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Planificació Econòmica Pluriennal 2011-2014  

Aquesta Planificació Econòmica Pluriennal (PEP) 2011-2014 es la resposta de la 

Universitat Autònoma de Barcelona a la petició de la Direcció General d’Universitats 

expressada per carta de data 23 de juny de 2011.  

El document s’estructura en una part inicial on s’expliquen els antecedents de la 

situació econòmica de la universitat. En el següent apartat presentem els criteris i 

paràmetres que hem fet servir per realitzar la Planificació; a l’apartat final presentem 

els quadres financers de la Planificació.  

1.Antecedents 

La UAB va realitzar durant 2007 un Pla de Viabilitat 2007-2010 que va ser presentat al 

Consell de Govern i al Consell Social; posteriorment va ser també presentat a la DGU 

dintre dels objectius a acomplir del finançament variable. El pla recollia una diagnosi 

de la situació financera de la universitat i un conjunt d’accions d’equilibri pressupostari 

que permetien equilibrar el pressupost del 2008 i amortitzar durant els exercicis 2009 i 

2010 els dèficits d’11 M€ generats el 2006 i 2007. Cal tenir en compte que els acords 

de meses, convenis col·lectius i augments salarials van tenir una repercussió de 3’5 

M€ al 2005, 5 M€ al 2006 i 7’8 M€ al 2007. 

Addicionalment hem de recordar que la UAB, a diferència d’altres universitats 

públiques catalanes, no ha disposat aquests darrers anys de cap subvenció derivada 

de la LLEI. 3/2006, de 17 de març, de creació del Fons d'Acció Territorial de l'Educació 

Superior. En canvi, la UAB ha d’assumir anualment de l’ordre de més de 5 M€ anuals 

de despeses de campus1, singularitat aquesta que no pateix cap universitat pública 

catalana i que mai ha estat recollida en el finançament públic de la nostra universitat. 

                                                 
1	Línies	de	transport	públic	al	campus,	 jardineria,	asfalt	de	carrers,	gestió	de	boscos,	clavegueram,	seguretat	
privada,	gestió	de	residus,	iluminació,	señalització,	etc.	
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A més de les accions d’equilibri pressupostari, hem de destacar per la seva 

importància la consideració com a ingressos previstos dels derivats de l’Acord de 

Govern de 10 d’octubre de 2006. La situació de crisi econòmica ha comportat un 

incompliment de l’Acord d’uns 154 M€ per tot el sistema, que, en el cas de la UAB, ha 

suposat una reducció dels ingressos de més de 30 M€2. Aquesta reducció, no prevista 

quan es van prendre les decisions de despesa, fonamentalment de capítol 1, és 

l’origen de bona part dels dèficits acumulats generats, malgrat la política continua 

d’ajust pressupostari dels darrers anys derivada del Pla de Viabilitat (exercicis 2007, 

2008 i 2009) i del Pla de Racionalització i Millora (exercici 2010).  

El resultat de tots els fets descrits  és que a 31 de desembre de 2010, el total de 

dèficits acumulats generats per la UAB sigui de 46’2M€.  

Durant l’exercici de 2011, la UAB ha patit una reducció de la subvenció pública de més 

de 34 M€. Per esmorteir els efectes d’aquesta reducció i estabilitzar les finances de la 

universitat, la UAB ha aprovat als seus òrgans de govern un “Pla d’ajustament 

pressupostari i Mesures de contenció de la despesa 2011” on s’han presentat, i ara 

s’executen, diverses mesures d’ajust pressupostari que permetran ajustar el 

pressupost en més d’11 M€, segons les projeccions realitzades. 

 

2. Criteris i paràmetres de la PEP 2011-2014 

En la confecció d’aquesta planificació, fem servir els paràmetres descrits a la carta de 

23 de juny de 2011 pel que fa a l’evolució de la subvenció pública i als augments 

previstos de taxes universitàries i inversions. Ens centrarem en la planificació del 

pressupost genèric, deixant de banda els ingresos i despeses de caire específic i 

finalista que són neutres en la planificació financera. 

                                                 
2	Destaquem	 també	 que	 l’Acord	 de	 Govern	 recollia	 l’obligació	 del	 Govern	 de	 finançar	 durant	 el	 periode	 de	
vigència	 dels	 anomenats	 “deutes	 històrics”	 per	 import	 de	 61’7	M€	 per	 tot	 el	 sistema.	 En	 el	 cas	 de	 la	 UAB	
aquests	deutes	són	de	l’ordre	de	8’8	M€.	
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Hem considerat com a paràmetre d’evolució de preus (IPC) el 3% anual de variació i 

l’hem aplicat a les taxes universitàries i despeses de manteniment. L’evolució salarial 

del capítol 1 és l’establerta als paràmetres fixats per la DGU: congelació durant 2012 i 

2013 i augment del 2% el 2014. 

L’evolució de les partides d’ingressos segueix un principi conservador i de prudència. 

Pressupostem un increment de les matrícules de l’IPC + 4%,  i reservem un 25% 

d’aquest increment per al finançament de beques i ajuts a l’estudi.  

Pel que fa a criteris no recollits en la carta del 23 de juny, hem pressupostat un lleuger 

increment de crèdits matriculats degut a l’augment d’estudiants matriculats a les noves 

titulacions de grau. Addicionalment, hem suposat uns augments d’ingressos derivats 

de la revisió de preus de màsters oficials, dels augments de cànons de la formació 

continuada i altres activitats docents específiques i de prestació de serveis. 

En relació a les partides de despeses, hem incorporat la previsió de variació de preus 

a les partides del capítol 2 que n’estan afectades, i mantenim la política d’estalvis en 

totes les partides, incloses les de pressupostos de centres i departaments. Cal 

destacar les polítiques de reducció d’activitat i de nivell de servei en alguns àmbits no 

considerats essencials. D’altra banda, es redueixen al mínim indispensable les 

polítiques de renovació tecnològica i de millora de sistemes d’informació. 

Les partides de personal presenten un ajust tant en Personal Acadèmic com en 

Personal d’Administració i Serveis. Pel que fa al Personal Acadèmic, s’han 

pressupostat reduccions de despesa derivada de la supressió de recursos de reforç 

per als programes de sabàtics generals i de gestió i per a càrrecs acadèmics, la 

supressió de places provisionals per reforços, l’amortització de places estructurals, la 

reducció de places d’associat, tot plegat a partir d’una nova distribució de recursos de 

professorat que augmenta la dedicació docent i d’una política de desprogramació de 

màsters oficials amb poca demanda. 
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En el cas del Personal d’Administració i Serveis, hem pressupostat l’amortització de 

places estructurals en diversos serveis de la universitat, la no provisió de places que 

comportin increment de la despesa, la no reposició de places de jubilació, la no 

substitució de les absències de personal per baixes, i la reducció de la despesa en 

formació, i en desenvolupament de la carrera professional. 

Amb els ajusts realitzats a la despesa de personal que presentem en aquest 

document, l’evolució de la partida de capítol 1, respecte de la subvenció pública del 

2010, arrenca amb el 100’3% de 2010 i arriba al 95’1% del 2014. 

Totes les mesures previstes ens permeten atènyer l’objectiu fonamental que planteja la 

carta de 23 de juny: liquidar el pressupost 2014 amb pràcticament el mateix dèficit 

acumulat que a l’exercici 2010, pel que fa al pressupost corrent, tal i com es pot veure 

en el quadre resum adjunt: 

 

Any Previsió de 
tancament 

Dèficit 
corrent 

acumulat 

2010 -8’7 46’2 

2011 -19’4 65’6 

2012 0 65’5 

2013 +8’9 56’6 

2014 +10’4 46’3 
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3. Retorn de les bestretes de parcs científics. 

Hem considerat el retorn de les bestretes de parcs científics com a pendents de 

finançament a través de diverses fonts: acompliment del Pla de Recerca i Innovació de 

Catalunya 2010-2013, compromisos de la Conselleria pel que fa a les convocatòries 

2005 i 2006, recursos futurs d’inversió, nous ajornaments de les anualitats de retorn, i 

nous ingressos derivats de l’explotació de patrimoni propi. El resum dels efectes 

financers és el següent: 

 

Any Retorns 
compromesos

Finançament3 Part no 
finançada 

2011 5’1 0’8 4’3 

2012 5’4 0’8 4’6 

2013 5’4 0’8 4’6 

2014 5’4 0’8 4’6 

 

                                                 
3	Retorns	a	càrrec	de	la	Fundació	UAB	i	de	la	Generalitat	pel	centre	CRESA.	



 

6 
 

4. Quadre financer 

PLANIFICACIÓ ECONÒMICA PLURIENNAL 2011‐2014

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA PRESSUPOST GENÈRIC

(en euros)

Situació a 

31/12/2010

Pressupost 

2011 Inicial

Previsió 

tancament 

2011

Projecte de 

Pressupost 

2012

Previsió 2013 Previsió 2014

INGRESSOS

C. 3.‐ Taxes i altres 45.058.583,00 48.126.015,00 52.841.694,00 55.677.163,13 58.696.937,75

C. 4.‐ Transferències corrents 206.380.449,00 172.084.925,00 173.803.501,00 177.068.792,54 180.399.389,91

C. 5.‐ Ingressos patrimonials 935.338,00 935.338,00 1.415.338,00 1.415.338,00 1.415.338,00

C. 6.‐ Alienació inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. 7.‐ Transferències capital 1.710.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. 8.‐ Actius financers (Romanents incorporats) 531.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. 9.‐ Passiu financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS (1) 254.616.262,00 221.146.278,00 228.060.533,00 234.161.293,67 240.511.665,66

Detall:

C. 3 Taxes 37.796.024,00 40.396.024,00 43.622.602,00 46.458.071,13 49.477.845,75

C. 3 Altres 7.262.559,00 7.729.991,00 9.219.092,00 9.219.092,00 9.219.092,00

C. 4 Transferències corrents de Generalitat 198.231.314,00 163.935.790,00 163.264.577,00 166.529.868,54 169.860.465,91

C. 4 Altres Transferències corrents 8.149.135,00 8.149.135,00 10.538.924,00 10.538.924,00 10.538.924,00

C. 7 Transferències capital de Generalitat 1.710.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. 7 Altres Transferències capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESES

C. 1.‐ Despeses de personal (desglossat) 197.433.991,00 192.702.507,00 184.006.853,00 179.357.857,53 183.114.153,26

PA i PAS 197.096.417,00 192.096.417,00 183.400.302,00 178.751.306,53 182.507.602,26

Altres 337.574,00 606.090,00 606.551,00 606.551,00 606.551,00

C. 2.‐ Béns corrents i serveis 39.600.943,00 34.300.943,00 34.064.086,00 36.086.008,58 37.168.588,84

C. 3.‐ Financeres 1.041.270,00 700.000,00 701.592,00 801.592,00 801.592,00

C. 4.‐ Transferències corrents 6.672.865,00 6.054.349,00 4.107.999,00 4.107.999,00 4.107.999,00

C. 6.‐ Inversions reals 5.745.587,00 6.745.587,00 5.180.003,00 4.880.003,00 4.880.003,00

C. 7.‐ Transferències capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. 8.‐ Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. 9.‐ Passius financers (retorn préstecs) 4.121.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DESPESES (2) 254.616.262,00 240.503.386,00 228.060.533,00 225.233.460,11 230.072.336,10

SALDO PRESSUPOSTARI CORRENT A FI D'EXERCICI (1) ‐ (2) ‐19.357.108,00 0,00 8.927.833,56 10.439.329,57

DÈFICIT ACUMULAT CORRENT A FI D'EXERCICI ‐46.147.501,00 (*) ‐65.504.609,00 ‐65.504.609,00 ‐56.576.775,44 ‐46.137.445,87

Transferències capital (finançament parcs) 819.380,00 819.380,00 819.380,00 819.380,00

Passius financers (retorn préstecs) ‐5.146.745,00 ‐5.371.333,00 ‐5.371.333,00 ‐5.371.333,00

Dèficit acumulat amb retorn de préstecs ‐69.831.974,00 ‐74.383.927,00 ‐70.008.046,44 ‐64.120.669,87

(*)Inclou 9,3M€ de retorn de préstecs de parcs científics.  
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5. Consideració final. 

La Planificació Econòmica Pluriennal 2011-2014 està pendent d’aprovació pels òrgans 

de govern de la universitat i del Consell Social, procediment que es portarà a terme 

abans de finalitzar aquest any.  

 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 25 de novembre de 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


