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1. INTRODUCCIÓ

El Consell de Govern de la URV va aprovar, el 2 de juny passat, el Pla d’actuació 
econòmica 2011-2013, en què es recollien un conjunt d’actuacions encaminades 
a la reducció de les despeses, per tal d’assolir l’equilibri pressupostari i fer front a 
les restriccions pressupostàries derivades de la crisi econòmica i de la reducció del 
finançament per part de la Generalitat de Catalunya.

El conjunt d’actuacions proposades, que no tenien la mateixa projecció temporal, 
pretenien, d’una banda, aconseguir més ingressos (amb mesures competència de 
la URV i d’altres competència de la Generalitat) i, d’altra banda, contenir o reduir la 
despesa corrent i de personal.

Tal com indicava el document inicial, el Pla d’actuació econòmica és un procés viu; 
per tant, se n’ha fet un seguiment per revisar i incorporar-hi accions a mesura que 
l’assoliment dels objectius, la situació de la URV o l’escenari de finançament del 
sistema universitari català ho ha fet necessari.

En la sessió del Consell de Govern del 27 d’octubre de 2011 es va presentar un 
informe sobre el seguiment del Pla d’actuació econòmica (PAE). 

L’objectiu d’aquest document és donar a conèixer l’execució i el tancament del Pla 
d’actuació econòmica de l’exercici 2011, així com veure les propostes per a l’any 
2012 en l’àmbit de les despeses induïdes.
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2. ESTRUCTURA DEL SEGUIMENT DEL PLA D’ACTUACIÓ ECONÒMICA

2.1. Eixos

El Pla d’actuació econòmica s’englobava dins de quatre eixos d’actuació:

1. Ingressos

2. Despeses corrents

3. Despeses de personal

4. Despeses induïdes: pla d’estalvi

2.2. Objectius

Per assolir l’equilibri pressupostari, dins dels 4 eixos es van establir 10 objectius per 
a l’exercici 2011, l’execució dels quals analitzarem tot seguit:

1. Majors ingressos de la Generalitat

2. Majors ingressos de la URV

3. Contenció de la despesa

4. Reducció en despeses de personal

5. Plantilla de personal

6. Optimització de recursos

7. Redefinició de serveis

8. Realització d’inversions

9. Regulació de l’ús dels espais

10. Eficiència energètica

3.  EXECUCIÓ DEL PLA ACTUACIÓ ECONÒMICA 2011

Eix 1. Ingressos

Davant la situació de retallada de la subvenció per part de la Generalitat, la Uni-
versitat es va haver de plantejar trobar altres mecanismes d’obtenció de majors 
ingressos tant a nivell intern com extern.

1.1  Majors ingressos de la Generalitat

El preu del crèdit dels graus, diplomatures i llicenciatures, que queda regulat en 
el Decret 365/2011 de 12 de juliol de la Generalitat de Catalunya, ha incrementat 
un 7,6% respecte el curs anterior. Històricament els preus dels serveis acadèmics 
incrementaven l’IPC més un punt; aquest any el preus de matrícula de crèdit dels 
graus, diplomatures i llicenciatures ha incrementat l’IPC més un diferencial de qua-
tre punts. D’aquests majors ingressos, 1 punt per sobre de l’IPC s’ha destinat a 
beques a través de l’AGAUR. El pressupost 2011 de la URV preveia un increment de 
l’IPC+1 punt, per tant hi ha hagut uns majors ingressos de dos punts.

Aquesta mesura no estava contemplada en el PAE per a l’exercici 2011 sinó per 
l’any 2012, fet que ha comportat una millora dels ingressos liquidats per a l’any 
2011.

Una altra actuació que ha comportat uns majors ingressos l’any 2011 ha estat la 
modificació contemplada en el Decret 365/2011 en l’apartat de segones i successi-
ves matrícules. El coeficient de repetició a partir de la tercera vegada estava fixat 
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en l’anterior decret en 1.8 punts i ha passat a 3 punts. Aquesta mesura també es-
tava prevista en el PAE l’any 2012.

1.2  Majors ingressos de la URV

En aquest epígraf hi ha dos tipologies d’ingressos: ingressos de prestació de serveis 
acadèmics i altres ingressos.

L’apartat d’ingressos de prestació de serveis acadèmics considera dues actuacions:

1. S’ha establert la taxa pels serveis de suport a l’aprenentatge tal com preveu  
el decret de preus del curs 2011-12 on s’indica que les universitats poden 
fixar l’import de la mateixa. 

2. Així mateix, s’ha establert el nivell III per a tots els màsters. 

Aquestes dues mesures estaven previstes en el PAE de l’exercici 2011 i s’han dut a 
terme segons la previsió inicial.

Pel que fa a l’apartat d’altres ingressos, ens hem vist obligats a pressupostar, per 
primer cop, dos conceptes que sempre s’havia considerat no fer-ho: els ingressos 
financers i i l’ingrés obtingut per la liquidació de l’IVA. 

1. Els ingressos financers liquidats s’han ajustat a la previsió realitzada en el Pla 
d’actuació econòmica.

2. L’ingrés per la liquidació de l’IVA ha estat lleugerament inferior a la previsió 
realitzada.

Resum Eix 1. Ingressos

Al quadre adjunt hi ha els imports econòmics que preveia el Pla d’actuació econò-
mica per a l’exercici 2011 i l’import definitiu.

Ingressos PAE 2011 Executat 2011
Majors ingressos de la Generalitat 0,00 592.966,00
Majors ingressos de la URV 2.549.412,00 2.242.209,00
TOTAL 2.549.412,00 2.835.175,00

Eix 2. Despeses Corrents

L’àmbit de les despeses corrents fa referència a les diverses partides que formen 
part del pressupost per programes, estructurat en els set programes actuals. 

Com a criteri general, es va aplicar una disminució del 18% en les despeses relaci-
onades amb l’activitat acadèmica i d’un 20% en les despeses generals. Tanmateix, 
és va fer un ajust més enllà del 20% a les partides en què històricament la despe-
sa real generada era inferior a la dotació pressupostària. Cal tenir en compte que 
aquest ajust no es va aplicar a les partides amb finançament afectat.

La reducció prevista de les despeses corrents s’ha executat en un 100%. El  Consell 
de Govern extraordinari de 2 de juny de 2011 va aprovar el Pla d’actuació econò-
mica i es va dur a terme la reducció de les diferents consignacions pressupostàries 
en les partides corresponents. 
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Resum Eix 2. Despeses corrents

Al quadre adjunt hi ha els imports econòmics que preveia el Pla d’actuació econò-
mica per a l’exercici 2011 que és l’import que s’ha executat.

Despesa PAE 2011 Executat 2011
Despeses corrents 3.165.382,88 3.165.382,88
TOTAL 3.165.382,88 3.165.382,88

Eix 3. Despeses de personal

Tal com es va indicar en l’aprovació del Pla d’actuació econòmica per a l’exercici 
2011 es preveia realitzar tot un conjunt de mesures en l’àmbit de personal sense 
que afectés a l’estructura de la universitat. Les actuacions previstes s’han executat 
completament.

Resum Eix 3. Despeses de personal

En el quadre adjunt hi ha els imports econòmics que preveia el Pla d’actuació eco-
nòmica per a l’exercici 2011 i l’import definitiu.

Despesa PAE 2011 Executat 2011
Investigador actiu 293.100 293.100
Noves places PDI curs 2011-12 151.436 151.436
Substitucions i reforços 150.000 167.000
Carrera professional del PAS 30.000 30.000
Minoració places vacants 195.625 195.625
Becaris distingits 16.078 16.078
Complement del pacte de dedicació 73.168 73.168
TOTAL 909.407 926.407

Eix 4. Despeses induïdes: Pla d’estalvi

El Pla d’estalvi abasta els àmbits de manteniment, neteja, seguretat i subministra-
ments (energia elèctrica, gas i aigua) i es basa en els següents objectius:

4.1. Optimització recursos

Increment d’eficiència en els àmbits de manteniment d’instal·lacions, resta de par-
tides de manteniment (cobertes, ascensors, jardineria, fuster, serraller, pintor i 
obres menors), neteja i seguretat, derivats dels següents factors:

• Recent creació de les estructures de manteniment i projectes al Servei de 
Recursos Materials, que permeten una major anàlisi i control de la despesa 
de les diferents empreses proveïdores dels serveis

• Programes de manteniment realitzats en àmbits concrets (ex. cobertes)

• Fórmules més eficients de contractació (subhasta electrònica d’energia elèc-
trica, procediment obert per ascensors, renegociació de condicions contrac-
tuals amb reducció de preus)

• Redefinició de serveis amb la finalitat d’obtenir estalvis econòmics, amb re-
ducció de prestacions (pintura, jardineria, neteja en períodes de baixa activi-
tat i per característiques arquitectòniques dels nous edificis, ....)
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• Eliminació d’activitats en horaris extraordinaris amb despeses de vigilància 
associades (ETSA)

L’objectiu econòmic que es va preveure en el PAE per l’exercici 2011 s’ha aconse-
guit plenament.

4.2. Redefinició serveis

Aquest objectiu contemplava la disminució de freqüències de neteja d’aules, labo-
ratoris docents i de recerca, espais administratius i despatxos (actualment diàries, 
excepte despatxos cada 2 dies) a dos dies per setmana.

Les accions previstes per l’exercici 2011 i la corresponent reducció pressupostària 
prevista en el PAE s’ha aconseguit íntegrament.

4.3. Realització inversions

Estava previst la realització de les següents inversions associades a estalvis ope-
ratius:

• Inversions associades a increments d’eficiència energètica (auditoria energè-
tica de FQ i FE)

• Càmeres de seguretat que permeten reducció de cost de vigilància sense de-
crement de seguretat (projecte per Sescelades)

L’objectiu econòmic i les accions previstes per a l’exercici 2011 han estat plena-
ment assolides. 

4.4. Racionalització ús dels espais

El PAE preveia l’ús de les diferents tipologies d’espais en les diferents èpoques de 
l’any, que s’han dut a terme durant aquest any 2011:

• Tancament de tots els CRAIs durant el mes d’agost, a excepció de la bibliote-
ca de la FMCS que només tancaria la primera quinzena d’agost (per exàmens 
de setembre)

• Tancament en caps de setmana dels CRAIs, a excepció dels mesos de gener, 
maig i juny en què obriria un CRAI a Tarragona i un a Reus

• Tancament d’aularis i laboratoris docents no utilitzats de juny a agost

• Reducció d’horaris en edificis Rectorat i S4

• Tancament complert de tota la universitat 3 setmanes al mes d’agost (al 
2011, del 8 al 28)

• Tancament complert de tota la universitat a partir de les 17 hores la segona 
quinzena de juliol

Pel que fa referència al tancament de 3 setmanes durant el mes d’agost, ha gene-
rat uns estalvis directes valorats en 150 mil euros en subministraments i serveis, i 
una millora de l’eficiència en recursos humans. En aquest sentit, el tancament de 3 
setmanes implica un increment d’eficiència derivat de l’optimització de l’adequació 
de la força de treball al ritme de l’organització, minimitzant els períodes amb ac-
tivitat de l’organització coincidents amb vacances de personal. Així, durant l’agost 
de 2010, 407 PAS van fer les seves vacances, en comparació amb els 613 promig 
al 2011. Aquest increment de 204 PAS implica un increment d’eficiència en tant 
que augmenta la disponibilitat de personal d’administració i serveis en els períodes 
immediatament anteriors i posteriors a les 3 setmanes d’aturada, tot i no generar 
un estalvi directe des del punt de vista pressupostari.

4.5. Eficiència energètica

L’exercici 2011 s’ha dut a terme una optimització d’ús de la climatització, i en con-
cret s’han fet les dues actuacions previstes en el PAE:
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• Ajust de les temperatures de consigna a 26 graus de juny a setembre

• Desconnexió de tots els aires condicionats/calefacció de la URV durant el mes 
de maig i octubre

L’estalvi en electricitat del 2011 associat a aquestes mesures és de 3,1 GWh valo-
rats en 375 mil euros, import significativament superior al previst al pla.

Per aquest motiu, la reducció de despeses respecte el pressupost de 2011 derivada 
del conjunt de les actuacions d’aquest eix prevista en 204 mil euros al 2011 ha 
estat finalment de 392 mil euros. 

En l’Annex I es fa una anàlisi detallada per campus i per mesos de l’estalvi en elec-
tricitat de l’any 2011 respecte el 2010.

Resum Eix 4. Despeses induïdes: Pla d’estalvi

En el quadre adjunt hi ha els imports econòmics que preveia el Pla d’actuació eco-
nòmica per a l’exercici 2011 i l’import definitiu.

Despesa PAE 2011 Executat 2011
Despeses induïdes pla d’estalvi 203.400,00 392.000,00
TOTAL 203.400,00 392.000,00

4.  SÍNTESI DE L’EXECUCIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ ECONÒMICA 2011

EIX PAE 2011 Executat 2011
EIX 1. INGRESSOS 2.549.412,00 2.835.175,00
EIX 2. DESPESES CORRENTS 3.165.382,88 3.165.382,88
EIX 3. DESPESES PERSONAL 909.406,78 926.406,78
EIX 4. DESPESES INDUÏDES PLA D’ESTALVI 203.400,00 392.000,00
TOTAL PLA D’ACTUACIÓ ECONÒMICA 6.827.601,66 7.318.964,66

5.  PROPOSTES 2012 eix 4: Pla d’estalvi

Tenint en compte el context per a l’any 2012, es mantenen el conjunt d’actuacions 
del PAE iniciat l’any 2011, basat en les línies següents:

• optimització de recursos

• redefinició de serveis

• realització d’inversions

• racionalització de l’ús dels espais i eficiència energètica

En concret per a l’any 2012 cal considerar els següents dos punts:

1. S’adeqüen les dates del tancament de 3 setmanes, entre els dies 6 i 26 
d’agost de l’any 2012

El cost en energia elèctrica derivat de l’anulació del tancament seria d’uns 75 
mil euros, superior a l’estalvi de l’any 2011 per l’ increment substancial de les 
tarifes elèctriques durant el 2012.

També cal prendre en consideració que els contractes recentment adjudicats 
dels serveis de manteniment i neteja contemplen l’escenari de tancament de 
les 3 setmanes d’agost, per la qual cosa l’anulació del tancament implicaria 
un cost addicional d’uns 85 mil euros. A més caldria resoldre les dificultats 
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derivades de la restrictiva legislació que regula les modificacions en els con-
tractes vigents.

L’anticipació de la decisió de tancar/no tancar a l’agost de 2012 permetria 
una millor planificació de les vacances del personal que es concretaria en un 
increment significatiu d’eficiència respecte el 2011 en aquest àmbit.

En cas de mantenir l’opció tancament, i vista l’experiència del tancament del 
2011, es proposa implementar plans específics per les unitats amb majors 
problemàtiques, concentrant activitats al CTTi i al S4. En aquest sentit, seria 
convenient analitzar els comportaments del 2011 i adaptar els plans generals 
a les unitats amb major activitat.

2. Es proposen restriccions addicionals en l’ús de la climatització del 16 de juliol 
al 5 d’agost

Les restriccions en l’ús de la climatització durant el mes de juliol tenen un im-
pacte notori perquè és en aquest mes quan el preu del kWh és el més elevat 
de l’any. 

Es proposa considerar la possibilitat d’avançar el tancament de la climatitza-
ció a les 15 hores enlloc de les 17 hores del 2011. L’impacte estimat d’aques-
ta mesura és de 25 mil euros.
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Seguiment electricitat V2.0.xls

ANNEX 1: ANÀLISI DETALLADA PER CAMPUS I PER MESOS DE L’ESTALVI EN ELECTRICITAT 2011

2011 RESPECTE 2010

Euros Euros kWh

2010 2011 Estalvi Efecte preu Efecte volum 2010 2011 Estalvi %

SESCELADES 1.303.955 873.884 430.071 177.356 252.715 9.553.381 7.483.756 2.069.625 22%

CATALUNYA 402.747 294.467 108.280 43.988 64.292 2.810.242 2.283.716 526.526 19%

Bellissens + FMCS 210.992 195.887 15.105 ‐20.328  35.433 1.955.426 1.665.242 290.184 15%

Resta 158.391 145.870 12.520 ‐9.964  22.484 1.118.541 934.406 184.135 16%

SUBTOTAL 2.076.085 1.510.108 565.976 191.051 374.925 15.437.590 12.367.120 3.070.470 20%

Preu promig KwH 0,134 0,122 ‐9%

CTE 59.865 267.994

ETSA 40.425 121.504

TOTAL 2.076.085 1.610.398 15.437.590 12.756.618

ANÀLISI DEL EFECTE VOLUM (kWh) % CONSUM

SESCELADES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL PER CAMPUS
2010 692.423 675.590 728.462 655.578 800.473 1.180.502 1.041.852 802.159 815.986 664.722 708.904 786.730 9.553.381
2011 754.748 657.555 744.265 535.936 565.382 750.515 722.646 313.858 687.522 576.416 543.314 631.599 7.483.756 61%

Estalvi ‐62.325  18.035 ‐15.803  119.642 235.091 429.987 319.206 488.301 128.464 88.306 165.590 155.131 2.069.625
% ‐9% 3% ‐2% 18% 29% 36% 31% 61% 16% 13% 23% 20% 22%

Efecte volum (€) ‐7.610  2.202 ‐1.930  14.609 28.706 52.504 38.977 59.625 15.686 10.783 20.220 18.943 252.715

CATALUNYA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL
2010 257.021 247.669 248.766 211.397 213.253 269.914 280.965 162.574 253.963 216.160 214.461 234.099 2.810.242
2011 235.418 217.593 231.832 145.291 185.001 228.753 188.318 81.984 236.314 168.552 164.660 200.000 2.283.716 18%

Estalvi 21.603 30.076 16.934 66.106 28.252 41.161 92.647 80.590 17.649 47.608 49.801 34.099 526.526
% 8% 12% 7% 31% 13% 15% 33% 50% 7% 22% 23% 15% 19%

Efecte volum (€) 2.638 3.672 2.068 8.072 3.450 5.026 11.313 9.841 2.155 5.813 6.081 4.164 64.292

Bellissens + FMCS GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL
2010 176.460 147.050 147.318 140.281 146.578 169.362 205.181 166.228 179.272 145.990 160.681 171.025 1.955.426
2011 167.924 151.409 159.117 115.985 131.316 156.851 144.989 101.404 161.972 119.543 116.822 137.910 1.665.242 13%

Estalvi 8.536 ‐4.359  ‐11.799  24.296 15.262 12.511 60.192 64.824 17.300 26.447 43.859 33.115 290.184
% 5% ‐3% ‐8% 17% 10% 7% 29% 39% 10% 18% 27% 19% 15%

Efecte volum (€) 1.042 ‐532  ‐1.441  2.967 1.864 1.528 7.350 7.915 2.112 3.229 5.355 4.044 35.433

Resta GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL
2010 104.981 94.405 100.954 90.868 94.479 89.091 117.730 84.365 96.316 79.281 79.670 86.401 1.118.541
2011 91.144 81.499 85.897 62.293 66.305 79.867 88.278 70.071 94.771 71.976 69.503 72.802 934.406 8%

Estalvi 13.837 12.906 15.057 28.575 28.174 9.224 29.452 14.294 1.545 7.305 10.167 13.599 184.135
% 13% 14% 15% 31% 30% 10% 25% 17% 2% 9% 13% 16% 16%

Efecte volum (€) 1.690 1.576 1.839 3.489 3.440 1.126 3.596 1.745 189 892 1.241 1.661 22.484

SUBTOTAL GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL
2010 1.230.885 1.164.714 1.225.500 1.098.124 1.254.783 1.708.869 1.645.728 1.215.326 1.345.537 1.106.153 1.163.716 1.278.255 15.437.590
2011 1.249.234 1.108.056 1.221.111 859.505 948.004 1.215.986 1.144.231 567.317 1.180.579 936.487 894.299 1.042.311 12.367.120 100%

Estalvi ‐18.349  56.658 4.389 238.619 306.779 492.883 501.497 648.009 164.958 169.666 269.417 235.944 3.070.470
% ‐1% 5% 0% 22% 24% 29% 30% 53% 12% 15% 23% 18% 20%

Efecte volum (€) ‐2.241  6.918 536 29.137 37.460 60.184 61.236 79.126 20.142 20.717 32.898 28.810 374.925

Impacte època calor (€) 278.866
Impacte època fred (€) 96.059
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