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Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova la modificació del pressupost
2009 i l’assignació dels majors ingressos
1. INTRODUCCIÓ
Actualment, el finançament que rebem del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa està format per dos components: el finançament bàsic, que es distribueix entre les universitats públiques a través
del model de distribució, i el finançament condicionat a objectius, derivat del Pla de finançament per a la
millora de les universitats públiques catalanes d’octubre de 2006.
El total de recursos a distribuir pel que fa al model de distribució per a l’any 2009 ha crescut un 6,48%
respecte al 2008, increment amb el qual es dóna compliment al previst en la Llei d’universitats de Catalunya i que ja vam considerar en la confecció del pressupost del 2009.
Pel que fa al pla de millora, com a conseqüència de la situació econòmica actual, en la realització del
pressupost 2009 ja es va tenir en compte que el govern de la Generalitat no podria donar compliment al
pacte per a la millora del finançament de les universitats públiques. L’acord de govern corresponent establia que la part condicionada a objectius pel global del sistema era de 90,4 M€ per al 2009 i, finalment, la
previsió per al pressupost 2009 és de 30,9 M€.
En el pressupost 2009 vam preveure que l’anualitat del pla de millora serien 30,9 M€, i de moment no
preveiem cap desviació en aquesta part del finançament lligat a objectius.

2. MAJORS INGRESSOS DEL MODEL DE FINANÇAMENT ORDINARI
Els criteris de distribució del finançament ordinari no presenten gaires modificacions. La novetat més
important resulta de la introducció per primera vegada dels crèdits matriculats en màsters universitaris en
el model de distribució. Per a l’any 2009, s’han inclòs en l’indicador de doctorat els crèdits ordinaris matriculats en màsters del curs 2006-07, atès que els antics crèdits de doctorat tendiran a desaparèixer. Les
variables crèdits matriculats de màsters i doctorat sumen el 35% de la quantitat distribuïda, i per a tesis
llegides queda el 65% restant. El pes de l’àmbit de doctorat/màsters representa el 10% del global de la
subvenció bàsica.
El pes de la URV en el model de distribució (subvenció bàsica) ha millorat en relació amb l’any anterior
i s’ha situat en un 8,16% respecte el 7,92% de l’exercici 2008. La millora més important s’ha produït en
l’àmbit dels estudis de màster, reflectida en la variable crèdits matriculats de màster i doctorat, que és dos
punts superior al que tenim, en mitjana, en altres àmbits, de manera que contribueix positivament a incrementar els ingressos que rebem.
En menor mesura també ha millorat el pes de la URV en les variables crèdits matriculats equivalents
corresponents als estudis homologats de 1r i 2n cicle i la variable titulats equivalents.
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Tot i que els canvis siguin poc significatius, cal recordar que l’actual model de finançament és molt
sensible a qualsevol petita variació que suposa un impacte important de recursos.
El gràfic següent mostra l’evolució del pes de la URV en el sistema universitari català en relació amb les
variables del model de finançament ordinari:

Aquesta millora del pes de la URV en les variables que integren el finançament bàsic ha comportat uns
majors ingressos per a l’any 2009 d’1.584.552,55 €.

Model finançament (*)

Pressupost

Subvenció 2009

Superàvit

61.516.807,42

63.101.359,97

1.584.552,55

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

3. DISTRIBUCIÓ DE MAJORS INGRESSOS
Aquests majors ingressos són els que ens permetran fer front al conjunt de les mesures que es detallen
a continuació:
3.1 Millores en l’àmbit de màsters
• Reforçar les estructures de gestió dels centres, revisant-ne el dimensionament.
• Integrar en una unitat especialitzada –Centre Internacional de la URV- la gestió de la mobilitat,
la promoció, la captació i l’acollida d’internacionals.
• Focalitzar l’Escola de Postgrau i Doctorat en els processos d’assegurament de la qualitat dels
estudis de postgrau (màsters i doctorats).
3.2 Estructures dels serveis centrals
Donar compliment a la planificació establerta en la revisió de l’organització de les estructures dels serveis centrals que es va presentar en la sessió del Consell de Govern de 24 d’abril de 2008.
3.3 Programa de foment a la recerca
En aquesta sessió del Consell de Govern es presenta, dins l’àmbit de la investigació, el Programa de
foment de la recerca, adreçat tant a iniciar noves actuacions com a reforçar activitats ja existents a les quals
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cal donar un impuls. Així doncs, es dota una partida pressupostària per implementar els eixos i les actuacions d’aquest programa.
3.4 Infraestructures
Es destina una consignació pressupostària a millores genèriques en l’àrea d’infraestructures, concretament a:
• l’acabament de la fase actual del campus Catalunya
• l’adequació dels nous espais del Vendrell per posar-hi en marxa els nous ensenyaments
Aquests són els eixos principals als quals es vol proposar assignar els majors ingressos de la subvenció
del model de distribució de finançament de l’exercici 2009.

