específiques de la URV          

  Pla de renovació   100.000,00   0,14%   

  Productivitat PDI  376.482,15   0,53%   

  Noves places   1.853.390,85   2,59%   

  Polítiques específiques: Promoció PDI i PAS  218.830,68   0,31%   

  Altres  45.694,02   0,06%   

  
Total Increment despesa de personal 2010 a finançar 

via model i millora 

 

3.986.516,23 
  

5,58

% 
  

  
Despesa de personal 2010 a finançar via model i 

millora 

 

75.489.962,66 
  

 
  

  
Conceptes finançats a través de la subvenció derivada i 

autofinançats 
322.620,35   0,45%   

  Conceptes pressupostats en altres capítols  346.483,81   0,48%   

  
Programa de foment a la recerca noves actuacions 

2010 
 1.066.008,99   1,49%   

  
Total increment despesa de personal 2010 a finançar 

amb altres recursos 

 

1.735.113,15 
  

2,43

% 
  

  Total despesa de personal 2010   77.225.075,81   
8,00

% 
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RESUM DE LA DESPENSA DE PERSONAL I NOMBRE DE PLACES 

  
Despesa Personal 

2010 
Nre places 2010 

 

Personal docent i investigador (PO) 44.192.965,86 1.118,10 

Personal docent i investigador (NP) 400.000,00 15,00 

Total PDI 44.592.965,86 1.133,10 

Personal administració i serveis (PO) 25.154.426,76 591,50 

Personal administració i serveis (NP) 1.453.390,85 38,00 

Total PAS 26.607.817,61 629,50 

Total plantilla oficial 71.200.783,47 1.762,60 

Total plantilla no oficial 6.024.292,34   

Total despesa de personal 77.225.075,81   

  

PO: plantilla oficial consolidada a 31.12.09 

NP: previsió aproximada de noves places pendents oficializació 

 
 

 
INCREMENT DESPESA DE PERSONAL 2010 vs 2009 

% vs 2009 

per col·lectiu 

% 2009 

Total 

PA
S 

  Despesa de personal final 2009 aprovada DIUE   24.574.615,24     

  Increments a considerar en l'exercici 2010 conseqüència d'actuacions de l'any 2009  

  Polítiques específiques de la URV         

  Personal suport a la recerca estable   96.521,33 0,39% 0,13% 

  
Desplegament plantilla personal administració i 

serveis curs 2009-2010 

 

43.294,68 
0,18% 0,06% 

 Increments propis de l'exercici 2010  

  Increments de caràcter bàsic         

  Creixement vegetatiu (triennis)   124.109,70 0,51% 0,17% 

  Increment salarial    135.327,58 0,55% 0,19% 

  Polítiques específiques de la URV         

  Noves places    1.453.390,85 5,91% 2,03% 

  Promoció   60.000,00 0,24% 0,08% 

  Altres   45.694,02 0,19% 0,08% 

  Increment despesa de personal PAS 2010   1.958.338,16 7,97% 2,74% 

  Despesa de personal PAS 2010    26.532.953,40     

 
 
 
 
 
 



FOU 62/ Consell de Govern de 5 de novembre de 2009 / Organització i recursos   5 

PD
I 

  Despesa de personal final 2009 aprovada DIUE   46.928.831,19     

 Increments a considerar en l'exercici 2010 conseqüència d'actuacions de l'any 2009  

  Polítiques específiques de la URV         

  
Desplegament plantilla personal docent i investigador curs 

2009-2010 

 

337.554,18 
0,72% 0,47% 

  Promoció del PDI realitzada al 2009   140.366,13 0,30% 0,20% 

 Increments propis de l'exercici 2010  

  Increments de caràcter bàsic         

  Creixement vegetatiu (triennis i mèrits docents)   292.929,82 0,62% 0,41% 

  Increment salarial    222.015,11 0,47% 0,31% 

  Polítiques específiques de la URV         

  Pla de renovació    100.000,00 0,21% 0,14% 

  Productivitat    376.482,15 0,80% 0,53% 

  Noves places    400.000,00 0,85% 0,56% 

  Promoció    158.830,68 0,34% 0,22% 

  Increment despesa de personal PDI 2010   2.028.178,07 4,32% 2,84% 

  Despesa de personal PDI 2010    48.957.009,26     

 

 

Despesa de personal final 2009 aprovada DIUE   71.503.446,43   

Increment despesa de personal 2010   3.986.516,23   

Despesa de personal 2010 a finançar via model i millora 75.489.962,66 5,58% 
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ANNEX II: DESPESES DE PERSONAL 2010: PLANTILLA I COST 

 
Personal Docent i Investigador - Funcionari 

Categoria Nre places 2010 Despesa personal 2010 

Catedràtics Universitat 95,0 4.204.093,37 

Titulars Universitat 269,0 9.521.888,90 

Catedràtics d'Escola Universitària 7,0 261.094,02 

Titulars d'Escola Universitària 132,0 4.564.656,73 

Creixement vegetatiu - 8.198.461,73 

Altres - 2.798.215,20 

TOTAL 503,0 29.548.409,95 

 
Personal Docent i Investigador - Contractat laboral 

Categoria Nre places 2010 Despesa personal 2010 

Catedràtic/a 2,0 118.513,06 

Professor/a Agregat 57,0 2.747.080,75 

Professor/a Lector 66,0 2.927.871,55 

Col.laborador/a  31,0 1.185.049,22 

Ajudant 31,0 978.344,37 

Investigador en formació 138,0 2.211.526,74 

Ass.Laboral 12h 289,10 3.028.490,74 

Creixement vegetatiu - 625.360,72 

Altres 1,0 822.318,77 

TOTAL 615,10 14.644.555,91 

 
 

Personal Administració i Serveis - Funcionari 

Categoria Nre places 2010 Despesa personal 2010 

Grup A 8,0 539.518,98 

Grup B 79,0 3.266.000,44 

Grup C 195,5 6.112.101,39 

Grup D 10,0 264.842,46 

Grup E 22,5 572.614,99 

Creixement vegetatiu - 546.878,65 

Altres - 643.125,68 

TOTAL 315,0 11.945.082,59 
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Personal Adminstració i Serveis - Laboral 

Categoria Nre places 2010 Despesa personal 2010 

Grup I 106,0 5.001.903,99 

Grup II 62,5 2.334.570,22 

Grup III 79,0 2.593.179,58 

Grup IV 11,0 295.722,02 

Creixement vegetatiu - 807.108,83 

Altres - 918.867,68 

TOTAL 258,5 11.951.352,31 

 
 

Personal Eventual 

  

Categoria Nre places 2010 Despesa personal 2010 

Personal Eventual 18,0 1.257.991,86 

TOTAL 18,0 1.257.991,86 

 
 
NOVES PLACES 
 

Noves places 
Nre places 2010 

(1) 
Despesa personal 2010 

PDI 15,0 400.000,00 

PAS 38,0 1.453.390,85 

 
 
 
PLANTILLA NO OFICIAL 
 

Personal Finançat 

Categoria Nre places 2010 Despesa personal 2010 

Ramón y Cajal 12,0 529.035,43 

Juan de la Cierva 10,0 333.068,64 

Becaris MEC i GENE  - 2.077.696,39 

TOTAL 22,0 2.939.800,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOU 62/ Consell de Govern de 5 de novembre de 2009 / Organització i recursos   8 

Altre personal 

Categoria Despesa personal 2010 

Grup Autoecologia 350.033,15 

Investigador Actiu  1.200.000,00 

Becaris distingits 196.015,28 

Beques cof.depts Prog. Foment de la Recerca 192.306,67 

Beques pred.convenis interuniversitaris 80.127,78 

Programa foment a la recerca actuacions 2010 1.066.008,99 

TOTAL 3.084.491,88 

 
 
 
TOTAL PRESSUPOST 
 

Col·lectiu Despesa personal 2010 

PDI 50.617.258,20 

PAS 26.607.817,61 

TOTAL PRESSUPOST 77.225.075,81 

 
 


