
1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. Resolucions

Resolució 1055/X del Parlament de Catalunya, so·
bre l’elaboració d’un informe amb relació a l’impacte de la 
recaptació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics
Tram. 250-01422/10
Adopció p. 7

Resolució 1056/X del Parlament de Catalunya, so·
bre el suport als comerços emblemàtics de les àrees urba·
nes
Tram. 250-01489/10
Adopció p. 7

Resolució 1057/X del Parlament de Catalunya, so·
bre els talls de subministrament elèctric a Torregrossa
Tram. 250-01506/10
Adopció p. 7

Resolució 1058/X del Parlament de Catalunya, so·
bre el conflicte laboral en el sector del manteniment i el mun·
tatge de la xarxa elèctrica
Tram. 250-01586/10
Adopció p. 8

Resolució 1059/X del Parlament de Catalunya, de 
rebuig de la Llei de l’Estat 9/2014, de telecomunicacions
Tram. 250-01589/10
Adopció p. 8

Resolució 1060/X del Parlament de Catalunya, so·
bre l’accés a l’ocupació de les persones amb capacitat intel·
lectual límit
Tram. 250-01604/10
Adopció p. 8

Resolució 1061/X del Parlament de Catalunya, so·
bre el tancament de l’empresa Fábrica Ibérica de Altavoces 
(Faibal), de Vacarisses
Tram. 250-01608/10
Adopció p. 9

Resolució 1071/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual es ratifica la designació de l’adjunt general al Síndic 
de Greuges
Tram. 284-00029/10
Adopció p. 9

Resolució 1072/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual es ratifica la designació d’Olga Casado Moreno com 
a membre de l’Equip de Treball del Síndic de Greuges per a 
la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, 
Inhumans o Degradants
Tram. 284-00030/10
Adopció p. 9

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes 
de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 
2016·2019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de de·
sembre, d’estadística de Catalunya
Tram. 200-00044/10
Esmenes a la totalitat p. 10

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la coordinació amb 
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles amb relació als 
casos d’immobles ocupats que es lloguen a tercers
Tram. 250-01618/10
Esmenes presentades p. 10

Proposta de resolució sobre el concurs de trasllat 
de personal estatutari aprovat per l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-01622/10
Esmenes presentades p. 11

Proposta de resolució sobre la preservació de la 
documentació judicial en suport magnètic o en altres su·
ports que permetin de recuperar·la
Tram. 250-01623/10
Esmenes presentades p. 12

Proposta de resolució sobre la disponibilitat d’un 
ambulatori obert les vint·i·quatre hores del dia a tots els mu·
nicipis
Tram. 250-01624/10
Esmenes presentades p. 12

Proposta de resolució sobre la seguretat al barri de 
Can Puiggener, de Sabadell
Tram. 250-01626/10
Esmenes presentades p. 13

Proposta de resolució sobre l’ocupació il·legal d’ha·
bitatges al barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 250-01631/10
Esmenes presentades p. 13

Proposta de resolució sobre la consideració de la 
Coordinadora Catalana per a la Prevenció i Denúncia de la Tor· 
tura com a organisme de cooperació penitenciària
Tram. 250-01632/10
Esmenes presentades p. 14

Proposta de resolució sobre el Tribunal Laboral de 
Catalunya
Tram. 250-01634/10
Esmenes presentades p. 14
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Proposta de resolució sobre l’endometriosi
Tram. 250-01661/10
Presentació p. 15

Proposta de resolució de suport als encausats del 
cas Expert
Tram. 250-01662/10
Presentació p. 16

Proposta de resolució sobre el Consorci per a la 
Normalització Lingüística
Tram. 250-01663/10
Presentació p. 17

Proposta de resolució sobre l’autopista C·32 de 
Montgat a Palafolls
Tram. 250-01664/10
Presentació p. 18

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres 
informes de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
9/2015, sobre les aportacions de capital públic a Spanair
Tram. 256-00055/10
Presentació p. 19
Termini per a proposar compareixences p. 19

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre l’ús de les ba·
ses de dades del sistema sanitari català (Projecte Visc+)
Tram. 360-00020/10
Presentació p. 19

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i 
a altres informes o memòries de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
8/2015, sobre l’agregat de les universitats públiques de Ca·
talunya, corresponent al 2012 i el 2013
Tram. 258-00035/10
Presentació p. 20
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 20

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10
Renúncia a la condició de diputada p. 20

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Ensenyament i Uni·
versitats
Tram. 410-00007/10
Substitució de diputats p. 20

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Ciutadans
Tram. 399-00002/10
Substitució de representants p. 21

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 870/X, sobre 
el funcionament de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès 
Broggi
Tram. 290-00783/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 21

Control del compliment de la Resolució 877/X, sobre 
el finançament dels medicaments per al tractament de ma·
lalties metabòliques
Tram. 290-00790/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 21

Control del compliment de la Resolució 887/X, sobre 
la presentació d’un pla de pagaments a les entitats que ges·
tionen serveis residencials per a infants, gent gran i perso·
nes amb discapacitat
Tram. 290-00798/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 22

Control del compliment de la Resolució 918/X, so·
bre el protocol de reparació del dany per a la indemnització 
de les víctimes d’actuacions de la Policia de la Generalitat · 
Mossos d’Esquadra
Tram. 290-00823/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 23

Control del compliment de la Resolució 919/X, sobre 
la recuperació del parc de vehicles del Cos de Mossos d’Es·
quadra per a Barcelona i la regió metropolitana
Tram. 290-00824/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 23

Control del compliment de la Resolució 921/X, sobre 
la dotació d’uniformes complets i adequats als agents dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 290-00826/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 24

Control del compliment de la Resolució 922/X, so·
bre les mesures per a combatre la venda ambulant no au·
toritzada
Tram. 290-00827/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 24

Control del compliment de la Resolució 923/X, sobre 
les unitats de seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra
Tram. 290-00828/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 26

Control del compliment de la Resolució 925/X, so·
bre la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní 
d’Anoia
Tram. 290-00830/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 27

Control del compliment de la Resolució 926/X, de 
condemna de les actuacions de la Brigada d’Informació de la 
policia de l’Estat amb relació a jutges i magistrats partidaris 
del dret a decidir
Tram. 290-00831/10
Sol·licitud de pròrroga p. 27
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 27

Control del compliment de la Resolució 928/X, so·
bre la licitació pública del servei d’atenció i gestió de truca·
des d’urgència del 112
Tram. 290-00833/10
Sol·licitud de pròrroga p. 28
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 28

Control del compliment de la Resolució 933/X, so·
bre la supressió del programa de TV3 El medi ambient
Tram. 290-00838/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 28
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Control del compliment de la Resolució 935/X, re·
lativa a l’Informe de fiscalització 18/2014, sobre Televisió de 
Catalunya, SA, corresponent al 2010, el 2011 i el 2012
Tram. 290-00839/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 29

Control del compliment de la Resolució 936/X, rela·
tiva a l’Informe de fiscalització 29/2014, sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent als exercicis 
del 2010, el 2011 i el 2012
Tram. 290-00840/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 31

Control del compliment de la Resolució 937/X, rela·
tiva a l’Informe de fiscalització 30/2014, sobre el Grup Cor·
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent als 
exercicis del 2010, el 2011 i el 2012
Tram. 290-00841/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 31

Control del compliment de la Resolució 939/X, relati·
va a l’Informe de fiscalització 23/2014, sobre la publicitat de 
les subvencions concedides pel Departament de Cultura, 
corresponent al 2012 i el 2013
Tram. 290-00843/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 31

Control del compliment de la Resolució 946/X, so·
bre el garantiment del finançament del dossier i la documen·
tació necessaris per a presentar la candidatura del Priorat a 
patrimoni mundial de la UNESCO
Tram. 290-00850/10
Sol·licitud de pròrroga p. 32
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 32

Control del compliment de la Resolució 953/X, so·
bre el manteniment de la dotació del Sistema d’Emergències 
Mèdiques, SA, de l’Hospital de Palamós
Tram. 290-00857/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 32

Control del compliment de la Resolució 961/X, so·
bre la situació dels parcs científics i tecnològics
Tram. 290-00865/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 33

Control del compliment de la Resolució 973/X, so·
bre la senyalització d’alt ús per ciclistes de la carretera BV·
2041 entre Begues i Gavà
Tram. 290-00877/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 33

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 176/X, sobre 
les llars d’infants
Tram. 390-00176/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 33

Control del compliment de la Moció 182/X, sobre 
les actuacions per a garantir l’accés als subministraments 
bàsics
Tram. 390-00182/10
Sol·licitud de pròrroga p. 35
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 35

Control del compliment de la Moció 193/X, sobre el 
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
Tram. 390-00193/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 35

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so·
bre la campanya institucional «Preparats»
Tram. 354-00424/10
Sol·licitud i tramitació p. 36

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so·
bre l’edició del llibre «Vàrem mirar ben al lluny del desert»
Tram. 354-00425/10
Sol·licitud i tramitació p. 36

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras Mes·
tres, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector So·
cial de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03439/10
Sol·licitud p. 36

Proposta de compareixença de Carme Trilla, pre·
sidenta de la Fundació Hàbitat 3, amb relació al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització 
dels habitatges provinents de processos d’execució hipo·
tecària
Tram. 352-03440/10
Sol·licitud p. 36

Proposta de compareixença de Luis Alfredo Suárez 
Arias, degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mer·
cantils i Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilit·
zació dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària
Tram. 352-03441/10
Sol·licitud p. 36

Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i 
Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb rela·
ció al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provinents de proces·
sos d’execució hipotecària
Tram. 352-03442/10
Sol·licitud p. 36

Proposta de compareixença de Montserrat Torrent, 
responsable de l’àrea d’habitatge de l’Organització de Con·
sumidors i Usuaris de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització 
dels habitatges provinents de processos d’execució hipo·
tecària
Tram. 352-03443/10
Sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’exe·
cució hipotecària
Tram. 352-03444/10
Sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re·
lació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provinents de proces·
sos d’execució hipotecària
Tram. 352-03445/10
Sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb re·
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lació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provinents de proces·
sos d’execució hipotecària
Tram. 352-03446/10
Sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilit·
zació dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària
Tram. 352-03447/10
Sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03448/10
Sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestruc·
turació Bancària amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03449/10
Sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Ofideute amb relació al Projecte de llei de mesures extra·
ordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges pro·
vinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03450/10
Sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re·
lació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provinents de proces·
sos d’execució hipotecària
Tram. 352-03451/10
Sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’exe·
cució hipotecària
Tram. 352-03452/10
Sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03453/10
Sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença d’una representació 
de les Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació al Pro·
jecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’exe·
cució hipotecària
Tram. 352-03454/10
Sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances 
de Catalunya (Aicec·Adicae) amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització 
dels habitatges provinents de processos d’execució hipo·
tecària
Tram. 352-03455/10
Sol·licitud p. 39

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilitza·
ció dels habitatges provinents de processos d’execució hi·
potecària
Tram. 352-03456/10
Sol·licitud p. 39

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03457/10
Sol·licitud p. 39

Proposta de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03458/10
Sol·licitud p. 39

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Creu Roja amb relació al Projecte de llei de mesures ex·
traordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03459/10
Sol·licitud p. 39

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Banc dels Aliments amb relació al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilitza·
ció dels habitatges provinents de processos d’execució hi·
potecària
Tram. 352-03460/10
Sol·licitud p. 39

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’exe·
cució hipotecària
Tram. 352-03461/10
Sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Avalis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de me·
sures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels ha·
bitatges provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03462/10
Sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Secretaria d’Estat d’Infraestructures, Transports i Ha·
bitatge del Ministeri de Foment amb relació al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització 
dels habitatges provinents de processos d’execució hipo·
tecària
Tram. 352-03463/10
Sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestruc·
turació Bancària amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03464/10
Sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb re·
lació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provinents de proces·
sos d’execució hipotecària
Tram. 352-03465/10
Sol·licitud p. 40
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03466/10
Sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalu·
nya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries 
i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03467/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença d’Emilio Álvarez Pérez·
Bedia, president del Registre d’Auditors Economistes de Ca· 
talunya i vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització 
dels habitatges provinents de processos d’execució hipo·
tecària
Tram. 352-03468/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença del president de la Co·
missió de Dret Fiscal i Financer del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de mesures extra·
ordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges pro·
vinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03469/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença d’una representació 
de CaixaBank amb relació al Projecte de llei de mesures ex·
traordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03470/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença d’una representació 
del Banc Sabadell amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03471/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença d’una representació 
del Banco Santander amb relació al Projecte de llei de me·
sures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels ha·
bitatges provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03472/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença d’una representació 
del BBVA amb relació al Projecte de llei de mesures extraor·
dinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provi·
nents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03473/10
Sol·licitud p. 42

Proposta de compareixença d’una representació 
de Bankia amb relació al Projecte de llei de mesures extraor·
dinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provi·
nents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03474/10
Sol·licitud p. 42

Proposta de compareixença d’una representació 
d’ING Direct amb relació al Projecte de llei de mesures ex·
traordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03475/10
Sol·licitud p. 42

Proposta de compareixença de Gonzalo Bernardos, 
professor titular del Departament de Teoria Econòmica de la 

Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03476/10
Sol·licitud p. 42

Proposta de compareixença de Carles Vergara Alert, 
professor de l’IESE especialitzat en el sector immobiliari, 
amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03477/10
Sol·licitud p. 42

Sol·licitud de compareixença del secretari general 
de l’Esport davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
expliqui el capteniment del Govern envers les actituds en 
l’esport
Tram. 356-01245/10
Sol·licitud p. 42

Sol·licitud de compareixença de Maria Rosa Navar·
ro i Anna Maria Solé, en representació de l’Associació d’Ad·
vocats Fiscals Substituts de Catalunya, davant la Comissió 
de Justícia i Drets Humans perquè informin sobre la situació 
del col·lectiu d’advocats fiscals substituts
Tram. 356-01248/10
Sol·licitud p. 43

Sol·licitud de compareixença de Guiomar Todó, res·
ponsable de Save the Children a Catalunya, davant la Co·
missió de la Infància perquè exposi la situació dels infants 
migrants i presenti la seva posició sobre l’Agenda de migra·
cions
Tram. 356-01251/10
Sol·licitud p. 43

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació amb el conseller de la Presidèn·
cia sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament 
2015
Tram. 355-00228/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 43

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-
tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença d’una representació de la Platafor·
ma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00961/10
Substanciació p. 43

Compareixença de Javier de la Rosa, exrepresen·
tant de KIO España, davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00977/10
Substanciació p. 43

Compareixença de Joan Piqué Vidal, advocat, da·
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis·
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00981/10
Substanciació p. 43

Compareixença d’Itziar González Virós, exregidora 
del Districte de Ciutat Vella, davant la Comissió d’Investiga·
ció sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Cor·
rupció Política
Tram. 357-00994/10
Substanciació p. 44
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Compareixença de Carme García Suárez, exregi·
dora de l’Ajuntament de Sabadell, davant la Comissió d’In·
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00995/10
Substanciació p. 44

Compareixença de Rafael Gascó Sales, conseller 
delegat d’Andbank España, davant la Comissió d’Investiga·
ció sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Cor·
rupció Política
Tram. 357-01129/10
Substanciació p. 44

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Renúncia a la condició de diputada
Presentació p. 44

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament 
sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/10
Substitució de membres p. 44

www.parlament.cat
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 1055/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un informe amb re-
lació a l’impacte de la recaptació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics
Tram. 250-01422/10

Adopció

Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 41, 10.06.2015, DSPC-C 740

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 10 de juny de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un informe 
amb relació a l’impacte de la recaptació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics (tram. 250-
01422/10), presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar 
i a presentar en seu parlamentària un informe relatiu 
a l’impacte de la recaptació de l’impost sobre les es-
tades en establiments turístics en el sector i sobre la 
destinació dels imports recaptats, des de l’establiment 
d’aquest impost i desglossat per anys.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015

El secretari en funcions de la Comissió, Sergi Vila-
mala i Bastarras; el president de la Comissió, Rafael 
Luna Vivas

Resolució 1056/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el suport als comerços emblemà-
tics de les àrees urbanes
Tram. 250-01489/10

Adopció

Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 41, 10.06.2015, DSPC-C 740

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 10 de juny de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el suport als comerços em-
blemàtics de les àrees urbanes (tram. 250-01489/10), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer i a pre-
sentar en seu parlamentària una anàlisi comparativa 
de les bones pràctiques existents per a donar suport 
i reivindicar el valor els comerços considerats emble-
màtics de les àrees urbanes.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015

El secretari de la Comissió, Juli Fernández Iruela; el 
president de la Comissió, Rafael Luna Vivas

Resolució 1057/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre els talls de subministrament elèc-
tric a Torregrossa
Tram. 250-01506/10

Adopció

Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 41, 10.06.2015, DSPC-C 740

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da el 10 de juny de 2015, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre els talls de subministrament 
elèctric a Torregrossa (tram. 250-01506/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Intercedir urgentment davant la companyia que sub-
ministra el corrent elèctric al municipi de Torregrossa 
(Pla d’Urgell) per a trobar una solució definitiva als 
problemes de subministrament que pateix aquest mu-
nicipi.

b) Valorar la possibilitat d’obrir un expedient informatiu 
a la companyia responsable del subministrament elèctric 
un cop verificats els talls i microtalls recurrents.

c) Vetllar perquè la companyia subministradora com-
pleixi el règim d’inspeccions i la resta de normativa 
aplicable pel que fa a les instal·lacions elèctriques de 
l’única línia d’abastament elèctric del municipi de Tor-
regrossa.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015

El secretari de la Comissió, Juli Fernández Iruela; el 
president de la Comissió, Rafael Luna Vivas
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Resolució 1058/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el conflicte laboral en el sector 
del manteniment i el muntatge de la xarxa 
elèctrica
Tram. 250-01586/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 41, 10.06.2015, DSPC-C 740

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da el 10 de juny de 2015, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el conflicte laboral en el sec-
tor del manteniment i el muntatge de la xarxa elèctrica 
(tram. 250-01586/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 117291).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a informar 
periòdicament la Comissió d’Empresa i Ocupació de 
l’evolució del conflicte i de l’avanç de les negociacions 
en el sector del manteniment i el muntatge de la xarxa 
elèctrica a Catalunya i de l’estat d’execució dels plans 
de manteniment d’aquesta xarxa a Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015

El secretari de la Comissió, Juli Fernández Iruela; el 
president de la Comissió, Rafael Luna Vivas

Resolució 1059/X del Parlament de Catalu-
nya, de rebuig de la Llei de l’Estat 9/2014, de 
telecomunicacions
Tram. 250-01589/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 41, 10.06.2015, DSPC-C 740

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 10 de juny de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució de rebuig de la Llei de l’Estat 
9/2014, de telecomunicacions (tram. 250-01589/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 117292).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig a 
la Llei 9/2014, del 9 de maig, de telecomunicacions, 
perquè atempta contra l’autonomia municipal i auto-
nòmica. Així mateix, trasllada al Govern de l’Estat la 
proposta que qualsevol reforma que afecti els ens lo-
cals i autonòmics hagi de comptar amb la participació 
d’aquests ens.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Comunicar al Govern de l’Estat la necessitat que 
qualsevol reforma de la Llei de telecomunicacions tin-
gui en compte el dret a la salut i a la vida per sobre 
dels beneficis econòmics i no atengui solament els in-
teressos de la indústria.

b) Fer les gestions oportunes perquè el Govern de l’Estat 
promogui un desplegament de les telecomunicacions 
segur i no perjudicial per a la salut i escolti tots els ac-
tors afectats per la Llei de telecomunicacions: els go-
verns autonòmics i locals i, especialment, la societat 
civil (associacions i col·lectius implicats), i també els 
científics experts independents (llurs recerques i punts 
de vista), i que atengui les recomanacions del Consell 
d’Europa i de les convencions internacionals pel que 
fa als perills potencials i als efectes dels camps elec-
tromagnètics i compleixi la normativa establerta per la 
Comissió Europea relativa als nivells màxims perme-
sos d’immissions i d’ones electromagnètiques.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015

El secretari de la Comissió, Juli Fernández Iruela; el 
president de la Comissió, Rafael Luna Vivas

Resolució 1060/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’accés a l’ocupació de les perso-
nes amb capacitat intel·lectual límit
Tram. 250-01604/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 41, 10.06.2015, DSPC-C 740

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 10 de juny de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’accés a l’ocupació de les 
persones amb capacitat intel·lectual límit (tram. 250-
01604/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 117290).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Proposar la constitució d’un grup de treball tècnic, 
en el marc de la Comissió d’Igualtat i del Temps de 
Treball del Consell de Relacions Laborals, en què par-
ticipin associacions representatives del col·lectiu de 
persones amb discapacitat, amb la finalitat d’estudiar i 
proposar les mesures necessàries per a assegurar una 
adequada atenció interdisciplinària a les persones amb 
capacitat intel·lectual límit i la incorporació d’aquestes 
persones al mercat de treball.

b) Presentar, abans que acabi l’any 2015, un paquet de 
mesures d’acció positiva dirigides a promoure l’accés 
a l’ocupació de les persones amb capacitat intel·lectual 
límit, que tinguin reconeguda oficialment aquesta si-
tuació, encara que no assoleixin un grau de discapa-
citat del 33%, en compliment de la disposició addicio-
nal sisena de la Llei de l’Estat 26/2011, de l’1 d’agost, 
d’adaptació normativa a la Convenció Internacional 
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015

El secretari de la Comissió, Juli Fernández Iruela; el 
president de la Comissió, Rafael Luna Vivas

Resolució 1061/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el tancament de l’empresa Fábri-
ca Ibérica de Altavoces (Faibal), de Vacarisses
Tram. 250-01608/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 41, 10.06.2015, DSPC-C 740

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 10 de juny de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el tancament de l’empresa 
Fábrica Ibérica de Altavoces (Faibal), de Vacarisses 
(tram. 250-01608/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mante-
nir el seguiment i la mediació oportuna i establir els 
mecanismes que consideri necessaris per a evitar el 
tancament de l’empresa Fábrica Ibérica de Altavoces 
(Faibal) de Vacarisses (Vallès Occidental).

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015

El secretari de la Comissió, Juli Fernández Iruela; el 
president de la Comissió, Rafael Luna Vivas

Resolució 1071/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es ratifica la designació de 
l’adjunt general al Síndic de Greuges
Tram. 284-00029/10

Adopció
Comissió del Síndic de Greuges

Sessió 12, 22.06.2015, DSPC-C 755

Comissió del Síndic de Greuges

La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tingu-
da el dia 22 de juny de 2015, conformement a l’article 
22 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic 
de Greuges, havent considerat la proposta presentada 
pel síndic de greuges, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya ratifica la designació, feta 
pel síndic de greuges, de Jaume Saura Estapà com a 
adjunt general al Síndic de Greuges.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2015

El secretari de la Comissió, Joan Maria Sardà i Padrell; 
el president de la Comissió, Roger Torrent i Ramió

Resolució 1072/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es ratifica la designació d’Ol-
ga Casado Moreno com a membre de l’Equip 
de Treball del Síndic de Greuges per a la Pre-
venció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes 
Cruels, Inhumans o Degradants
Tram. 284-00030/10

Adopció
Comissió del Síndic de Greuges

Sessió 12, 22.06.2015, DSPC-C 755

Comissió del Síndic de Greuges

La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tingu-
da el dia 22 de juny de 2015, conformement a l’article 
76.4 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic 
de Greuges, havent considerat la proposta presentada 
pel síndic de greuges, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya ratifica la designació, feta 
pel síndic de greuges, d’Olga Casado Moreno com a 
membre de l’Equip de Treball del Síndic de Greuges 
per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Pe-
nes Cruels, Inhumans o Degradants.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2015

El secretari de la Comissió, Joan Maria Sardà i Padrell; 
el president de la Comissió, Roger Torrent i Ramió
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei del Pla estadístic de Cata-
lunya 2016-2019 i de modificació de la Llei 
23/1998, de 30 de desembre, d’estadística 
de Catalunya
Tram. 200·00044/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 118470; 118666 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

Esmena presentada pel Grup Mixt (reg. 118470)

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, portaveu adjunta del Grup 
Mixt, d’acord amb el que estableixen els articles 104 
i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena al Projecte de llei del Pla estadístic 
de Catalunya 2016-2019 i de modificació de la Llei 
23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalu-
nya (tram. 200-00044/10).

1 Esmena 1
A la totalitat
Grup Mixt

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015

Isabel Vallet Sànchez
Portaveu adjunta del Grup Mixt

Esmena presentada pel GP ICV-EUiA (reg. 118666)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenten la 
següent esmena al Projecte de llei del Pla estadístic 
de Catalunya 2016-2019 i de modificació de la Llei 
23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalu-
nya (tram. 200-00044/10).

1 Esmena 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2015

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA
 

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la coordinació 
amb l’Ajuntament de Sant Fost de Camp-
sentelles amb relació als casos d’immobles 
ocupats que es lloguen a tercers
Tram. 250-01618/10

Esmenes presentades
Reg. 119770 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 25.06.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 119770)

1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Continuar la coordinació amb l’Ajuntament de 
Sant Fost de Campsentelles per tal d’abordar els pro-
blemes de seguretat i convivència que es puguin deri-
var de les ocupacions il·legals d’immobles.»

2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Continuar garantint la seguretat dels veïns i veïnes 
dels barris i municipis que puguin estar afectats per 
problemes de convivència o seguretat derivats de qual-
sevol situació, amb els mitjans escaients.»
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3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Continuar amb la investigació, persecució i desar-
ticulació de qualsevol forma d’activitat delictiva.»

4 Esmena 4
De modificació
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 4

«4. Facilitar l’accés a l’habitatge o a d’altres solucions 
a les persones que es troben en situació d’emergència 
social, com poden ser els llogaters d’habitatges ocu-
pats il·legalment, mitjançant els programes socials de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o el Departa-
ment de Benestar i Família.»

Proposta de resolució sobre el concurs de 
trasllat de personal estatutari aprovat per 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-01622/10

Esmenes presentades
Reg. 118074; 119778; 119818 / Admissió 

a tràmit: Mesa de la CS, 25.06.2015

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 118074)

1 Esmena 1
D’addició
GP de Ciutadans (1)

Al punt 3

«3. Garantir la reubicació, en tots els casos que sigui 
possible i d’acord a la normativa vigent, del personal 
interí cessat, tant el sanitari com el no sanitari, en base 
a aquest concurs de trasllats.»

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 119778)

1 Esmena 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

A l’enunciat de la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
que el concurs voluntari de trasllats de personal esta-
tutari, sanitari i no sanitari, que es duu a terme a l’Ins-
titut Català de la Salut:»

2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 1

«1. Tingui en compte l’adequació del personal al lloc 
de treball d’acord amb la formació específica i les 
competències respectives.»

3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 2

«2. Es faci amb transparència, i es faciliti tant al Par-
lament com a tots els col·lectius afectats la informació 
sobre tots els passos, fases i criteris del procés.»

4 Esmena 4
De modificació
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 3

«3. Inclogui la recol·locació, en tots els casos en què 
sigui possible, i d’acord amb la normativa vigent, del 
personal interí cessat, tant el sanitari com el no sanita-
ri, per mitjà d’aquest concurs de trasllats.»

5 Esmena 5
De modificació
GP de Convergència i Unió (5)

Del punt 4

«4. Inclogui el control i el seguiment de la situació en 
els hospitals d’origen dels trasllats, i garanteixi que les 
places que quedin vacants es proveeixin i que aquesta 
provisió no es faci mitjançant contractes precaris.»

6 Esmena 6
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (6)

Del punt 5

«5. Regular per part de l’ICS la categoria professional 
d’Infermeria Familiar i Comunitària, així com la de la 
resta d’especialitats infermeres, com ja han fet altres 
comunitats autònomes espanyoles.»

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 119818)

1 Esmena 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
que els concursos voluntaris de trasllats de personal 
estatutari, sanitari i no sanitari que es duguin a terme 
a l’Institut Català de la Salut:»
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2 Esmena 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

Del punt 1

«1. Tingui en compte l’adequació del personal al lloc 
de treball d’acord amb la formació específica i les 
competències respectives.»

3 Esmena 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

Del punt 2

«2. Es faci amb transparència, i es faciliti tant al Par-
lament com a tots els col·lectius afectats la informació 
sobre tots els passos, fases i criteris del procés.»

4 Esmena 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

Del punt 3

«3. Inclogui la recol·locació, en tots els casos en què 
sigui possible, i d’acord amb la normativa vigent, del 
personal interí cessat, tant el sanitari com el no sanita-
ri, per mitjà d’aquest concurs de trasllats.»

5 Esmena 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (5)

Del punt 4

«4. Inclogui el control i el seguiment de la situació en 
els hospitals d’origen dels trasllats, i garanteixi que les 
places que quedin vacants es proveeixin i que aquesta 
provisió no es faci mitjançant contractes precaris.»

Proposta de resolució sobre la preservació 
de la documentació judicial en suport mag-
nètic o en altres suports que permetin de re-
cuperar-la
Tram. 250-01623/10

Esmenes presentades
Reg. 118643; 119769 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 25.06.2015

Esmena presentada pel GP SOC (reg. 118643)

1 Esmena 1
De modificació
GP Socialista (1)

Modificació de part del text

«[...] es trobin emmagatzemats i custodiats als arxius 
judicials, o als jutjats o tribunals, abans de ser destru-
ïts, hauran de convertir-se a suport electrònic o qualse-
vol altre sistema [...].»

Esmena presentada pel GP CiU (reg. 119769)

1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a seguir treballant i avançant progressiva-
ment cap a l’expedient judicial electrònic a partir del 
desenvolupament de l’aplicatiu informàtic e-justícia.
cat, que s’està implementant, des de fa uns anys, als 
òrgans judicials de Catalunya, i que permet gestionar 
de manera informàtica l’expedient “híbrid”, amb do-
cumentació en suport electrònic i en suport paper.»

Proposta de resolució sobre la disponibilitat 
d’un ambulatori obert les vint-i-quatre hores 
del dia a tots els municipis
Tram. 250-01624/10

Esmenes presentades
Reg. 119780 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 25.06.2015

Esmena presentada pel GP CiU (reg. 119780)

1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a ga-
rantir l’atenció continuada i d’urgència d’acord amb 
les condicions legalment establertes a la població de 
tots els municipis de Catalunya.»
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Proposta de resolució sobre la seguretat al 
barri de Can Puiggener, de Sabadell
Tram. 250-01626/10

Esmenes presentades
Reg. 119772 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 25.06.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 119772)

1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, 
en col·laboració amb la Policia Local de Sabadell, 
continuarà establint dispositius de seguretat i patru-
llatge preventiu; mesures que permeten augmentar la 
seguretat alhora que continuaran treballant conjunta-
ment amb els serveis socials de l’Ajuntament i les enti-
tats veïnals, per fer front a les situacions d’incivisme i 
inseguretat.»

2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Sol·licitar a les administracions implicades l’adop-
ció de les mesures que puguin ser adequades per evitar 
més ocupacions il·legals d’immobles.» 

3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Sol·licitar a l’Ajuntament de Sabadell les dades es-
caients en els supòsits d’investigacions relacionades 
amb immobles ocupats.» 

4 Esmena 4
De modificació
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 4

«4. Investigar les denúncies relacionades amb la mani-
pulació de mecanismes per obtenir el subministrament 
d’aigua i electricitat de manera il·lícita a fi d’evitar els 
problemes de seguretat que aquestes instal·lacions ir-
regulars comporten.»

Proposta de resolució sobre l’ocupació il-
legal d’habitatges al barri de la Trinitat Vella, 
de Barcelona
Tram. 250-01631/10

Esmenes presentades
Reg. 119771 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 25.06.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 119771)

1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Continuar treballant, en coordinació amb l’Ajun-
tament de Barcelona quan sigui necessari, per tal 
d’abordar els problemes de seguretat i convivència.» 

2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Continuar garantint la seguretat dels veïns i veïnes 
dels barris i municipis afectats per problemes de convi-
vència o seguretat.» 

3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Adequar el servei públic del Cos de Mossos d’Es-
quadra en el barri de la Trinitat Vella de Barcelona, 
a la demanda social, garantint la proximitat a la ciu-
tadania, i en coordinació amb les autoritats, adminis-
tracions i serveis amb competències en seguretat pú-
blica.» 

4 Esmena 4
De modificació
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 4

«4. Incrementar l’esforç en la investigació, persecució 
i desarticulació dels grups organitzats que es troben al 
darrera de qualsevol il·lícit.» 

5 Esmena 5
De modificació
GP de Convergència i Unió (5)

Del punt 5

«5. Facilitar l’accés a l’habitatge o a d’altres solucions 
a les persones que es troben en situació d’emergència 
social, com poden ser els llogaters d’habitatges ocu-
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pats il·legalment, mitjançant els programes socials de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o el Departa-
ment de Benestar i Família.»

Proposta de resolució sobre la consideració 
de la Coordinadora Catalana per a la Pre-
venció i Denúncia de la Tortura com a orga-
nisme de cooperació penitenciària
Tram. 250-01632/10

Esmenes presentades
Reg. 119768 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 25.06.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 119768)

1 Esmena 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. La Coordinadora Catalana per a la Prevenció i De-
núncia de la Tortura sigui considerada organisme o 
institució de cooperació penitenciària d’acord amb 
allò previst a l’article 51 LOGP, si així ho demana, 
sempre que segueixi les vies protocol·làriament esta-
blertes pel Departament de Justícia.»

2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. La Coordinadora Catalana per a la Prevenció i 
Denúncia de la Tortura pugui visitar a les persones 
privades de llibertat sempre i quan s’acullin al dret 
que tenen els interns dels centres penitenciaris de sol-
licitar comunicacions amb qualsevol persona o enti-
tat de l’exterior, amb qui prèviament s’acreditin ante-
riors relacions de parentiu, laborals, d’amistat o de 
col·laboració.» 

3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. El Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura 
i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degra-
dants valorarà la necessitat de crear els mecanismes 
de comunicació necessaris per tal que la Coordina-
dora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tor-
tura pugui plantejar observacions, recomanacions i 
propostes sobre aquells aspectes relacionats amb la 
prohibició de sotmetiment a tortures i tractes o penes 
cruels, inhumanes o degradants.»

Proposta de resolució sobre el Tribunal La-
boral de Catalunya
Tram. 250-01634/10

Esmenes presentades
Reg. 119773 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 25.06.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 119773)

1 Esmena 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Complir amb caràcter immediat el compromís ad-
quirit a l’Acord pel Diàleg Social permanent subscrit 
al Març de 2014 en matèria de concertació social, amb 
l’objectiu de dotar les diferents instàncies de participa-
ció, mediació i resolució de conflictes amb els recur-
sos econòmics i materials necessaris per dur a terme 
les respectives funcions dins del marc català de rela-
cions laborals. Entre d’altres, aquest Acord proposa en 
l’àmbit del TLC, i per tal de consolidar el seu funci-
onament, la consignació d’una partida pressupostària 
nominativa específica i suficient en els pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per tal d’atendre les seves 
actuacions. Així doncs, el Govern es compromet a ga-
rantir l’estabilitat de les dotacions pressupostàries del 
TLC, sobre la base de la dotació de l’any 2014, mitjan-
çant l’aprovació d’un acord pluriennal.»

2 Esmena 2
De supressió
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Complir amb caràcter immediat els compromisos 
signats amb els Agents Socials d’abonar els honoraris 
deguts als Conciliadors/Mediadors del Tribunal La-
boral de Catalunya corresponents als exercicis 2013-
2014 i pendents de pagament pel Departament d’Em-
presa i Ocupació.»
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Proposta de resolució sobre l’endometriosi
Tram. 250-01661/10

Presentació
Begonya Montalban i vilas, del GP CiU, Alba vergés 

i Bosch, del GP ERC, Núria Segú Ferré, del GP SOC, 

Eva García i Rodríguez, del GP PPC, Marta Ribas 

Frías, del GP ICv-EUiA, Carme Pérez Martínez, 

del GP C’s, Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt, 

Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita

Reg. 119207 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

Begonya Montalban i Vilas, diputada del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, 
portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, Núria Segú 
Ferré, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parla-
mentari Socialista, Eva García Rodríguez, portaveu a 
la Comissió de Salut del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, portaveu a 
la Comissió de Salut del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, Carme Pérez Martínez, portaveu a la Comissió 
de Salut del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel 
Vallet Sànchez, portaveu a la Comissió de Salut del 
Grup Mixt, Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscri-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’endometriosi és una malaltia crònica que, segons di-
ferents fonts, pateixen entre 1 i 2 de cada 10 dones 
amb un 20% de la població femenina afectada, estant 
afectades entre un 30 i un 40% de les dones amb in-
fertilitat.

Es calcula que les dones afectades d’endometriosi tri-
guen una mitjana de nou anys a ser diagnosticades 
perquè els seus símptomes es manifesten inicialment 
durant la menstruació, degut a que es pensa, de mane-
ra equivocada, que la menstruació ha de fer mal.

L’endometriosi és una afecció en la qual el teixit que 
normalment recobreix l’interior de l’úter (l’endometri) 
creix a d’altres àrees del cos, causant, entre altres coses, 
dolor, sagnat irregular i, en moltes ocasions, infertilitat.

En general, el creixement del teixit (implant) ocorre 
dins l’àrea pèlvica i/o fora de l’úter, als ovaris en forma 
de quists (endometrioma), l’intestí, el recte, la bufeta i 
el delicat revestiment de la pelvis, tot i que també pot 
allotjar-se en altres àrees del cos com ara el melic o els 
pulmons. I aquest teixit és capaç d’implantar-se, proli-
ferar, crear nous vasos, envair teixits, trasplantar, me-
tastatitzar per via limfàtica i vascular i recidivar.

L’endometriosi és un procés d’evolució imprevisible i 
es desconeix la seva causa, és una malaltia crònica i 
requereix tractament com a mínim fins la menopausa.

Com que és una afecció inflamatòria pot provocar ad-
herències en diversos graus, és a dir, ponts de teixit 
responsables que els òrgans s’adhereixin entre ells.

A més, aquesta malaltia produeix, entre altres proble-
mes, astènia, disparèunia, síndrome miccional i tras-
torns intestinals, compromet la fertilitat i s’associa en 
moltes ocasions amb símptomes de fatiga crònica, fi-
bromiàlgia i hipotiroïdisme.

Si bé el símptoma principal de la malaltia és el dolor, 
abans, durant i després de la menstruació, que no re-
met amb el tractament habitual i que pot arribar a ser 
tan sever que incapacita la dona, dificultant-li la possi-
bilitat d’un treball continu i un correcte desenvolupa-
ment professional.

Els objectius principals d’aquesta proposta de resolu-
ció són el de reduir el temps de diagnòstic, proporcio-
nar a les dones afectades un abordatge de qualitat en 
relació a la seva simptomatologia i preservació de la 
seva salut i fertilitat, estimular la investigació i especi-
alització en aquest àmbit i millorar la informació a les 
dones sobre la seva malaltia i a la societat en general.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1) A partir del coneixement actual i de la revisió de les 
guies existents, redactar una guia pròpia de referència 
en matèria d’endometriosi o protocol que s’adapti a la 
realitat de les dones amb endometriosi a Catalunya. 
Aquesta guia o protocol haurà de tractar com a mínim 
els punts següents: 

a) La informació a la societat en general i a les dones 
en particular sobre la malaltia i arribar a tot el personal 
sanitari.

b) Quins símptomes han de causar derivació per part 
dels professionals d’atenció primària.

c) Reconeixement de les formes greus de la malaltia 
per a ser derivats a centres especialitzats.

d) Reconeixement dels centres especialitzats actuals 
per que pugin derivar correctament.

2) Incloure la malaltia de l’endometriosi al Canal de 
Salut de la Generalitat de Catalunya.

3) Potenciar la creació d’unitats funcionals als centres 
públics, amb una orientació multidisciplinar en l’abor-
datge de l’endometriosi.

4) Garantir l’accés a les tècniques de reproducció as-
sistida en condicions d’igualtat d’oportunitats i d’equi-
tat, entenent que aquest concepte inclou que els recur-
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sos es destinen a qui més ho necessita, i d’acord amb 
la normativa i legislació vigents. En aquest sentit es-
tudiar la modificació del Protocol de tractament de la 
infertilitat per tal de incloure la possibilitat de donació 
i congelació d’ovòcits en casos d’afectació greu de la 
funció ovàrica com puguin ser casos de patologia on-
cològica, d’invasió endometriòsica del teixit ovàric i 
d’altres.

5) Promoure la recerca en relació a la patologia de l’en-
dometriosi. No tan sols per trobar els factors que cau-
sen la malaltia i una cura sinó també per treballar per a 
aconseguir mètodes de diagnòstic menys invasius i per 
a un diagnòstic precoç i millora del tractament.

6) Recollir dades epidemiològiques de la malaltia ja 
que actualment no existeixen, per tal de facilitar la 
creació d’una base de dades correcta i fiable pel que 
fa al nombre de dones afectades i el grau i afectació 
de la malaltia.

7) Potenciar la formació específica dels ginecòlegs i 
dels professionals sanitaris implicats, en el coneixe-
ment de la malaltia i en les tècniques adequades per al 
seu diagnòstic i tractament.

8) Incrementar la formació del personal mèdic d’aten-
ció primària, per tal d’establir el diagnòstic d’endome-
triosi en el mínim temps possible, utilitzant el protocol 
d’endometriosi com una de les eines.

9) Promoure, en col·laboració amb les associacions de 
persones afectades, una major conscienciació i sensi-
bilització de la societat sobre l’endometriosi i la reali-
tat que comporta per a les pacients.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2015.

Begonya Montalban i Vilas, diputada GP CiU; Alba 
Vergés i Bosch, portaveu a la CS GP ERC; Núria Segú 
Ferré, portaveu a la CS GP SOC; Eva García Rodrí-
guez, portaveu a la CS GP PPC; Marta Ribas Frías, 
portaveu a la CS GP ICV-EUiA; Carme Pérez Martí-
nez, portaveu a la CS GP C’s; Isabel Vallet Sànchez, 
portaveu a la CS del Grup Mixt; Marina Geli i Fàbre-
ga, diputada no adscrita

Proposta de resolució de suport als encau-
sats del cas Expert
Tram. 250-01662/10

Presentació
Grup Mixt, Ferran Pedret i Santos, del GP 

SOC, Lluís Guinó i Subirós, del GP CiU, David 

Companyon i Costa, del GP ICv-EUiA, Josep 

Cosconera Carabassa, del GP ERC

Reg. 119427 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, d’a-
cord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenta la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

D’acord amb la informació tramesa als portaveus i 
membres de la Comissió d’Interior dels Grups Parla-
mentaris en relació les encausades en el conegut Cas 
Expert, i d’acord amb les conseqüències irreparables 
que es poden produir per les encausades i els encau-
sats, les seves famílies i el seu entorn més pròxim.

Acorda

Primer. El Parlament de Catalunya mostra el seu su-
port a les encausades del cas Expert, les quals porten 
onze anys patint, juntament amb les seves famílies, 
aquesta situació d’incertesa.

Segon. Recolzar la petició d’arxiu del cas donada la 
dilació en el temps de la causa i que, fins i tot, la Fisca-
lia va proposar l’any 2010.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2015

David Fernàndez i Ramos, Grup Mixt; Ferran Pedret 
i Santos, GP Socialista; Lluís Guinó Subirós, GP CiU; 
David Companyon Costa, GP ICV-EUiA; Josep Cos-
conera Carabassa, GP ERC
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Proposta de resolució sobre el Consorci per 
a la Normalització Lingüística
Tram. 250-01663/10

Presentació
GP ERC, GP SOC, GP ICv-EUiA, Grup Mixt

Reg. 119516 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El Consorci per la Normalització Lingüística és la 
institució pública de què s’han dotat les administra-
cions per treballar per fomentar el coneixement i l’ús 
del català. Els darrers anys ha patit un problema de 
finançament com a conseqüència de les retallades de 
pressupost del Departament de Cultura i del sistema 
compartit amb les administracions locals i comarcals, 
que no sempre garanteix els recursos necessaris per a 
desenvolupar correctament tota la seva activitat.

D’altra banda, aquesta disminució pressupostària ha 
repercutit en una reducció important de la plantilla: al 
voltant de 400 persones (temporals)han perdut la feina, 
unes 40 vacants han quedat sense cobrir i un percentat-
ge elevat dels treballadors estan en una situació de pre-
carietat laboral (feines de 20 i 25 hores, contractes in-
definits sense plaça o indefinits periòdics sense plaça).

La disminució de la plantilla no ha significat una dis-
minució de càrrecs, sinó que, malgrat la crisi, aquests 
darrers anys s’ha incorporat al CNL de Barcelona un 
nou director que va desplaçar el director anterior, a qui 
se li va crear una plaça com a cap de projectes (que no 
existia fins a aleshores) i s’han designat també dos ad-
junts a coordinació d’ensenyament i dinamització. Ai-
xí mateix, i en paral·lel, hi ha la dificultat per renovar 
els càrrecs, alguns dels quals l’ostenten les mateixes 
persones des de la fundació del CPNL.

L’ampliació de les hores lectives de 585 h a 720 h l’any 
per compensar la pèrdua de llocs de treball temporals, 
sense increment de personal ha suposat un empitjora-
ment de les condicions laborals. Aquesta mesura afec-
ta de manera desigual el personal i incideix en la qua-
litat del servei. La mesura havia de ser provisional per 
al curs 2013-14, però s’ha mantingut durant el 2015 i 
encara no s’ha donat cap resposta per al curs 2015-16.

Precisament la quantitat de diners (67.000 euros) que 
el CPNL ha pagat just en el moment de màxim ofec 
econòmic a la consultoria Deloitte per elaborar un pla 
director podria haver representat la realització de pro-

postes de millora a partir de les informacions recolli-
des, però a hores d’ara només ha servit per fer una ra-
diografia de l’empresa.

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasig-
nats presenten la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Assumir de manera progressiva a partir dels pro-
pers pressupostos de la Generalitat tot el capítol 1 del 
personal que treballa per al CPNL i garantir les par-
tides necessàries per al seu manteniment i estabilitat 
laboral.

2. Estudiar els mecanismes per tal que el CPNL de-
pengui orgànicament de Presidència donat el seu ca-
ràcter de transversalitat en les polítiques lingüístiques 
que desenvolupa.

3. Obrir en el termini de dos mesos un calendari de ne-
gociacions amb els representants laborals per estudiar 
un pla que permeti estabilitzar les plantilles i millorar 
les seves condicions laborals, especialment pel que fa 
a l’increment d’hores lectives.

4. Presentar en el termini de dos mesos a la comissió 
de Cultura un informe amb la relació dels càrrecs di-
rectius del CPNL, les tasques assignades i la previsió 
futura de provisió d’aquestes places.

5. Presentar en el termini de dos mesos a la comissió 
de Cultura un informe amb els resultats de l’audito-
ria encarregada a l’empresa Deloitte i les previsions de 
millora que planteja el departament a partir d’aquest 
informe.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2015

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Teresa Vallverdú Al-
bornà, diputada, GP ERC; Maurici Lucena i Betriu, 
portaveu, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, GP SOC; Do-
lors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, dipu-
tat, GP ICV-EUiA; David Fernàndez i Ramos, porta-
veu, Quim Arrufat Ibáñez, diputat, Grup Mixt



29 de juny de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 612

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 18

Proposta de resolució sobre l’autopista C-32 
de Montgat a Palafolls
Tram. 250-01664/10

Presentació
Meritxell Roigé i Pedrola, del GP CiU, Marc Sanglas i 

Alcantarilla, del GP ERC, Jordi Terrades i Santacreu, 

del GP SOC, M. Dolors Montserrat i Culleré, del 

GP PPC, Hortènsia Grau Juan, juntament amb un 

altre diputat del GP ICv-EUiA, Matías Alonso Ruiz, 

del GP C’s, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 119552 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

Meritxell Roigé i Pedrola, portaveu a la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, Marc Sanglas i Alcantarilla, 
portaveu a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Jordi Terrades i Santacreu, portaveu a la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat del Grup Parlamentari 
Socialista, M. Dolors Montserrat i Culleré, portaveu a 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Hortènsia 
Grau Juan, portaveu a la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Salvador 
Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, Matías Alonso Ruiz, portaveu a la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, portaveu a la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolu-
ció següent sobre suport a la declaració del Maresme 
per la conversió de l’autopista C-32 Montgat-Palafolls 
en la via de comunicació comarcal dels municipis del 
Maresme, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat dimecres 13 de maig es va presentar a Mataró 
la denominada «Declaració del Maresme 2015» impul-
sada per la «Coordinadora Preservem el Maresme», i 
signada o assumida posteriorment, per totes les forces 
polítiques presents al Maresme i per desenes d’entitats 
representatives de la societat civil, declaració per la que 
es demana la conversió de l’autopista C-32 Montgat-Pa-
lafolls, en la via de comunicació comarcal dels munici-
pis del Maresme, lliure de peatge el 2016.

Per aquests motius, presenten la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Donar ple suport a la Declaració del Maresme 2015 
«impulsada per la Coordinadora Preservem el Mares-
me», i signada per totes les forces polítiques presents 
al Maresme i per desenes d’entitats representatives de 
la societat civil, declaració per la que es demana la 
conversió de l’autopista C-32 Montgat-Palafolls, en la 
via de comunicació comarcal dels municipis del Ma-
resme, lliure de peatge el 2016.

2. Insten al govern a assumir i donar compliment al 
contingut de la referida declaració, en el sentit de fer les 
gestions i adoptar els acords necessaris pler fer possible: 

1. La conversió de l’autopista C-32 Montgat-Palafolls, 
en la via de comunicació comarcal dels municipis del 
Maresme, lliure de peatge el 2016.

2. La recuperació de la façana litoral i per un nou model 
de mobilitat basat en la sostenibilitat, l’ordenació del ter-
ritori i el transport públic.

3. L’alliberament del peatge de l’autopista del Maresme 
i la seva conversió en via ràpida comarcal interurbana.

4. Atès que l’actual concessió acaba el 2021, iniciar im-
mediatament negociacions amb totes les parts implica-
des i a utilitzar tots els instruments polítics a l’abast, per 
fer possible el seu rescabalament no més enllà del 2016.

5. Impulsar i aprovar un nou model de mobilitat basat 
en la sostenibilitat, l’ordenació del territori i el trans-
port públic, prioritzant la planificació i inversions en 
aquest sentit.

6. Redactat i aprovar el Pla director de mobilitat del 
Maresme, al llarg del 2015, amb la participació i con-
sens del territori. Que aquest contempli, posi data i 
proveeixi de mesures inversores urgents per tal de co-
brir els següents àmbits: 

7. Millora dels accessos a la C-32, per donar servei 
adequat als municipis de la comarca, convertint-la ai-
xí, en l’alternativa real a l’antiga N-II.

8. Recuperar la façana litoral i convertir-la en una via 
cívica, un gran passeig per vianants, ciclistes i de mo-
bilitat urbana.

9. Completar la inversió pública per la pacificació de 
l’antiga N-II i el traspàs de la seva titularitat i compe-
tències als ajuntaments.

10. Millorar la xarxa actual de carreteres, enlloc de 
fer-ne de noves.

11. Millorar a curt termini del servei de ferrocarril, 
ampliació de capacitat i la recuperació dels trens di-
rectes fins l’aeroport.

12. Potenciar solucions eficients com el bus ràpid i de 
manera coordinada amb les xarxes de bus urbanes.

13. Crear espais d’aparcament per l’intercanvi modal.

14. Contemplar a mig/llarg termini, solucions d’alta 
inversió en ferrocarril especialment la connexió ferro-
viària entre el Maresme i el Vallès.
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15. Que la totalitat dels 400 M €, de recursos convin-
guts en ferm entre la Generalitat de Catalunya i el Go-
vern de l’Estat, es destinin a millores en les infraes-
tructures i la mobilitat del Maresme.

16. Mantenir el diàleg sobre aquests punts i garantir la 
participació de les administracions locals del Mares-
me i amb les entitats que integren la Plataforma pre-
servem el Maresme.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2015

Meritxell Roigé i Pedrola, GP CiU; Marc Sanglas i Al-
cantarilla, GP ERC; Jordi Terrades i Santacreu, GP 
SOC; M. Dolors Montserrat i Culleré, GP PPC; Hor-
tènsia Grau Juan, GP ICV-EUiA;  Matías Alonso Ruiz, 
GP C’s; Quim Arrufat Ibáñez, Grup Mixt, portaveus a 
la CTS. Salvador Milà i Solsona, diputat GP ICV-EUiA

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 9/2015, sobre les aportacions de capital 
públic a Spanair
Tram. 256-00055/10

Presentació
Síndic Major

Reg. 119418 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau 
trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de 
fiscalització núm. 9/2015, aprovat pel Ple de la Sin-
dicatura, relatiu a les aportacions de capital públic a 
Spanair, SA, Resolució 232/X del Parlament.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 17 de juny de 2015

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen-
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla-
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 30.06.2015 al 
13.07.2015).
Finiment del termini: 14.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.06.2015.

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre l’ús de 
les bases de dades del sistema sanitari ca-
talà (Projecte Visc+)
Tram. 360-00020/10

Presentació
Síndic de Greuges

Es pren nota de l’Informe del Síndic de Greuges sobre 
l’ús de les bases de dades del sistema sanitari català 
(Projecte Visc+) (reg. 119205).
Acord: Mesa del Parlament, 23.06.2015.

A la presidenta del Parlament 

Benvolguda presidenta,

Em plau lliurar-te l’informe sobre l’ús de les bases de 
dades del Sistema Sanitari Català. Projecte Visc+, de 
l’anàlisi del qual se’n desprèn que convé condicionar la 
idoneïtat del Projecte de valorització d’informació del 
sistema sanitari català (Visc+) al fet que s’extremin els 
mecanismes per garantir la confidencialitat i se’n faci 
un ús correcte.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel tre-
ball d’aquest informe, us saludo atentament,

Cordialment,

Barcelona, 15 de juny de 2015

Rafael Ribó
Síndic

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.
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3.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 8/2015, sobre l’agregat de les universi-
tats públiques de Catalunya, corresponent 
al 2012 i el 2013
Tram. 258-00035/10

Presentació
Síndic Major de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 119417 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau 
trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de 
fiscalització núm. 8/2015, aprovat pel Ple de la Sindi-
catura, relatiu a l’Agregat de les universitats públiques 
de Catalunya, exercicis 2012 i 2013.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 17 de juny de 2015

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major 

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Termini per a demanar la presentació de l’informe

Termini: 15 dies hàbils (del 30.06.2015 al 20.07.2015).
Finiment del termini: 21.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.06.2015.

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10

Renúncia a la condició de diputada

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de 
juny de 2015, d’acord amb l’article 17.a del Reglament, 
ha pres nota de la renúncia a la condició de diputada 
al Parlament de Catalunya, de Rocio Martínez-Sam-
pere Rodrigo, del GP Socialista, amb efectes des del 
dia 23.06.2015.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2015

El secretari primer La presidenta
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la sec-
ció 4.67.

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats
Tram. 410-00007/10

Substitució de diputats
Reg. 119707 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 40 
del Reglament del Parlament, comunica que la dipu-
tada Montserrat Capdevila Tatché ha estat designada 
membre de la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC
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4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans
Tram. 399-00002/10

Substitució de representants
Reg. 119607 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del grup parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 21 del 
Reglament del Parlament, comunica que a partir del dia 
d’avui els òrgans de representació del dit grup parla-
mentari passen a ser els següents: 

President: Albert Rivera Díaz 
Portaveu: Inés Arrimadas García
Portaveu adjunt: Carlos Carrizosa Torres 

Palau del Parlament, 19 de juny de 2015

Albert Rivera Díaz
President GP C’s

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 870/X, 
sobre el funcionament de l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 290-00783/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119423 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 870/X, sobre el fun-
cionament de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès 
Broggi (tram. 290-00783/10), us informo del següent:

En primer terme, pel que fa a la realització d’un pro-
cés de concurs oposició a l’Hospital de Sant Joan Des-
pí Moisès Broggi per tal de cobrir de forma definitiva 
les places ocupades interinament, durant el mes de de-
sembre de 2014 es van convocar les places. Aquestes 

convocatòries han estat impugnades per part dels re-
presentants dels treballadors.

Així mateix, des del Consorci Sanitari Integral s’ha 
portat a terme tot un conjunt de mesures de tipus orga-
nitzatiu per a millorar el funcionament del servei d’ur-
gències amb un canvi de responsable del procés i un 
nou Pla funcional. A banda d’això, es planteja un Pla 
assistencial que haurà de permetre habilitar una unitat 
de 36-38 llits més 6 llits en altres espais d’internament. 
Per altra banda, també es planteja l’ampliació dels es-
pais actuals destinats a urgències habilitant uns espais 
propers als actuals per a ubicar una unitat de prein-
grés que permetrà descongestionar els actuals espais 
destinats a assistència urgent. Aquestes actuacions es 
realitzaran durant aquest any per tenir-les disponibles 
abans que s’iniciï el nou període PIUC del 2015.

Quant a l’avaluació de les necessitats de personal i 
pressupostàries d’aquest centre hospitalari, el Consor-
ci Sanitari Integral ha realitzat una anàlisi de necessi-
tats econòmiques i assistencials i ha plantejat un Pla 
de viabilitat econòmica i assistencial que s’ha presen-
tat al CatSalut. Els plantejaments d’aquest pla seran 
tinguts en compte en funció de les disponibilitats pres-
supostàries i les necessitats globals.

Finalment, cal posar de manifest que no hi ha cap em-
presa privada que tingui accés a les instal·lacions de 
l’Hospital per tractar-hi els seus pacients.

Barcelona, 10 de juny de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 877/X, 
sobre el finançament dels medicaments per 
al tractament de malalties metabòliques
Tram. 290-00790/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119424 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 877/X, sobre el fi-
nançament dels medicaments per al tractament de ma-
lalties metabòliques (tram. 290-00790/10), us informo 
del següent:

En primer terme, cal assenyalar que en data 24 de març 
de 2015, la vicepresidenta del Govern de la Generali-
tat de Catalunya, mitjançant l’escrit que s’adjunta, va fer 
arribar a la vicepresidenta del Govern de l’Estat la Re-
solució 877/X, sobre el finançament dels medicaments 
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per al tractament de malalties metabòliques, per tal de 
donar a conèixer la sol·licitud del Parlament de Catalu-
nya de millorar la regulació del model de finançament i 
del pagament dels medicaments per al tractament de les 
malalties metabòliques, de manera que cap pacient no 
es quedi sense medicació per manca de recursos.

Així mateix, el Govern procurarà que tota la medica-
ció necessària per al tractament dels errors congènits 
del metabolisme sigui dispensada des dels serveis de 
farmàcia dels hospitals, fent arribar aquesta petició al 
Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat, ja que 
és competència estatal establir les condicions de dis-
pensació de medicaments, tant si aquesta es fa mitjan-
çant les oficines de farmàcia amb recepta mèdica o per 
via dels serveis de farmàcia dels hospitals.

D’altra banda, els errors congènits del metabolisme 
(ECM) constitueixen un grup dins de les malalties mi-
noritàries (MM) que té una especial rellevància pel 
seu impacte en la població afectada, especialment la 
pediàtrica, les dificultats diagnòstiques, la cronicitat i 
per la possibilitat de presentar discapacitat física o psí-
quica. A Catalunya, el Departament de Salut realitza 
diferents actuacions per donar visibilitat a aquest tipus 
de malalties.

D’entrada, el Programa de Detecció Precoç Neonatal 
de la Secretaria de Salut Pública, que s’aplica a tots els 
nadons que neixen en la xarxa privada i publica dels 
hospitals maternals, actualment detecta després del 
naixement fins a 21 errors congènits del metabolisme 
i actua de forma immediata per evitar les conseqüènci-
es de les malalties. En el moment de realitzar la prova 
totes les famílies reben un fulletó explicatiu on es de-
tallen quines són cadascuna d’aquestes malalties, així 
com els beneficis d’una detecció i tractament precoços.

D’altra banda, l’any 2012 es va constituir el Consell 
Consultiu de Pacients del Departament de Salut, òrgan 
assessor representatiu de les associacions de pacients 
davant l’Administració catalana que permet donar-los 
veu directa mitjançant la proposta dels assumptes que 
considerin oportuns, possibilita la participació en el 
procés d’elaboració de les polítiques d’atenció sanità-
ria del Departament de Salut i garanteix una informa-
ció fiable, concreta, transparent i directa entre l’Admi-
nistració i els ciutadans amb funcions d’informació, 
assessorament i participació. Les federacions d’asso-
ciacions de MM hi són representades.

Igualment, ja fa uns anys es va constituir la Comissió 
Assessora de les Malalties Minoritàries amb represen-
tants de les associacions d’afectats, entre les quals n’hi 
ha de relacionades amb les malalties metabòliques, 
dels professionals clínics amb coneixement de les MM 
i amb representants de l’administració dels departa-
ments de Salut, d’Ensenyament i de Benestar Social 
i Família, amb l’objectiu d’activar actuacions que per-
metin donar cobertura a les necessitats dels malalts 
amb MM. Així, es varen identificar les necessitats 

d’aquests malalts i es va definir un model d’atenció per 
a les MM que s’està implantant a través de la Instruc-
ció 12/2014 del Servei Català de la Salut sobre el des-
envolupament i implantació del model d’atenció a les 
malalties minoritàries. El model d’atenció a les MM 
marca l’establiment d’unes Unitats d’Expertesa Clíni-
ca (UEC) que garanteixen el diagnòstic, el pla d’aten-
ció i el seguiment assistencial a través de la xarxa de 
serveis de salut.

Finalment, la 24a edició de La Marató de TV3 se cen-
trarà el 20 de desembre del 2015 en la lluita contra les 
malalties metabòliques, i desplegarà la seva capacitat 
de sensibilització social i de mobilització popular per 
donar visibilitat a les malalties del metabolisme, entre 
les quals hi ha els errors congènits.

Barcelona, 10 de juny de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 887/X, 
sobre la presentació d’un pla de pagaments 
a les entitats que gestionen serveis residen-
cials per a infants, gent gran i persones amb 
discapacitat
Tram. 290-00798/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 119470 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 887/X, sobre la 
presentació d’un pla de pagaments a les entitats que 
gestionen serveis residencials per a infants, gent gran 
i persones amb discapacitat (tram. 290-00798/10), us 
informo que en el darrer trimestre de l’any 2014 es 
va modificar la planificació dels pagaments periòdics 
dels serveis d’atenció a les persones que presten els 
nostres proveïdors, garantint sempre, amb un gran so-
breesforç, el pagament íntegre de totes les prestacions 
a les persones.

A finals de desembre totes les entitats d’iniciativa so-
cial, sector mercantil i ajuntaments van percebre el 
75% del que haurien rebut en el darrer quadrimestre 
de 2014. Mensualment, s’ha garantit el pagament com 
a mínim del 50% del que correspondria per servei 
prestat.
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Des de gener de 2015 els pagaments de concerts i gestió 
delegada s’han fet amb puntualitat i regularitat. L’en-
darreriment dels pagaments al març, derivats de l’apro-
vació del pressupost i disponibilitat tècnica de crèdits 
pressupostaris per a elaborar els documents compta-
bles, es va resoldre durant la segona quinzena d’abril.

La voluntat del Departament és garantir la màxima es-
tabilitat i regularitat en els pagaments periòdics, mini-
mitzant al màxim les repercussions que els eventuals 
endarreriments de les transferències estatals puguin 
tenir en les entitats del tercer sector i en la resta de pro-
veïdors del Departament.

Barcelona, 16 de juny de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 918/X, 
sobre el protocol de reparació del dany per 
a la indemnització de les víctimes d’actuaci-
ons de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra
Tram. 290-00823/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119185 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 918/X, sobre el pro-
tocol de reparació del dany per a la indemnització de 
les víctimes d’actuacions de la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra (número de tramitació 290-
00823/10), us informo del següent:

Mitjançant Resolució de data 17 de juliol de 2014 es 
van nomenar els membres de la Comissió Interdiscipli-
nària en l’Àmbit d’Interior per a la valoració dels supò-
sits que poguessin donar lloc a la incoació del correspo-
nent procediment de responsabilitat patrimonial.

Aquesta Comissió interdisciplinar està treballant per 
donar compliment, d’acord amb la legislació que és 
d’aplicació, al protocol esmentat.

Barcelona, 12 de juny de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 919/X, 
sobre la recuperació del parc de vehicles del 
Cos de Mossos d’Esquadra per a Barcelona 
i la regió metropolitana
Tram. 290-00824/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119186 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 919/X, sobre la recupe-
ració del parc de vehicles del Cos de Mossos d’Esqua-
dra per a Barcelona i la Regió Metropolitana (número 
de tramitació 290-00824/10), us informo del següent:

La Direcció General de la Policia treballa, dins de 
les disponibilitats pressupostàries, per garantir els re-
cursos materials i la reposició d’aquell equipament i 
mobiliari que requereix la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra per a la prestació d’un servei de 
qualitat vers la ciutadania.

La renovació del parc mòbil, concretament, s’està du-
ent a terme en tres fases i es completarà amb 2.057 ve-
hicles, 1.905 de renovació i 152 de creixement.

En la primera fase, l’any 2014, es van lliurar 843 vehi-
cles; l’any 2015 ja se n’han lliurat 394 i durant el quart 
trimestre d’enguany se’n lliuraran els altres 820.

Òbviament la renovació dels vehicles de la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra en cap cas es duu 
a terme de forma aleatòria, sinó d’acord a criteris per 
cobrir les necessitats territorials dels diferents serveis.

Barcelona, 12 de juny de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 921/X, 
sobre la dotació d’uniformes complets i ade-
quats als agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 290-00826/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119187 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 921/X, sobre la 
dotació d’uniformes complets i adequats als agents 
dels Mossos d’Esquadra (número de tramitació 290-
00826/10), us informo del següent:

Quant als apartats a) i b), la Direcció General de la Po-
licia (DGP) treballa dins de les disponibilitats pressu-
postàries per garantir la uniformitat i els recursos ma-
terials que els Mossos d’Esquadra necessiten per a la 
prestació del seu servei i continuarà dotant els agents 
del material necessari i adequat per dur a terme les se-
ves funcions amb seguretat.

En aquest sentit, els darrers lliuraments de material 
han estat els següents:

– Roba tèrmica per a zones fredes: 2.571 samarretes 
tèrmiques; 2.910 tapaboques; 10.582 parells de mitjons.

– 318 cascs de motorista a diferents efectius; està pen-
dent de distribuir-se entre els agents 109 unitats més.

– Enguany està prevista la licitació per adquirir 2.500 
parells de botes amb membrana impermeable.

– L’any 2016 està previst lliurar un tercer polo als 
agents de trànsit.

Els uniformes i els elements de protecció personal dels 
agents de les unitats especialitzades en ordre públic 
s’han millorat tenint en compte les conclusions de la 
resolució 476/X del Parlament de Catalunya.

Amb relació al lliurament de les armilles antibales i de 
guants antitall, s’estan respectant els terminis previs-
tos. Pel que fa a les armilles, en data 19 de desembre 
de 2014 es va formalitzar la contractació del subminis-
trament de 13.500 armilles antibales interiors i es va 
acordar el seu lliurament en tres fases:

– 3.500 unitats a finals de novembre de 2014
– 5.500 unitats abans del 28 de febrer de 2015
– 4.500 unitats abans del 31 de gener de 2016

Actualment se n’han subministrat 9.000.

Quant als guants antitall, el 7 de novembre de 2014 es 
va formalitzar la contractació del subministrament de 
8.750 parells de guants antitall per a la Policia de la 
Generalitat, que ja han estat subministrats a la DGP.

Finalment, pel que fa al punt c), la DGP, en funció de 
les disponibilitats pressupostàries, garanteix el submi-
nistrament del material i la munició suficient per dur 
a terme la formació i les pràctiques de tir obligatòries 
per als efectius de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra. Amb relació al tir policial, actualment 
s’està treballant en un nou pla formatiu, de planificació 
bianual, que incorporarà noves pràctiques en la realit-
zació dels exercicis i un nou sistema d’avaluació per 
assolir una formació integral i multidisciplinar. Aquest 
nou pla de formació garantirà que tots els agents rea-
litzin una pràctica de tir cada sis mesos i es tindran en 
compte les particularitats de les diferents regions poli-
cials i l’especialització de determinades unitats.

Barcelona, 12 de juny de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 922/X, 
sobre les mesures per a combatre la venda 
ambulant no autoritzada
Tram. 290-00827/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 119188 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 922/X, sobre les me-
sures per a combatre la venda ambulant no autoritzada 
(tram. 290-00827/10), us informo del següent:

Pel que fa als apartats a) i c), la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME), des de l’àmbit 
preventiu, dóna continuïtat a les mesures que tenen per 
objectiu conscienciar i canviar les actituds que afavo-
reixen l’activitat de venda ambulant a través de la col-
laboració amb altres ens locals en campanyes d’infor-
mació i sensibilització.

La PG-ME, en col·laboració amb els ajuntaments que 
més pateixen els efectes del «top manta», va abordar 
aquest fenomen mitjançant la col·laboració i la parti-
cipació en campanyes de sensibilització envers els 
compradors, com la campanya «Estirem la manta», re-
alitzada per la Generalitat de Catalunya i la Confede-
ració de Comerciants de Catalunya, en què la PG-ME 
va desenvolupar una tasca pedagògica indispensable 
per donar solució a aquest tipus de problemàtica. En 
concret, des d’aquelles comissaries més afectades pel 
fenomen es van mantenint periòdicament reunions de 
coordinació amb plataformes creades en contra de la 
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venda ambulant i en elles es tracta de la línia d’actua-
ció a seguir.

Per altra banda, en el marc dels contactes institucio-
nals que la PG-ME efectua a través de la Comissaria 
General Relacions Institucionals, Prevenció i Media-
ció (CGRIP), s’han mantingut reunions amb diferents 
operadors que envolten aquesta temàtica, ja que és un 
fenomen que requereix un abordatge transversal més 
enllà de l’estrictament policial. Per aquest motiu, l’any 
passat es va organitzar una jornada per posar en comú 
les diferents visions, interessos i experiències profes-
sionals amb la participació de la PG-ME i altres ope-
radors.

El Departament d’interior i la PG-ME continuaran do-
nant suport als ajuntaments envers a aquest fenomen 
i seguiran duent a terme campanyes i xerrades adre-
çades al teixit associatiu i comercial sobre el fenomen 
del «top manta».

Quant a l’apartat b, tot i que s’està treballant la regula-
ció de l’espai públic, no hi ha encara un projecte de llei 
tancat per sotmetre’l al Parlament.

Amb relació a l’apartat d, el fenomen del «top manta» 
requereix una actuació transversal de tots els actors i 
aquesta és la línia en què treballa i en la qual continua-
rà treballant la Direcció General de la Policia.

La col·laboració i la coordinació amb la resta de cossos 
de seguretat és essencial per combatre’l i per aquest 
motiu el fet s’aborda tant a les Juntes Locals de Se-
guretat com a les Meses de Coordinació Operativa 
d’aquells municipis amb incidència d’aquesta activitat, 
en el sí de les quals es decideixen accions conjuntes 
per abordar el fenomen amb una visió global.

En les Meses de coordinació Operativa s’intercan-
via informació, bàsicament, entre els responsables 
de Mossos d’Esquadra de l’ABP corresponent i els 
responsables de la Policia Local del municipi. A tall 
d’exemple, en els dispositius amb la Guàrdia Urbana 
de Barcelona (GUB), que per acord a la Mesa de Co-
ordinació Operativa ha assumit la competència en ma-
tèria de «top manta» a Barcelona, aquesta s’encarre-
ga de realitzar les actes i els comisos de material i la 
PG-ME ofereix el suport a l’actuació i s’encarrega de 
l’ordre públic i dels trasllats de les persones amb les 
quals s’intervé.

Els dispositius especials es realitzen també en col-
laboració amb efectius del Cos Nacional de Policia 
(CNP), en aplicació de la llei d’estrangeria. La Direc-
ció General de la Policia va demanar per escrit a la De-
legada del Govern de l’Estat a Catalunya el reforç del 
control de mercaderies, especialment al Port de Bar-
celona i als punts fronterers, per reduir les capacitats 
i facilitats d’aquestes xarxes per introduir mercaderies 
en el país i la priorització en les actuacions en matèria 
d’estrangeria de les persones involucrades en aquesta 
activitat il·lícita com un element més de dissuasió.

Un altre exemple de col·laboració amb el CNP és dins 
el Programa Operatiu Estacional de Seguretat Gregal 
de l’any 2014, en què membres de la PG-ME junta-
ment amb membres del CNP van treballar a la Regió 
Policial Metropolitana Sud, a les dues poblacions on 
hi havia més incidència del fenomen «top manta»: 
Castelldefels i Sitges. Aquestes actuacions van ser 
molt ben rebudes per part dels comerciants i els ajun-
taments, ja que es va aconseguir reduir l’afectació.

En la localitat de Castelldefels, a banda de les accions 
conjuntes amb la Policia Local consistents en fer pre-
sència en les dues estacions de Renfe de la població, 
també es realitzen actuacions conjuntes de presència 
policial fixa en el mercat setmanal i en les quals, de 
manera puntual, també han participat agents del Cos 
Nacional de Policia.

A Roses, una altra localitat del territori que havia es-
tat afectada per aquest fenomen, les línies de treball i 
les estratègies policials marcades l’any passat van do-
nar resultats molt satisfactoris i es mantindran. Dins 
d’aquestes línies és previst sol·licitar la col·laboració 
esporàdica del CNP, en aplicació de la llei d’estrange-
ria, pels ciutadans no comunitaris que siguin detectats 
en situació irregular.

Per últim, Cambrils i Salou són altres localitats on el 
fenomen de venda ambulant ha tingut incidència. Atès 
que la presència de venedors ha disminuït a Vila-se-
ca, els esforços es centraran en la zona limítrofa amb 
Cambrils: es duran a terme accions conjuntes entre les 
Policies Locals d’aquestes dues localitats i la PG-ME, 
amb la participació del CNP en temes d’estrangeria.

Quant a l’apartat e), l’activitat policial dirigida a pre-
venir i combatre el fenomen del «top manta» es pot 
comptabilitzar en les hores dedicades per la PG-ME 
a la realització de serveis planificats relacionats amb 
aquesta activitat, bàsicament vigilàncies i controls i 
patrullatge en vehicle o a peu.

Les accions contra el «top manta» es realitzen durant 
tot l’any, però s’efectuen amb més intensitat durant 
l’activació dels Programes Operatius Estacionals de 
Seguretat: Grèvol (període nadalenc) i Gregal (perío-
de estiuenc).

La creació del dispositiu «top manta» ha permès siste-
matitzar la recollida de la informació per al seu poste-
rior anàlisi i així impulsar les investigacions criminals 
per detectar punts d’origen i canals de distribució dels 
productes falsificats o d’imitació. D’aquesta manera, les 
intervencions en l’àmbit del «top manta» es poden tra-
duir en el nombre de fets coneguts: el nombre total de 
delictes i faltes contra la propietat intel·lectual i delictes 
i faltes contra la propietat industrial instruïts a Catalu-
nya entre el 2011 i fins a l’abril de 2015 és de 3.190.

Pel que fa a l’apartat f, tot i que es tracta d’una com-
petència municipal, la PG-ME investiga i dur a terme 
les gestions que s’escaiguin per identificar els autors 
d’aquells actes que contravinguin la normativa.
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El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en rebre queixes per part del 
sector i d’associacions per la venda ambulant de pro-
ductes alimentaris, ha informat i actuat de forma co-
ordinada amb l’Agència Catalana de Consum per tal 
d’inspeccionar aquells punts on s’estava produint la 
venda sense autorització.

Finalment, amb relació a l’apartat g, la PG-ME tre-
balla en l’anàlisi de la informació que es recull dels 
dispositius «top manta» amb l’objectiu d’impulsar les 
investigacions criminals per detectar l’origen dels ca-
nals de distribució i desmantellar les organitzacions 
criminals, independentment de la col·laboració o no 
dels propis venedors, ja que, atesa la seva situació de 
vulnerabilitat, no és fàcil que vulguin cooperar o de-
nunciar les xarxes que els exploten i a qui compren el 
material que vénen després, a més de ser l’únic mitjà 
de subsistència que manifesten tenir.

Barcelona, 12 de juny de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 923/X, 
sobre les unitats de seguretat ciutadana dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 290-00828/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119189 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 923/X, sobre les uni-
tats de seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra 
(número de tramitació 290-00828/10), us informo del 
següent:

Amb relació a l’apartat a, en l’àmbit de formació i des-
envolupament professional i personal, a la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra s’ha elaborat un 
pla d’acció per a la millora de la seguretat ciutadana 
partint de la premissa de que el servei a la ciutadania 
és l’eix central de la seva activitat. La reestructuració 
dels continguts formatius és un dels objectius princi-
pals del pla d’acció, que inclou, entre altres aspectes, 
formació continuada en operativa policial i tècniques 
d’intervenció, així com l’actualització en matèries ju-
rídiques i legislatives.

L’Acord en matèria de formació continua per a l’any 
2015, signat per la Direcció General de la Policia, 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i orga-

nitzacions sindicals representatives dels funcionaris 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, 
ha aprovat la proposta de programació de les activi-
tats formatives per a l’any 2015. Totes elles es desen-
volupen en interès del servei policial i tenen en compte 
les necessitats formatives dels agents, el lloc de treball 
ocupat i la necessitat de mantenir el nivell de compe-
tència dels funcionaris en les funcions que tenen as-
signades.

Pel que fa al tir policial, actualment s’està treballant 
en un nou pla formatiu, de planificació bianual, que 
incorporarà noves pràctiques en la realització dels 
exercicis i un nou sistema d’avaluació per assolir una 
formació integral i multidisciplinar. El nou pla de for-
mació garantirà que tots els agents realitzin una pràc-
tica de tir cada sis mesos i es tindran en compte les 
particularitats de les diferents regions policials i l’es-
pecialització de determinades unitats.

Quant a l’apartat b, per a l’any 2015 es preveuen dife-
rents convocatòries de promoció a les diverses cate-
gories de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra. No està prevista la convocatòria d’una nova 
promoció d’agents per enguany.

Pel que fa a l’apartat c, la Direcció General de la Po-
licia treballa dins de les disponibilitats pressupostàri-
es per garantir la uniformitat i els recursos materials 
que els Mossos d’Esquadra necessiten per a la pres-
tació del seu servei i continuarà dotant els agents del 
material necessari i adequat per dur a terme les seves 
funcions amb seguretat.

Finalment, amb relació a l’apartat d, en data 29 de 
gener de 2015 es va signar un acord entre l’Adminis-
tració i el sindicat majoritari del Consell de la Poli-
cia - Mossos d’Esquadra, Sindicat Autònom de Policia 
(SAP - UGT), el Sindicat de Comandaments de Mos-
sos d’Esquadra (SICME) i el sindicat representatiu de 
l’escala de suport d’aquest cos, Associació Professio-
nal de Facultatius i Tècnics del cos de Mossos d’Es-
quadra (AFITCME). Aquest acord és d’aplicació a tot 
el personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra i 
la negociació ha establert noves mesures per a la pres-
tació de serveis en tres àmbits:

– ordenació del temps de treball
– carrera professional i provisió de llocs de treball
– reconeixement professional

Pel que fa a l’ordenació del temps de treball les princi-
pals mesures adoptades fan referència a la compensa-
ció per treball en determinats dies festius i a la unifica-
ció del quadrant de treball que s’aplica a les unitats de 
seguretat ciutadana de tot el territori. També s’ha pre-
vist la possibilitat d’acollir-se a l’exempció del torn de 
treball en torn de nit a partir dels 55 anys, reduint-se 
en dos anys la previsió anterior.

Quant a la carrera professional i la provisió de llocs de 
treball, les mesures més destacades són les d’establir 
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un temps mínim d’obligada permanència en una espe-
cialitat una vegada assolit el lloc de treball pel sistema 
de provisió corresponent i la d’incorporar la valoració 
del coneixement de llengües estrangeres en els proces-
sos selectius com a element d’avaluació de les compe-
tències professionals.

Quant al reconeixement professional, hi ha el compro-
mís d’elaborar un informe per modificar l’actual règim 
d’incompatibilitats del personal funcionari de la Poli-
cia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

L’Administració, en la mesura que millorin les actu-
als circumstàncies econòmiques i ho contemplin les 
lleis de pressupostos corresponents, pren el compro-
mís, d’una banda, de compensar la prestació del servei 
ordinari de 12 hores o més diàries en cap de setmana, 
i de l’altra, de fer efectiu els complements econòmics 
suspesos l’any 2010.

Barcelona, 12 de juny de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 925/X, 
sobre la comissaria dels Mossos d’Esqua-
dra de Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 290-00830/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119190 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 925/X, sobre la 
comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní 
d’Anoia (número de tramitació 290-00830/10), us in-
formo del següent:

La comissaria de districte de la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra de la localitat de Sant Sadurní 
d’Anoia està oberta i no es preveu el seu tancament.

Barcelona, 12 de juny de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 926/X, 
de condemna de les actuacions de la Briga-
da d’Informació de la policia de l’Estat amb 
relació a jutges i magistrats partidaris del 
dret a decidir
Tram. 290-00831/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 119192 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la Resolució 926/X (número de 
tramitació 290-00831/10) de condemna de les actua-
cions de la Brigada d’Informació de la policia de l’Es-
tat amb relació a jutges i magistrats partidaris del dret 
a decidir.

Barcelona, 11 de juny de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 
119192).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 09.07.2015 al 29.07.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 30.07.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.06.2015.
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Control del compliment de la Resolució 928/X, 
sobre la licitació pública del servei d’atenció i 
gestió de trucades d’urgència del 112
Tram. 290-00833/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 119193 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment dels apartats a i c de la Resolució 
928/X (número de tramitació 290-00833/10) sobre la 
licitació pública del servei d’atenció i gestió de truca-
des d’urgència del 112.

Barcelona, 11 de juny de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 
119193).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 09.07.2015 al 29.07.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 30.07.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.06.2015.

Control del compliment de la Resolució 933/X, 
sobre la supressió del programa de TV3 El 
medi ambient
Tram. 290-00838/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119560 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Resolució 933/X, sobre la supressió del programa 
de TV3 El medi ambient (tram. 290-00838/10), us in-
formo, amb el document annex facilitat per la Secreta-

ria de Comunicació del Govern, de les actuacions que 
s’han portat a terme.

Barcelona, 19 de juny de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En relació amb el compliment de la Resolució 933/X, 
cal dir que la graella de TV3 és responsabilitat única 
dels seus directius, que tenen plena autonomia i inde-
pendència en aquest àmbit. La Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, com el seu nom indica, fa el seguiment de 
qualsevol actuació de la CCMA i de la seva empresa 
filial, la CCMA, S.A. Una de les obligacions de la CC-
MA és respondre, oralment o per escrit, les preguntes 
que formuli aquesta comissió, on estan representats 
tots els grups parlamentaris.

En aquest sentit, els mandats relatius a qüestions que 
són competència de la CCMA haurien d’adreçar-se a 
aquest organisme.

En qualsevol cas, cal assenyalar que Televisió de Cata-
lunya treballa de manera constant per mantenir el seu 
lideratge, cosa que implica incorporar canvis de ma-
nera continuada en la programació. En aquest cas, els 
canvis seran mínims pel que fa a l’afectació dels con-
tinguts, ja que les temàtiques habituals del programa 
El medi ambient es mantenen dins la graella de TV3.

Des del dia 8 de setembre, el programa Espai terra 
s’emet de dilluns a divendres entre les 13.30 i les 14.00 
hores. L’espai manté la seva línia habitual però incorpora 
novetats, una nova imatge i, a més, integra els continguts 
referits a l’ecologia, la natura i la ciència que tractava el 
programa El medi ambient. Així mateix, el TN Comar-
ques també inclou reportatges d’aquestes temàtiques.

En relació amb el programa Espai terra, cal remar-
car que, segons l’últim informe d’audiències del De-
partament d’Audiència i Anàlisi de TV3 (maig 2015), 
des del gener s’han emès 78 programes, amb una au-
diència mitjana de 116.000 espectadors i una quota de 
pantalla del 8,8%. L’informe també detalla que el pro-
grama Espai terra continua sent un dels programes de 
TV3 més ben valorats pel panell qualitatiu de GFK 
(Gesellschaft für Konsumforschung-Asociació per a 
la Investigació del consumidor). En el període gener-
abril 2015, el programa continua acumulant un índex 
qualitatiu molt positiu, amb una mitjana de 8,8 en una 
escala sobre 10. Espai terra compleix amb la funció de 
servei públic, ja que el 95% dels enquestats declara ha-
ver après alguna cosa amb el programa.

El canvi no suposa renunciar a l’aposta pels continguts 
mediambientals, ans al contrari: en un horari de mig-
dia de gran audiència es passa d’emetre un reportatge 
de cinc minuts, com era El medi ambient, a un espai 
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de mitja hora que n’incorpora tots els valors i man-
té l’oferta audiovisual centrada en el medi ambient. 
D’aquesta manera s’està donant més visibilitat a temà-
tiques mediambientals en espais de més audiència. La 
decisió de deixar d’emetre El medi ambient va obeir 
estrictament a criteris de programació amb l’objectiu 
de buscar l’oferta més competitiva.

Josep Martí i Blanch
Secretari

Control del compliment de la Resolució 935/X, 
relativa a l’Informe de fiscalització 18/2014, 
sobre Televisió de Catalunya, SA, corresponent  
al 2010, el 2011 i el 2012
Tram. 290-00839/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119561 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
les Resolucions 935/X, 936/X i 937/X del Parlament 
de Catalunya, relatives als informes de fiscalització 
18/2014, 29/2014 i 30/2014 de la Sindicatura de Comp-
tes sobre TVC S.A, la CCMA i el Grup CCMA res-
pectivament, corresponents al 2010, 2011 i el 2012. 
(NT.: 290-00839/10, 290-00840/10 i 290-00841/10), 
us informo, amb el document annex facilitat per la Se-
cretaria de Comunicació del Govern, de les actuacions 
que s’han portat a terme.

Barcelona, 19 de juny de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Els informes de fiscalització 18/2014, 29/2014 i 30/2014 
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corres-
ponents als anys 2010, 2011 i el 2012, recomanen a 
tots els agents implicats fer una anàlisi del model de 
radiodifusió i televisió públics tenint en compte el seu 
cost, el nivell de servei públic i les possibles fonts de 
finançament. En aquest sentit cal remarcar que des del 
1983, any de creació de Televisió de Catalunya i Cata-
lunya Ràdio, el sector audiovisual s’ha transformat de 
manera significativa.

L’evolució demogràfica i la diversitat social que carac-
teritza Catalunya, la innovació tecnològica i els nous 
hàbits de consum cultural, la regulació del sector i la 
proliferació d’actors, canals i vies d’accés a l’audiovi-

sual –és a dir, de la competència– han fet necessària 
una revisió del model empresarial per garantir la pres-
tació del servei públic.

Conscients del context, el 2011 la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (CCMA), va impulsar el pro-
cés de transformació basat en la implementació d’un 
nou projecte empresarial basat en un canvi de concep-
ció cap a la simplificació organitzativa, la potenciació 
de la visió integral de creació i de distribució de con-
tinguts i l’eficàcia en la gestió. Des de la CCMA es 
continuen aplicant canvis per adaptar-se a la nova re-
alitat del sector. No fer-ho podria comportar que els 
mitjans audiovisuals públics deixessin d’interessar a 
l’audiència, cosa que faria insostenible el seu cost so-
cial i econòmic. En aquest sentit, la CCMA ha expres-
sat el seu compromís de continuar impulsant el procés 
de transformació per consolidar i reforçar l’excel·lència 
del servei públic de comunicació.

Pel que fa a la recomanació sobre la signatura del Con-
tracte Programa, s’està treballant sobre els serrells de 
caràcter tècnic per procedir, en el període més curt de 
temps possible, a la seva signatura.

En relació amb la següent recomanació de l’informe, 
que fa referència a seguir adoptant les mesures de raci-
onalització de la despesa iniciades en els darrers exer-
cicis, cal posar de manifest que durant els darrers anys 
s’han implementat diverses mesures que han permès, 
per primera vegada des del 2010, l’equilibri pressupos-
tari de la CCMA. Des del 2011, s’ha hagut de fer front 
a una realitat marcada per la crisi econòmica, la re-
ducció de les aportacions públiques i la caiguda dels 
ingressos publicitaris.

L’adopció d’aquestes mesures era necessària per re-
vertir la crítica situació pressupostària de la CCMA. 
L’esforç de contenció de la despesa i d’optimització 
de recursos de la Corporació s’ha materialitzat en la 
reducció, en quatre anys, d’un 34% del pressupost, és 
a dir, 153 milions d’euros menys d’aportació pública. 
Així, s’ha passat dels 450 milions d’euros de 2010 a 
297 milions el 2014, la reducció més notable des de la 
creació de la CCMA.

Aquest esforç ha obligat a una reducció de les princi-
pals despeses. Els seus percentatges de reducció res-
pecte als imports liquidats el 2010 són els següents:

– Despeses de personal: -20% 
– Despeses de continguts audiovisuals: -56%
– Inversions: -45%

Malgrat aquestes circumstàncies, cal posar en valor 
que els mitjans de la CCMA continuen sent líders grà-
cies al fet que aquesta racionalització s’ha implantat 
de manera ordenada, intentant minimitzar el seu im-
pacte sobre la prestació del servei públic, i gràcies a 
l’alt nivell de professionalitat dels seus treballadors.

La Sindicatura de Comptes recomana que la CCMA 
hauria de fer tot el possible per obtenir el valor real 
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de la participació en Audiovisuals Sport S.L. i fer els 
ajustaments necessaris en els comptes de TVCM per 
reflectir aquest valor. En relació amb aquest punt, cal 
dir que la CCMA no pot quantificar el valor real de 
la participació d’AVS, ja que Audiovisuals Sport SL 
encara no ha lliurat els comptes anuals del 2014. Està 
previst, però, que durant el mes de de juny els comp-
tes es presentin a la Junta d’accionistes per a la seva 
aprovació. Llavors, la CCMA disposarà d’aquesta in-
formació i podrà fer els ajustaments necessaris en els 
comptes de TVCM.

Pel que fa a la recomanació referent a la necessitat de 
continuar les negociacions entre la direcció de la CC-
MA i els representants dels treballadors per la signa-
tura d’un nou conveni col·lectiu, és important tenir en 
compte que actualment s’estan duent a terme reunions 
i negociacions entre la direcció de la CCMA i els co-
mitès d’empresa per continuar el procés que ha de per-
metre aprovar un nou conveni.

La Sindicatura de Comptes recomana que la CCMA 
faci una revisió de les relacions amb empreses i pro-
fessionals externs i adopti, si s’escau, les mesures ne-
cessàries per evitar que es puguin considerar determi-
nants d’una relació laboral.

En relació amb aquest punt, s’ha de posar en relleu 
que el 6 de novembre de 2013 el Consell de Govern 
de la CCMA va aprovar la Norma de contractació de 
serveis externs (OG-014-00) que dóna les instrucci-
ons pertinents per a la correcta contractació i execució 
dels serveis externs, de manera que quedi clarificada 
la relació entre els gestors i interlocutors de la CCMA 
i el personal de l’empresa contractada.

Pel que fa a la recomanació relativa a la contractació 
administrativa, és important remarcar que els criteris 
de valoració es ponderen segons la importància i el 
seu impacte en l’adjudicació, i es detallen escrupolo-
sament per tal que els licitadors coneguin, en tot mo-
ment, com obtenir una major puntuació.

En relació amb la valoració –tal com reflecteixen les 
actes d’adjudicació– es contraposa el que s’especifica 
als plecs de prescripcions tècniques amb el que ha pre-
sentat el licitador i la seva valoració respecte als plecs 
i/o la resta de licitadors, de tal manera que no quedi 
dubte sobre els motius de selecció i s’evidenciï, no no-
més que la puntuació condueix a la contractació més 
eficient sinó, també, que és la més rigorosa respecte 
els criteris que prèviament s’havien establert als plecs.

Els aspectes objecte de negociació i el procediment 
que se segueix es detallen als plecs de prescripcions 
tècniques i es reflecteixen en les actes d’adjudicació. 
L’esment de marques i models –sempre que no es trac-
ti d’una exclusivitat tècnica– es redueix a la referència 
a tall d’exemple o millor imatge del que es vol con-
tractar, tot obrint la possibilitat que el licitador ofereixi 
una marca i model de característiques “equivalents o 
superiors” als de la referència.

En tal cas, a més, els plecs de prescripcions tècniques 
indiquen els requeriments bàsics que haurien de com-
plir aquestes marques i models equivalents o superiors 
que el licitador pot presentar.

Finalment, s’ha establert un nou procediment intern 
que garanteix que la signatura dels contractes que pro-
venen de les licitacions es faci en un termini no supe-
rior a 5 dies un cop transcorreguts 15 dies hàbils des 
de l’enviament de la notificació de l’adjudicació als li-
citadors i candidats.

Les recomanacions de l’Informe en relació amb el ser-
vei de doblatge s’han tingut en compte, i es poden re-
sumir de la següent manera:

Els estudis de doblatge adjudicataris tenen a la seva 
disposició llistes actualitzades de lingüistes i traduc-
tors homologats per la CCMA, que podran utilitzar 
seguint sempre els principis de la legislació en matè-
ria de protecció de dades, i de manera exclusiva pel 
servei de doblatge. Les persones incloses a les llistes 
disposen dels coneixements adequats per a l’assesso-
rament lingüístic i la traducció en l’àmbit audiovisual, 
segueixen el Llibre d’estil de la CCMA i compleixen 
les recomanacions i les instruccions fixades al portal 
lingüístic de la CCMA (Esadir.cat), a fi de garantir 
que es proporciona un estàndard lingüístic de qualitat, 
tant per part del lingüista i el traductor com de l’estudi 
de doblatge.

Els estudis de doblatge podran proposar al Departa-
ment d’Assessorament Lingüístic de la CCMA (DAL) 
la inclusió d’altres lingüistes i traductors. Per fer-ho, 
els estudis de doblatge hauran d’acreditar que els aspi-
rants disposen de titulació oficial d’estudis superiors i 
experiència en el sector audiovisual. El DAL de la CC-
MA procedirà a avaluar-los, i si els considera aptes, els 
incorporarà a les llistes de lingüistes i traductors ho-
mologats per la CCMA. El DAL resoldrà les propostes 
dels estudis de doblatge, com a mínim, un cop l’any.

La Sindicatura recomana també que es potenciï la 
venda de programes de producció pròpia. En aquest 
sentit, i conscients de la importància de la venda de 
programes de producció pròpia, la CCMA hi ha po-
sat el focus per dos motius: aconseguir nous ingres-
sos i internacionalitzar el talent audiovisual de Catalu-
nya. Algunes de les produccions pròpies més venudes 
durant el 2014 han estat Polseres vermelles, Infidels, 
KMM, La Riera, Una mà de contes. Alguns dels paï-
sos on s’han pogut veure aquestes produccions han es-
tat els següents: els Estats Units, França, Itàlia, Mèxic, 
el Brasil, l’Argentina, el Perú, Colòmbia, Suïssa, Polò-
nia, Xile, Ucraïna, el Líban, Finlàndia, Suècia, Norue-
ga, Dinamarca i Alemanya.

És important ressaltar que els equips que elaboren els 
nous projectes audiovisuals –com ara Cites– tenen 
molt present la voluntat de la CCMA d’internaciona-
litzar aquests productes, ja que aquesta és una de les 
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premisses que s’exigeixen als projectes de ficció que 
es presenten.

Josep Martí i Blanch
Secretari

Control del compliment de la Resolució 936/X, 
relativa a l’Informe de fiscalització 29/2014, 
sobre la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, corresponent als exercicis del 
2010, el 2011 i el 2012
Tram. 290-00840/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119561 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

N. de la R.: Aquest informe ha estat presentat conjun-
tament amb l’informe relatiu al compliment NT 290-
00839/10.

Control del compliment de la Resolució 937/X, 
relativa a l’Informe de fiscalització 30/2014, 
sobre el Grup Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, corresponent als exerci-
cis del 2010, el 2011 i el 2012
Tram. 290-00841/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119561 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

N. de la R.: Aquest informe ha estat presentat conjun-
tament amb l’informe relatiu al compliment NT 290-
00839/10.

Control del compliment de la Resolució 939/X, 
relativa a l’Informe de fiscalització 23/2014, 
sobre la publicitat de les subvencions con-
cedides pel Departament de Cultura, corres-
ponent al 2012 i el 2013
Tram. 290-00843/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119477 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 

de donar compliment a la Resolució 939/X, relativa 
a l’Informe de fiscalització 23/2014, sobre la publi-
citat de les subvencions concedides pel Departament 
de Cultura, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 290-
00843/10), us informo del següent:

En els dos darrers exercicis el Departament de Cultura 
ha agilitat la tramitació de les subvencions concedi-
des pels seus dos ens: l’Oficina de Suport a la Iniciati-
va Cultural (OSIC) i l’Institut Català de les Empreses 
Culturals (ICEC), de manera que es pogués fer efecti-
va la publicitat dins del trimestre posterior a les con-
cessions produïdes. Així, si bé en el primer semestre la 
publicació de les convocatòries es va dilatar i va mo-
tivar una publicació conjunta de tot el període, en el 
tercer i quart trimestre de 2014 i primer trimestre de 
2015, aquesta mesura ja s’ha portat a terme dins dels 
terminis recomanats en l’esmentat Informe, com s’in-
dica a continuació:

OSIC

– Publicació de les subvencions concedides des d’ini-
cis de 2014 fins al 31.07.2014.
Resolució CLT 2072/2014, de 28 d’agost. DOGC núm. 
6707, de 16.09.2014.

– Publicació de les subvencions concedides entre 
l’1.08.2014 i el 31.12.2014.
Resolució CLT 408/2015, d’11 de febrer. DOGC 6828, 
d’11.03.2015

ICEC

– Publicació de les subvencions concedides en el 1r se-
mestre de 2014.
Resolució CLT/1766/2014, de 4 de juliol. DOGC 6673, 
de 28.07.14.

– Publicació de les subvencions concedides en el 3r tri-
mestre de 2014.
Resolució CLT/2488/2014, de 17 d’octubre. DOGC 6747, 
d’11.11.2014

– Publicació de les subvencions concedides en el 4t tri-
mestre de 2014.
Resolució CLT/629/2015, d’11.03.2015. DOGC 6846, 
de 08.04.2015.

– Publicació de les subvencions concedides en el 1r tri-
mestre de 2015.
Resolució CLT/1006/2015, de 4 de maig. DOGC 6874, 
de 19.05.2015.

Barcelona, 15 de juny de 2015

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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Control del compliment de la Resolució 
946/X, sobre el garantiment del finançament 
del dossier i la documentació necessaris per 
a presentar la candidatura del Priorat a pa-
trimoni mundial de la UNESCO
Tram. 290-00850/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 119536 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la Resolució 946/X, 
sobre el garantiment del finançament del dossier i la 
documentació necessaris per a presentar la candida-
tura del Priorat a patrimoni mundial de la UNESCO, 
amb número de tramitació 290-00850/10, el control 
de compliment de la qual correspon a la Comissió 
d’Afers Institucionals.

Barcelona, 15 de juny de 2015

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació (reg. 119536).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 16.07.2015 al 03.09.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 04.09.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.06.2015.

Control del compliment de la Resolució 953/X, 
sobre el manteniment de la dotació del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques, SA, de l’Hospi-
tal de Palamós
Tram. 290-00857/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119425 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 953/X, sobre el 
manteniment de la dotació del Sistema d’Emergències 
Mèdiques, SA, de l’Hospital de Palamós (tram. 290-
00857/10), us informo del següent:

El CatSalut ha dut a terme molt recentment el nou con-
curs de transport sanitari de Catalunya en el qual, amb 
el mateix pressupost, nombre de vehicles i llocs de tre-
ball, es garantirà una millor atenció als ciutadans rea-
litzant una nova distribució dels recursos i introduint 
al model existent una nova tipologia per tal de millorar 
la idoneïtat del recurs a la demanda ciutadana.

La visió del model, com fins ara, ha estat sempre ter-
ritorial, fugint dels localismes que en èpoques passa-
des han fet del tot ineficaç i ineficient la gestió de les 
emergències. En aquest sentit la redistribució al Baix 
Empordà garanteix que amb el nou concurs seguiran 
al territori els deu vehicles del SEM i n’hi haurà un 
a la frontera amb el Gironès. D’aquests, tres seran de 
Suport Vital Avançat (actualment només ho és un) lo-
calitzats de forma estratègica per tal de garantir equi-
tat assistencial a la comarca.

El model d’atenció continua essent el mateix, una xarxa 
de suport vital bàsic propera al territori acompanyada 
d’uns vehicles de Suport Vital Avançat als nusos estra-
tègics de la xarxa. A aquests vehicles, existents actual-
ment com a Suport Vital Avançat terrestre (SVAt) amb 
tècnic de transport sanitari (TES), metge i infermer 
(DUI) o Suport Vital Avançat amb infermeria (SVAi) 
amb TES i DUI, s’afegeix una nova modalitat, la de 
Vehicle d’Intervenció Ràpida (VIR) amb TES i metge. 
Qualsevol de les tipologies de les unitats de Suport Vi-
tal Avançat (SVAt, SVAi o VIR) aniran dotades amb la 
mateixa càrrega material i, per tant, totes elles podran 
oferir el mateix tipus d’atenció de suport vital avançat.

Així mateix, el 3 de novembre de 2014 va tenir lloc 
una reunió entre els alcaldes del Baix Empordà i les 
direccions territorials del CatSalut i del SEM. En 
aquesta reunió es va exposar de forma clara i transpa-
rent les característiques del concurs, els motius tècnics 
de la redistribució de recursos i es varen contestar to-
tes aquelles inquietuds o dubtes que varen exposar els 
representants municipals. Aquesta nova distribució de 
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recursos està avalada per l’organisme prestador de ser-
veis de salut al Baix Empordà (SSIBE).

Finalment, cal posar de manifest que el SEM es com-
promet a mantenir un servei de qualitat al Baix Em-
pordà, augmentant el nombre de recursos de SVA i 
mantenint la dotació de metge i DUI provinents de 
l’Hospital de Palamós i localitzats allà on millor pu-
guin atendre les emergències que sorgeixin al territori.

Barcelona, 10 de juny de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 961/X, 
sobre la situació dels parcs científics i tecno-
lògics
Tram. 290-00865/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119426 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 961/X, sobre la si-
tuació dels parcs científics i tecnològics (tram. 290-
00865/10), us informo del següent:

El Govern va instar el Ministeri d’Economia i Com-
petitivitat a adoptar les mesures necessàries que per-
metessin la moratòria del retorn dels crèdits dels parcs 
científics i tecnològics de Catalunya. Fruit de les nego-
ciacions fetes, es va aprovar la «disposición adicional 
cuadragésima bis nueva apoyo financiero a las actuaci-
ones en Parques Científicos y Tecnológicos» a la Llei 
de Pressupostos Generals de l’Estat del 2015, que pos-
sibilita precisament aquestes moratòries.

A dia d’avui, diversos parcs han informat de la se-
va voluntat de presentar la corresponent sol·licitud de 
moratòria. En aquest sentit, i per aquells que tenen la 
consideració d’entitats pertanyents al sector públic de 
la Generalitat de Catalunya, el Govern està en tràmit 
d’aprovar els acords de Govern necessaris per tal que 
la resolució a les propostes presentades al Ministeri 
d’Economia i Competitivitat siguin positives, d’acord 
amb els plans de viabilitat de cadascun dels parcs.

Barcelona, 15 de juny de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 973/X, 
sobre la senyalització d’alt ús per ciclistes de 
la carretera BV-2041 entre Begues i Gavà
Tram. 290-00877/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119507 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 973/X, sobre la 
senyalització d’alt ús per ciclistes de la carretera BV-
2041 entre Begues i Gavà (tram. 290-00877/10), us in-
formo del següent:

La senyalització de les carreteres compartides amb ci-
clistes a la carretera de Gavà a Begues ja està instal-
lada.

També s’han executat determinades millores de la se-
guretat viària de la carretera BV-2041, com la forma-
ció d’un zebrat central i l’abalisament. A més, s’ha im-
pulsat la redacció d’un projecte amb altres possibles 
millores de la seguretat viària d’aquesta carretera, que 
inclourà un estudi sobre la problemàtica de l’accessibi-
litat a Bruguers, amb les possibles actuacions que s’hi 
escaiguin.

Barcelona, 17 de juny de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 176/X, so-
bre les llars d’infants
Tram. 390-00176/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 119290 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 176/X, sobre les llars d’infants 
(tram. 390-00176/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament remarca i impulsa el 
caràcter d’etapa educativa dels ensenyaments d’educa-
ció infantil de primer cicle.
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L’any 2013 es va presentar a la Comissió Mixta el do-
cument «Currículum i orientacions del primer cicle de 
l’Educació Infantil» elaborat per complir el mandat de 
la Llei d’Educació de Catalunya que considera l’edu-
cació infantil una etapa educativa. Aquest document 
és el resultat del treball de tècnics del Departament 
d’Ensenyament i professionals externs, experts univer-
sitaris i persones que treballen a les llars d’infants i on 
es reconeix la importància del treball dut a terme pels 
mestres i educadors d’aquests centres.

Aquest document desplega el currículum de 0 a 3 anys 
amb unes indicacions que deixen clar el caràcter edu-
catiu del primer cicle de l’educació infantil.

El Govern de la Generalitat de Catalunya garanteix la 
continuïtat de la xarxa d’escoles bressol o llars d’in-
fants finançades per la Generalitat, els Ajuntaments i 
les famílies, creada d’acord amb l’establert a la Llei 
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, i la 
Llei 5/2004, de 9 de juliol de creació de llars d’infants 
de qualitat.

Amb la participació de tots els agents implicats, es va 
adquirir el compromís de creació d’un nombre deter-
minat de places de llars d’infants de titularitat pública, 
d’acord amb l’establert a la Llei 5/2004, de 9 de juliol i 
l’Acord de Govern, de 19 de juny de 2012.

El Departament d’Ensenyament va complir amb l’es-
tablert en el mapa de llars d’infants pel període 2004-
2008 que era la creació de 30.000 places, i finalment, 
es van crear 40.000 places, aproximadament. També 
es van prorrogar diversos convenis de creació de pla-
ces de llar d’infants amb diferents ajuntaments fins 
l’agost del 2012, incrementant-ne 4.000 places més.

L’índex d’escolarització dels nens i nenes catalans en 
aquesta etapa educativa és el més alt d’Europa. El curs 
2010-2011 la taxa d’escolarització era 34,3% i el curs 
2014-2015 és 36,2% (dada provisional).

El Departament d’Ensenyament ha complert amb el 
compromís de destinar els recursos necessaris per ga-
rantir, el foment de les llars d’infants i el sistema de 
finançament que assegura el pagament en diferents 
exercicis pressupostaris de les quanties establertes pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya.

L’últim curs escolar en que el Departament d’Ense-
nyament va assumir el finançament de les places de 
llar d’infants va ser el curs 2011-2012. Concretament, 
es van atorgar subvencions a 545 corporacions locals 
per 893 llars d’infants municipals que van escolaritzar 
a 52.234 alumnes.

Pel que fa a la responsabilitat legal i institucional, el 
19 de novembre del 2010 es va signar un Acord marc 
entre la Generalitat de Catalunya i les entitats munici-
palistes pel finançament de les places públiques de les 
llars d’infants de titularitat de les corporacions locals. 
Aquest conveni estableix l’atorgament de subvencions 
per finançar la despesa ocasionada pel funcionament 

de les llars d’Infants, i també estableix que el paga-
ment del imports atorgats, o les possibles bestretes, es-
taran condicionats a l’existència de crèdit adequat i su-
ficient en el pressupost de despeses del Departament 
d’Ensenyament.

Aquestes quantitats atorgades es destinen a contribuir 
o finançar una part de l’activitat financera relacionada 
amb la prestació d’un servei públic, però la titularitat 
d’aquest servei públic és de l’administració municipal.

El Departament d’Ensenyament ha liquidat la totalitat 
de la despesa corresponent al funcionament i sosteni-
ment de places de llars d’infants per al curs 2010-2011, 
i pràcticament la totalitat de la despesa corresponent al 
curs 2011-2012.

La proposta de corresponsabilització de costos i de 
sosteniment de places per a infants de 0-3 anys de titu-
laritat municipal per al curs 2015-2016, s’ha establert 
a la disposició addicional dissetena de la llei 2/2015, 
de 11 de març, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2015.

El Govern de la Generalitat de Catalunya i les quatre 
diputacions catalanes van signar el 8 de juliol de 2014 
acords per destinar 34.264.088 euros a les despeses de 
funcionament de les escoles bressol municipals per als 
cursos 2013-2014 i 2014-2015. Aquests diners prove-
nen de l’aportació que les diputacions han de fer per 
llei al pla general del PUOSC (Pla únic d’obres i ser-
veis de Catalunya).

També s’ha treballat en l’àmbit de la flexibilitat que es-
tableix el Decret 282/2006 per reordenar el sector amb 
la finalitat de garantir el sosteniment de les llars d’in-
fants tenint en compte l’evolució demogràfica.

Els convenis esdevenen una mesura de control intern 
per a les subvencions atorgades per un import superior 
a 50.000 euros, amb motiu de l’establert a l’article 94.5 
de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, introduït 
per l’article 38 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, 
de mesures fiscals, financeres i administratives, sense 
la clàusula de garantia de compliment dels compromi-
sos de pagament perquè no hi ha delegació de compe-
tències.

La disposició addicional dotzena de la Llei 2/2015, 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015, estableix que el Departament d’Ensenyament, 
dins les previsions pressupostàries per al 2015 i a fi 
d’afavorir el suport a l’escolarització i vetllar en les si-
tuacions de carència alimentària dels infants de 0-3 
anys a les llars d’infants públiques, ha dotat una parti-
da extraordinària de 3 milions d’euros per a ajuts a les 
despeses de menjador, d’acord amb el compliment de 
criteris prèviament fixats.

El Departament d’Ensenyament té una oferta de cur-
sos de formació, xerrades i jornades adreçades als pro-
fessionals de l’etapa de 0 a 3 anys. També s’ha posat 
en funcionament la web d’educació infantil, eina molt 
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útil per mostrar, compartir experiències i marcar una 
tendència pedagògica i metodològica. Des de l’Àrea 
d’Educació Infantil de la Inspecció d’Educació s’han 
elaborat documents i s’han realitzat formacions als 
educadors/es.

La ràtio dels grups i el nombre de professionals en 
l’etapa de 0 a 3 anys és adequada, i la creació de grups 
mixts s’ha dut a terme sempre i quan la ràtio i el nom-
bre de professionals fos adequat, garantint la sosteni-
bilitat del model i la qualitat d’aquests ensenyament.

Annex, us trameto l’estudi sobre el compliment de la 
Llei 5/2004 i el mapa de llars d’infants 2004-2008.

Barcelona, 11 de juny de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 182/X, 
sobre les actuacions per a garantir l’accés 
als subministraments bàsics
Tram. 390-00182/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 119204 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, Conseller d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que dis-
posa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la Moció 182/X, 
sobre les actuacions per a garantir l’accés als submi-
nistraments bàsics, amb número de tramitació 390-
00182/10, el control de compliment de la qual corres-
pon a la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 11 de juny de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i Ocu-
pació (reg. 119204).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 

hàbils (del 16.07.2015 al 03.09.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 04.09.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.06.2015.

Control del compliment de la Moció 193/X, 
sobre el Camp de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre
Tram. 390-00193/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 119506 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment al punt 5.c de la Moció 193/X, sobre el 
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre (tram. 390-
00193/10), us informo del següent:

Amb relació a les assegurances, periòdicament es re-
alitzen reunions del Grup de Treball de cítrics on es 
tracta la problemàtica específica del sector. A la dar-
rera reunió, que es va celebrar el 10 d’abril, es va con-
cloure la realització d’una reunió informativa al sector 
sobre la nova contractació durant la primera quinzena 
de juny.

Pel que fa a la reducció del mòdul corresponent a l’ín-
dex de rendiment net aplicable a l’IRPF, el passat 5 de 
maig es va enviar una carta al Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) on es de-
manava una modificació de l’Ordre HAP/723/2015 de 
23 d’abril, per la qual es redueix l’índex esmentat a les 
activitats agrícoles i ramaderes afectades per circums-
tàncies excepcionals al 2014 (en cítrics el % de reduc-
ció del rendiment net aplicable és d’un 0,19 per a tots 
els termes municipals). En aquest escrit es reclamava 
una reducció addicional a les comarques de Baix Ebre 
i Montsià, de les quals se n’havia informat amb ante-
rioritat al Ministeri, afectacions en cítrics superiors al 
60% en tots els seus municipis. Alhora, es demanava 
que s’apliqués una reducció addicional a la que s’obté 
de forma general per causes que no són climàtiques al 
Baix Camp, pel cultiu de cítrics. A data d’avui encara 
no se n’ha rebut resposta.

Barcelona, 17 de juny de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre la campanya institucio-
nal «Preparats»
Tram. 354-00424/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mestres, 
del GP ICV-EUiA (reg. 118088).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 18.06.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre l’edició del llibre «Và-
rem mirar ben al lluny del desert»
Tram. 354-00425/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: GP C’s (reg. 118642).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 18.06.2015.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’Àngels Guite-
ras Mestres, presidenta de la Taula d’Enti-
tats del Tercer Sector Social de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilitza-
ció dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 352-03439/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 119406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença de Carme Trilla, 
presidenta de la Fundació Hàbitat 3, amb re-
lació al Projecte de llei de mesures extraor-
dinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’exe-
cució hipotecària
Tram. 352-03440/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 119406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença de Luis Alfredo 
Suárez Arias, degà del Col·legi de Registra-
dors de la Propietat, Mercantils i Béns Mo-
bles de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provi-
nents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03441/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 119406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença de Joan Car-
les Ollé i Favaró, degà del Col·legi de Notaris 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03442/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 119406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.
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Proposta de compareixença de Montserrat 
Torrent, responsable de l’àrea d’habitatge 
de l’Organització de Consumidors i Usuaris 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03443/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 119406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03444/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 119406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03445/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 119406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació Espanyola de Cai-
xes d’Estalvis amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03446/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 119429).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Espanyola de Ban-
ca amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilitza-
ció dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 352-03447/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 119429).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provi-
nents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03448/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 119429).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Societat de Gestió d’Actius Pro-
cedents de la Reestructuració Bancària amb 
relació al Projecte de llei de mesures extra-
ordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’exe-
cució hipotecària
Tram. 352-03449/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 119429).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Ofideute amb relació al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries i urgents per 
a la mobilització dels habitatges provinents 
de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03450/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 119429).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03451/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 119429).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03452/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 119429).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació d’Associacions Veï-
nals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries i urgents per 
a la mobilització dels habitatges provinents 
de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03453/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 119429).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de les Entitats Catalanes d’Acció Soci-
al amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilitza-
ció dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 352-03454/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 119429).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances de Catalunya (Aicec-
Adicae) amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03455/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 119429).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Càritas Diocesana de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilitza-
ció dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 352-03456/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 119429).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Organització de Consumidors i 
Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provi-
nents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03457/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 119429).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Justícia i Pau amb relació al Pro-
jecte de llei de mesures extraordinàries i ur-
gents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipote-
cària
Tram. 352-03458/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 119429).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Creu Roja amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provi-
nents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03459/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 119429).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Banc dels Aliments 
amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilitza-
ció dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 352-03460/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 119429).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03461/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 119429).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Avalis de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de mesures extraordinàri-
es i urgents per a la mobilització dels habi-
tatges provinents de processos d’execució 
hipotecària
Tram. 352-03462/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 119429).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Secretaria d’Estat d’Infraes-
tructures, Transports i Habitatge del Minis-
teri de Foment amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03463/10

Sol·licitud

Presentació: GP C’s (reg. 119436).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Societat de Gestió d’Actius Pro-
cedents de la Reestructuració Bancària amb 
relació al Projecte de llei de mesures extra-
ordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’exe-
cució hipotecària
Tram. 352-03464/10

Sol·licitud

Presentació: GP C’s (reg. 119436).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cambra de la Propietat Urbana 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03465/10

Sol·licitud

Presentació: GP C’s (reg. 119436).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Deganat dels Registradors de 
la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03466/10

Sol·licitud

Presentació: GP C’s (reg. 119436).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Agents de la Propie-
tat Immobiliària de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipote-
cària
Tram. 352-03467/10

Sol·licitud

Presentació: GP C’s (reg. 119436).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’Emilio Ál-
varez Pérez-Bedia, president del Registre 
d’Auditors Economistes de Catalunya i vice-
secretari de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipote-
cària
Tram. 352-03468/10

Sol·licitud

Presentació: GP C’s (reg. 119436).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença del president 
de la Comissió de Dret Fiscal i Financer del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei de mesures extraor-
dinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’exe-
cució hipotecària
Tram. 352-03469/10

Sol·licitud

Presentació: GP C’s (reg. 119436).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de CaixaBank amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provi-
nents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03470/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 119468).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Banc Sabadell amb relació al Pro-
jecte de llei de mesures extraordinàries i ur-
gents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipote-
cària
Tram. 352-03471/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 119468).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Banco Santander amb relació 
al Projecte de llei de mesures extraordinàri-
es i urgents per a la mobilització dels habi-
tatges provinents de processos d’execució 
hipotecària
Tram. 352-03472/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 119468).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del BBVA amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03473/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 119468).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Bankia amb relació al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries i urgents per 
a la mobilització dels habitatges provinents 
de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03474/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 119468).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’ING Direct amb relació al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries i urgents per 
a la mobilització dels habitatges provinents 
de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03475/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 119468).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença de Gonzalo 
Bernardos, professor titular del Departa-
ment de Teoria Econòmica de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03476/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 119468).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Proposta de compareixença de Carles Ver-
gara Alert, professor de l’IESE especialitzat 
en el sector immobiliari, amb relació al Pro-
jecte de llei de mesures extraordinàries i ur-
gents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipote-
cària
Tram. 352-03477/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 119468).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 18.06.2015.

Sol·licitud de compareixença del secretari ge-
neral de l’Esport davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè expliqui el capteniment 
del Govern envers les actituds en l’esport
Tram. 356-01245/10

Sol·licitud

Presentació: Sergio García Pérez, del GP PPC (reg. 
118479).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 18.06.2015.
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Sol·licitud de compareixença de Maria Rosa 
Navarro i Anna Maria Solé, en representa-
ció de l’Associació d’Advocats Fiscals Subs-
tituts de Catalunya, davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans perquè informin so-
bre la situació del col·lectiu d’advocats fis-
cals substituts
Tram. 356-01248/10

Sol·licitud

Presentació: Annabel Marcos i Vilar, del GP CiU, 
Gemma Calvet i Barot, del GP ERC, Ferran Pedret i 
Santos, del GP SOC, Sergio Santamaría Santigosa, del 
GP PPC, Salvador Milà i Solsona, del GP ICV-EUiA, 
Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s, Quim Arrufat 
Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 119024).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 18.06.2015.

Sol·licitud de compareixença de Guiomar 
Todó, responsable de Save the Children a 
Catalunya, davant la Comissió de la Infàn-
cia perquè exposi la situació dels infants 
migrants i presenti la seva posició sobre 
l’Agenda de migracions
Tram. 356-01251/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 119584).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 22.06.2015.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el 
conseller de la Presidència sobre el Pla anu-
al de cooperació al desenvolupament 2015
Tram. 355-00228/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament de la Presidència (reg. 119465).
Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 19.06.2015.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambi-
ental i Solidària davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00961/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 26 de la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 22.06.2015, 
DSPC-C 754.

Compareixença de Javier de la Rosa, exre-
presentant de KIO España, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00977/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 26 de la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 22.06.2015, 
DSPC-C 754.

Compareixença de Joan Piqué Vidal, advo-
cat, davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00981/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 26 de la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 22.06.2015, 
DSPC-C 754.
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Compareixença d’Itziar González Virós, exre-
gidora del Districte de Ciutat Vella, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva-
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Po-
lítica
Tram. 357-00994/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 26 de la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 22.06.2015, 
DSPC-C 754.

Compareixença de Carme García Suárez, 
exregidora de l’Ajuntament de Sabadell, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00995/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 26 de la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 22.06.2015, 
DSPC-C 754.

Compareixença de Rafael Gascó Sales, con-
seller delegat d’Andbank España, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva-
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Po-
lítica
Tram. 357-01129/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 23.06.2015, 
DSPC-C 756.

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Renúncia a la condició de diputada

Presentació
Reg. 119586

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Rocio Martínez-Sampere Rodrigo, amb el present es-
crit manifesto la meva voluntat de renunciar a la con-
dició de diputada per la circumscripció de Barcelona.

Barcelona, 19 juny de 2015

Rocio Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

4.88. CONSELLS ASSESSORS DEL PARLAMENT

4.88.01. CONSELL ASSESSOR DEL PARLAMENT 
SOBRE CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parla-
ment sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/10

Substitució de membres
Reg. 119705 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 23.06.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
Alícia Romero Llano ha estat designada representant 
del Grup Parlamentari Socialista per a formar part de 
Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecno-
logia (CAPCIT).

Palau del Parlament, 22 de juny de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC
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1. INTRODUCCIÓ


El juny de 2013 el Consell Executiu de la 
Generalitat de Catalunya va aprovar 
autoritzar l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries (AQuAS) del Departament de 
Salut a emprendre un procés de diàleg 
competitiu amb empreses especialistes en 
l’àmbit de la gestió de dades per al disseny, 
la implantació i l’operació d’un model de 
gestió i serveis per al Projecte de valorització 
d’informació del sistema sanitari català 
(Projecte VISC+).


Segons el que s’anunciava, el programa 
pretén proveir d’informació els centres 
d’investigació i altres agents per millorar la 
recerca i l’avaluació a Catalunya i a escala 
internacional, sempre d’una manera 
anònima i segura, d’acord amb les 
limitacions pertinents de privacitat, 
seguretat i propietat. Així mateix, amb el 
projecte VISC+ se segueixen les tendències 
internacionals per donar un fort impuls a 
les polítiques de dades obertes (Open Data) 
impulsades per la Generalitat de Catalunya, 
que advoquen pel lliure accés de la 
ciutadania a les dades públiques.


Posteriorment, hi ha hagut diverses veus 
que han manifestat els seus dubtes 
respecte que es pugui assegurar l’anonimat 
i garantir la confidencialitat d’una 
informació tan sensible com la de salut, en 
benefici d’interessos privats, i els mitjans 
de comunicació s’han fet ressò d’aquesta 
inquietud.


El temor que manifesten principalment es 
concreta a no saber amb exactitud qui farà 
ús d’aquestes dades (l’Administració 
mateixa o empreses amb finalitats 
comercials com ara una companyia 
farmacèutica, una asseguradora o una 
entitat financera, etc.) i les repercussions 
que aquesta cessió pot tenir en els usuaris 
si amb això es poden identificar grups de 
risc poblacionals amb més precisió, de 
manera que sigui possible disposar de 
bases de dades poblacionals amb 
informació sobre les característiques 
personals, els comportaments, els patrons 
de consum i les malalties dels individus. 


El novembre de 2014, data en què es va 
obrir l’actuació d’ofici que ha donat lloc a 


aquest informe, el projecte estava aturat 
després que el Parlament de Catalunya 
hagués aprovat una moció per obrir un 
procés de discussió entre tots els actors 
socials.


Atès que, d’acord amb l’article 41 de la Llei 
24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de 
Greuges, el Síndic pot investigar d’ofici els 
actes en què l’activitat o la inactivitat 
atribuïble a les administracions, els 
organismes, les empreses o les persones a 
què fa referència l’article 26 pugui haver 
vulnerat drets o llibertats constitucionals o 
estatutàries, es va considerar convenient 
iniciar una actuació d’ofici per estudiar 
amb deteniment aquesta qüestió i formular 
les consideracions i conclusions pertinents 
a l’Administració sanitària, de qui depèn 
aquest projecte.


Per a l’elaboració d’aquest informe, el 
Síndic de Greuges, s’ha servit, d’una banda, 
de la diversa informació i documentació 
relacionada amb el projecte tramesa pel 
Departament de Salut i del lloc web 
expressament creat per a aquest projecte, 
que publica progressivament tota la 
informació i la documentació rellevant 
amb relació al Projecte VISC+; i, de l’altra, 
de la informació obtinguda en les reunions 
que ha mantingut la institució, tant amb 
l’AQuAS de Catalunya, per poder aprofundir 
en aspectes del projecte, com amb 
l’Hospital de la Vall d’Hebron Institut 
d’Oncologia, amb la voluntat d’entendre 
les necessitats, els processos i les garanties 
de la investigació mèdica. 


Així mateix, la institució ha tingut accés a 
diversos documents relacionats amb la 
qüestió entre els quals destaquen el 
document Bioètica i Big Data de salut: 
explotació i comercialització de les dades dels 
usuaris de la sanitat pública, del Grup 
d’Opinió de l’Observatori de Bioètica i Dret, 
de la Universitat de Barcelona; el Document 
de posició de la Junta de Govern del Col·legi 
Oficial de Metges de Barcelona sobre el Projecte 
Visc +, i el document Principis ètics i directrius 
per a la reutilització de la informació del 
sistema de salut català en la recerca, la 
innovació i l’avaluació, del Comitè de Bioètica 
de Catalunya.


Sobre la base de tota la informació i 
documentació a la qual s’ha pogut accedir, 







tant la tramesa per l’Administració com 
l’obtinguda a través de les reunions del 
Síndic de Greuges amb altres agents 
implicats, s’han elaborat les consideracions 


que apareixen a continuació, juntament 
amb les conclusions i recomanacions que 
hi estan vinculades. 
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2. CONSIDERACIONS


2.1. Dret dels usuaris que l’Administració 
dugui a terme accions per fomentar la recerca 
i la investigació


La Constitució espanyola reconeix el dret a la 
protecció de la salut i encarrega als poders 
públics l’organització i la tutela de la salut 
pública mitjançant mesures preventives, 
prestacions i els serveis necessaris.


La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de 
sanitat, regula totes les accions que permetin 
fer efectiu aquest dret, i determina que les 
actuacions de les administracions públiques 
estan orientades, entre d’altres, a garantir que 
les accions sanitàries que es duguin a terme 
estiguin dirigides a la prevenció de les malalties 
i no només a curar-les.


El dret a la protecció de la salut també implica 
la investigació tant per trobar medicaments 
adequats com per analitzar l’evolució de les 
malalties. Aquest aspecte implica que 
l’Administració sanitària ha de dur a terme 
accions encaminades a fomentar la 
investigació i la recerca, amb totes les 
precaucions necessàries. I, respecte 
d’aquestes precaucions, la normativa preveu 
que tota persona té dret que es respecti la 
confidencialitat de les dades que fan 
referència a la seva salut i té dret que ningú 
que no estigui autoritzat hi pugui accedir, si 
no és emparant-se en la legislació vigent. 
Així, la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre 
els drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient, i la documentació 
clínica, permet l’accés a la història clínica 
amb finalitats epidemiològiques, 
d’investigació o de docència, amb subjecció al 
que estableixen la Llei 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, i la Llei general de sanitat, i 
preservant les dades d’identificació del 
pacient separades de les de caràcter 
clinicoassistencial, excepte que la persona hi 
hagi donat el consentiment.


2.2. Informació disponible en les bases de 
dades de l’Administració sanitària catalana


L’Administració sanitària catalana disposa 
d’un volum molt elevat i important 
d’informació que ha anat recopilant en 


cadascuna de les històries clíniques dels 
pacients, arran dels processos assistencials a 
què s’han sotmès per poder-los garantir una 
assistència adequada.


Segons el que es desprèn de la documentació 
a què s’ha tingut accés, el Projecte VISC+ té 
per objectiu emprar informació clínica 
anònima que prové dels diversos registres i 
sistemes d’informació de què disposa el 
sistema de salut català, per impulsar i facilitar 
la recerca, la innovació i l’avaluació en 
ciències de la salut. L’accés a aquesta 
informació (no a la història clínica dels 
pacients) permetrà millorar la qualitat 
assistencial que s’ofereix als pacients; facilitar 
la tasca dels investigadors, que amb menys 
temps de recerca podran accedir a un volum 
més alt de registres i, per tant, permetrà 
augmentar la immediatesa i replantejar-se 
possibles preguntes; accelerar la innovació, i 
millorar la capacitat de planificació i 
assignació de recursos del sistema sanitari, 
tot respectant, això sí, el dret a la intimitat i a 
la protecció de les dades personals de què 
gaudeixen els pacients. 


D’acord amb això, doncs, sembla que 
aprofitar tota la informació disponible en les 
diverses bases de dades que gestiona 
l’Administració sanitària inevitablement ha 
de redundar en la salut dels pacients presents 
i futurs i ajudar a preveure malalties.


En aquesta línia, l’informe del Comitè de 
Bioètica de Catalunya fa referència a “la 
participació solidària dels usuaris del sistema 
de salut de Catalunya, que, amb les seves 
dades prèviament anonimitzades, 
contribueixen a impulsar la recerca biomèdica 
en pro del bé comú”.


2.3. Anonimització de les dades


La Llei orgànica de protecció de dades de 
caràcter personal defineix com a dada 
personal qualsevol informació relativa a 
persones físiques identificades o 
identificables, i estableix que les dades 
personals referides a la salut de les persones 
són dades sensibles, mereixedores d’una 
especial protecció en la normativa de 
protecció de dades. En aquesta línia, preveu 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició (drets ARCO) a les persones físiques 
titulars de les dades que són objecte de 
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tractament en relació amb aquestes dades 
personals. Tanmateix, sembla que hi ha 
consens que l’anonimització de les dades 
personals fa que aquestes dades deixin de 
tenir aquesta consideració i, per tant, deixin 
de tenir la protecció de què gaudeixen les 
dades personals. 


El problema és que avui dia no és possible 
afirmar que sotmetent de nou aquestes dades 
anonimitzades a processos informàtics no 
sigui possible identificar-ne de nou els 
titulars. És a dir, no es pot afirmar amb 
rotunditat que l’anonimització de dades sigui 
un procés sense cap risc i aquest és un dels 
obstacles amb què ha topat aquest projecte 
en àmbits especialitzats i en l’opinió pública: 
la impossibilitat de garantir, amb risc zero, 
l’anonimització de les dades.


Arribats a aquest punt, perquè el Projecte 
pugui endegar-se amb prou garanties, és 
imprescindible fer referència a la necessitat 
que s’introdueixin mesures encaminades a 
minimitzar tant com sigui possible qualsevol 
tipus de risc, tenint en compte que el risc zero 
no existeix, amb les mesures següents: la 
implementació d’un bon sistema 
d’anonimització, la determinació de mesures 
dirigides a evitar processos que inverteixin el 
procés i permetin identificar els pacients un 
cop ja s’ha dut a terme el procés 
d’anonimització, la introducció de mesures 
de control i realització d’auditories 
periòdiques internes i externes que avaluïn 
l’ús de les dades i les mesures de seguretat 
emprades que detectin possibles irregularitats 
i evitin l’entrada en el sistema de la pirateria 
informàtica, i la previsió de sancions davant 
conductes fraudulentes.


Pel que fa al procés d’anonimització, que 
realitzarà l’AQuAS mateix, caldrà apostar per 
procediments informàtics avançats que 
limitin tant com sigui possible que 
procediments informàtics inversos puguin 
desanonimitzar les dades, atès que aquest és 
un dels punts que provoca més controvèrsia.


Pel que fa a la possibilitat que, un cop cedides 
les dades anonimitzades, sigui factible 
identificar de nou les persones per mitjà de 
processos informàtics avançats i a partir 
d’aquí emprar aquestes dades personals per 
a finalitats no desitjades i distintes d’aquelles 
que permet la llei, cal tenir present que les 
dades disponibles en el Projecte VISC+ només 


poden ser analitzades i consultades per 
investigadors dels centres del SISCAT 
(constituït per la Xarxa de Centres i Serveis 
Sanitaris d’Utilització Pública de Catalunya) 
i de recerca acreditats pel CERCA en l’àmbit 
de les ciències mèdiques i de la salut que 
presentin un projecte degudament 
completat i que hagin superat els 
requeriments ètics i científics exigits, 
sempre que justifiquin que l’ús que se’n fa 
es correspon a una finalitat de recerca mèdica 
o d’avaluació.


Així, les sol·licituds que presentin riscos 
perquè no poden acreditar suficientment la 
protecció de la privacitat no haurien ser 
autoritzades i les que s’autoritzin haurien 
d’estar sotmeses a un seguiment molt 
meticulós, a fi de mantenir-ne i garantir-ne la 
privacitat.


A l’efecte de reforçar la protecció de la 
privacitat, el Comitè de Bioètica de Catalunya 
fa referència a tot un seguit de mesures que 
haurà d’implantar l’AQuAS per protegir la 
privacitat de les dades i que es reprodueixen 
a continuació:


"[...]


 Denegar qualsevol petició que no compleixi 
amb totes les garanties pel que fa al risc de 
reidentificació de les dades anonimitzades. 


 Denegar qualsevol petició per creuar dades 
anonimitzades del VISC+ amb altres dades 
alienes al Projecte que no aporti el 
consentiment informat explícit i específic de 
les persones involucrades. 


 Fer signar als sol·licitants un compromís de 
garanties per mantenir la privacitat i la 
seguretat de les dades dels serveis VISC+ que 
inclogui les clàusules següents:


- El sol·licitant no pot emprendre accions 
per reidentificar les dades que l’AQuAS hagi 
facilitat de forma anonimitzada.


- El sol·licitant ha de comunicar a l’AQuAS 
qualsevol dada que se li hagi facilitat 
anonimitzada quan es detecti el risc de 
reidentificació.


- El sol·licitant no pot fer cap altre ús del 
servei VISC+ que no sigui estrictament 
l’autoritzat.
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El sol·licitant ha de disposar de les mesures 
de seguretat dels fitxers d’acord amb la 
llei i ha d’acceptar que l’AQuAS realitzi 
una auditoria per comprovar el compliment 
d’aquestes mesures. 


 Mantenir la proporcionalitat de la petició 
i accedir només a les dades anonimitzades 
mínimes imprescindibles per donar 
cobertura a la petició.


 Eliminar la informació no necessària per 
assolir els objectius de la petició, com ara 
les variables d’un cas anònim, que no seran 
utilitzades.


 Eliminar tots els identificadors de 
persones, professionals, codis de centres de 
salut o codis geogràfics, excepte en els 
casos en què sigui estrictament necessari, 
sempre que l’anàlisi prèvia de l’AQuAS 
conclogui que no hi ha risc per a la privacitat 
i amb l’anonimització prèvia d’aquests 
identificadors com a mínim una vegada.


 Revisar i implementar periòdicament els 
canvis i les innovacions en la normativa de 
protecció de dades i dels mecanismes i 
metodologies destinats a protegir la 
privacitat.


 Qualsevol altre mecanisme alternatiu que 
l’AQuAS consideri adient de cara a garantir 
que no hi ha cap risc en la privacitat de les 
persones.


[...]”


2.4. Mesures de seguretat


Pel que fa a les mesures de seguretat, tot 
apunta que l’AQuAS ha implementat un 
sistema fort amb mesures concretes, com 
ara codificar doblement les dades i codificar 
diferent per a cada projecte, fins i tot, d’un 
mateix usuari; aplicar la normativa relativa 
a dades personals a les dades anonimitzades; 
no permetre creuar les dades anonimitzades 
amb bases de dades externes o realitzar 
auditories. 


Sobre la realització d’auditories, el Síndic 
de Greuges comparteix les reflexions del 
Comitè de Bioètica de Catalunya quant a la 
importància que es prevegin auditories 
externes, independents de l’AQuAS i del 


Visc+, amb caràcter periòdic i “sempre que 
hi hagi un canvi rellevant en el Projecte que 
pugui significar un risc per a la protecció de 
la privacitat o en la seguretat dels fitxers”, i 
també la reflexió que fa l’Observatori de 
Bioètica i Dret, que considera que “hi ha 
d’haver un òrgan de governança extern, 
independent dels agents implicats [...]” i la 
Junta de Govern del Col·legi Oficial de 
Metges de Barcelona, que assenyala que 
“caldria considerar l’establiment d’un òrgan 
independent de control específic de la 
gestió de les dades [...]”.


Per la seva banda, l’Administració sanitària 
assegura que s’han incorporat al projecte les 
recomanacions i els suggeriments de millores 
formulades per l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades. I, precisament, perquè les 
peticions d’accés s’autoritzen per a la finalitat 
prevista en la normativa, i perquè des del 
Projecte VISC+ s’assegura que es vetlla perquè 
les entitats o persones encarregades de fer-ne 
el tractament compleixin les directrius 
establertes, l’ús inadequat o fraudulent que 
es pugui derivar d’aquest accés és contrari a 
aquell per al qual s’autoritza i, per tant, s’ha 
d’aturar, reparar, perseguir i sancionar.


Dit això, el Síndic considera que hi ha molts 
avantatges per als pacients mateixos que es 
deriven de poder accedir a les dades que 
contenen les diverses bases de dades de la 
sanitat pública catalana, després d’haver-
les anonimitzat i d’haver-hi aplicat totes les 
mesures de seguretat i els controls 
necessaris per preservar el dret a la intimitat 
dels pacients i per a les finalitats previstes 
en la llei. En aquesta línia, a les reunions 
que s’han mantingut amb diversos 
professionals i agents implicats per tractar 
sobre aquesta qüestió, hi ha unanimitat a 
considerar que aquest accés suposa avançar 
en molts anys els resultats de les 
investigacions a Catalunya, on es fa un 
volum de recerca important. 


Cal destacar la referència que fa l’informe 
del Comitè de Bioètica de Catalunya a la 
utilització de les dades agregades dels 
ciutadans, en el sentit que planteja reptes 
que són objecte de debat arreu del món, 
amb propostes de regulació ètica no només 
en el camp de la salut, sinó també en 
d’altres àmbits. “Eines utilitzades en les 
xarxes socials captures, amb el consentiment 
poc informat de l’usuari, multiplicitat de 
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dades de caràcter personal. Hom ho accepta 
pels avantatges que es poden obtenir, 
malgrat que no és prou conscient de l’ús que 
es pugui fer de les dades personals que 
voluntàriament aporta”.


2.5. Informació als usuaris de la sanitat pública 
catalana


També cal fer referència a la informació que 
tenen d’aquest projecte els usuaris de la 
sanitat pública catalana, les dades 
clinicoassistencials dels quals són les que 
es posaran a disposició dels investigadors 
després d’anonimitzar-les. Algunes 
persones tenen la percepció (i d’altres la 
convicció) que es pretén fer negoci amb les 
seves dades i tenen la convicció que aquest 
accés, a la llarga, els pot perjudicar, per 
exemple, si les empreses asseguradores 
poden disposar de les dades relatives a la 
seva salut. 


En aquest sentit, és imprescindible dur a 
terme actuacions dirigides a explicar amb 
claredat el projecte, a fi que els ciutadans 
se’n puguin formar una opinió després de 
conèixer-lo a fons, amb una incidència 
especial en allò que té a veure amb el dret a 
la confidencialitat de les seves dades de què 
gaudeixen. I amb la finalitat d’evitar recels 
se’ls ha d’oferir les màximes garanties que 
les seves dades seran emprades 
exclusivament per a la finalitat per a la qual 
s’han cedit i que, en cap cas, aquesta cessió 
els ha d’acabar perjudicant.


I ha de ser després d’un coneixement 
complet del Projecte que el pacient decidirà 
si exerceix el dret d’oposició que les seves 
dades siguin incloses en el procés 
d’anonimització, possibilitat que preveu el 
Projecte i que ha de consistir en una gestió 
àgil. En cap cas ha d’ocórrer que una 
tramitació feixuga del dret d’oposició faci 
que la persona desisteixi d’exercir-lo. 
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3. CONCLUSIONS


Primer


• El sistema de sanitat públic disposa d’una 
gran quantitat d’informació sanitària que 
pot resultar molt avantatjosa per avançar 
en la recerca, en la investigació i en 
l’aplicació de polítiques públiques.


• El Projecte VISC+ té com a finalitat 
aprofitar l’enorme quantitat d’informació 
que contenen les bases de dades 
relacionades amb la sanitat pública a 
Catalunya perquè redundi en benefici dels 
usuaris mateixos, després d’un procés previ 
d’anonimització de dades.


• Hi ha coincidència en el fet que l’accés a 
aquesta informació permetria acurtar, en 
molts anys, els terminis emprats fins ara en 
processos de recerca i investigació i, en 
conseqüència, en l’aplicació de remeis.


• L’anàlisi de les dades la duran a terme 
investigadors dels centres de la Xarxa del 
Sistema Sanitari Integral d’Utilització 
Pública de Catalunya (SISCAT) i de recerca 
acreditats pel CERCA. L’ús d’aquesta 
informació ha de revertir en la sanitat pública 
i ha de beneficiar el pacient mateix. En cap 
cas el pacient en pot resultar perjudicat.


Segon


• La polèmica s’ha centrat en la impossibilitat 
d’assegurar al cent per cent que, malgrat el 
procés d’anonimització, no es pugui identificar 
l’usuari i les conseqüències que un mal ús 
d’aquesta informació pot tenir en els usuaris o 
els beneficis que pot proporcionar a tercers.


• No existeix el risc zero. L’aplicació de 
processos informàtics especialitzats o el 
creuament amb altres bases de dades podrien 
permetre la reidentificació. 


Tercer


• S’ha de garantir i preservar en tot moment 
el dret a la intimitat del pacient.


• Les persones poden oposar-se que les seves 
dades siguin anonimitzades i posteriorment 
utilitzades.


• Tota persona té dret que es respecti la 
confidencialitat de les dades que fan 
referència a la seva salut i té dret que ningú 
que no hi estigui autoritzat pugui accedir-hi, 
si no és emparant-se en la legislació vigent.


Quart


• La normativa permet l’accés a les dades 
clíniques amb finalitats epidemiològiques, 
d’investigació o docència, amb subjecció a la 
normativa de protecció de dades i a la sectorial 
de sanitat, sempre després d’un procés de 
dissociació de les dades de caràcter personal 
de les dades de caràcter clinicoassistencial, 
excepte en els casos en què el pacient hi hagi 
donat el seu consentiment exprés. Així, no 
caldria el consentiment explícit dels usuaris, 
sempre que abans s’hagués produït un procés 
d’anonimització amb garanties.


Cinquè


• No és possible l’accés a aquesta informació 
sense que hagi estat prèviament anonimitzada 
o bé si el pacient no ho ha autoritzat 
expressament.


• És imprescindible l’aplicació de mecanismes, 
previs i posteriors al procés d’anonimització, 
tendents a evitar la reidentificació.


• No es permet l’ús d’aquestes dades per a 
una finalitat diferent d’aquella autoritzada 
per la normativa, de manera que l’ús 
fraudulent s’ha d’aturar, reparar, perseguir i 
sancionar.


• Qui faci un ús incorrecte de les dades n’ha 
de ser responsable.


Sisè


• Els usuaris de la sanitat pública catalana, les 
dades clinicoassistencials dels quals són les 
que es posaran a disposició dels investigadors 
després d’anonimitzar-les, no tenen un 
coneixement profund del Projecte, de les 
mesures de seguretat previstes, ni de les 
repercussions que pot tenir en la seva salut.
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4. RECOMANACIONS


A partir de la informació i la documentació 
disponibles, i d’acord amb les consideracions 
precedents i les conclusions que hi estan 
vinculades, el Síndic formula les 
recomanacions següents al Departament de 
Salut perquè es tinguin en compte amb vista 
a garantir en tot moment que l’ús que es fa 
de les dades cedides sigui per a les finalitats 
previstes per la normativa i a vetllar per la 
protecció del dret a la intimitat dels pacients.


El Síndic recomana de manera especial els 
aspectes següents:


• Que es vetlli per la protecció del dret a la 
intimitat i la confidencialitat de què gaudeixen 
els usuaris del sistema sanitari català.


• Que s’apliquin els sistemes de control i de 
seguiment previstos, amb rigorositat i 
contundència, per assegurar que les dades 
cedides s’usen exclusivament per a la finalitat 
per a la qual se’n va autoritzar la cessió.


• Que es garanteixi que els beneficis que es 
deriven de la cessió de dades repercuteixen, 
amb caràcter general, en la sanitat pública i, 
de manera particular, en les persones que les 
han cedit, amb una atenció especial als 
col·lectius més vulnerables.


• Que es prevegi algun òrgan independent 
de control extern a l’AQuAS i al Projecte 
VISC + que dugui a terme, com a mínim, 
una auditoria anual amb l’objectiu de 
garantir, d’una banda, que es compleixen 
els protocols per assegurar l’anonimització 
de les dades; i, de l’altra, que els projectes 
siguin dissenyats en benefici de tota la 
societat, sense discriminacions.


• Que es millori la informació que s’ofereix 
als usuaris de la sanitat pública sobre el 
projecte perquè puguin conèixer els 
avantatges i els possibles riscos, i perquè 
puguin formar-se una opinió clara abans 
de decidir.


• Que, d’una manera proactiva, s’informi 
els usuaris sobre el dret d’oposició de què 
gaudeixen pel que fa a l’anonimització de 
les seves dades i que se’ls ofereixi un 
tràmit àgil perquè el puguin exercir.


I, a més, també:


• Que es respecti escrupolosament la 
normativa relativa a l’accés a les dades 
quan no sigui necessari el consentiment 
de l’usuari.


• Que s’apliquin mesures de seguretat i de 
prevenció en el procés d’anonimització 
mateix. 


• Que no s’assumeixi automàticament el 
risc de reidentificació després de l’aplicació 
d’un procés d’anonimització i es continuï 
treballant per minimitzar-lo tant com es 
pugui de manera continuada.


• Que es prohibeixi de manera expressa el 
creuament de les dades anonimitzades 
amb altres bases de dades que puguin 
permetre la reidentificació dels pacients.


• Que, davant usos inadequats, s’accionin 
els mecanismes necessaris perquè s’aturi 
l’ús incorrecte, es corregeixi i se sancioni.


• Que s’apliquin les recomanacions 
efectuades per l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades sobre el projecte, a fi de 
reforçar-lo. 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. INFORME 


1.1.1. Objecte i abast 


La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, d’a-


cord amb la normativa vigent, emet aquest informe arran de les funcions que li són enco-


manades en la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i a partir de la 


Resolució 232/X del Parlament de Catalunya. 


 


La Resolució 232/X del Parlament de Catalunya determina que, atesa la participació de la 


Generalitat de Catalunya en les entitats Institut Català de Finances (ICF), Centrals i Infraes-


tructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SAU (CIMALSA) i Empresa de Pro-


moció i Localització Industrial de Catalunya, SA, coneguda com Avançsa; i la de l’Ajun-


tament de Barcelona en Fira de Barcelona, Consorci de Turisme de Barcelona i Catalana 


d’Iniciatives, SCR, de Règim Comú, SA, la Sindicatura de Comptes elabori un informe de 


fiscalització relatiu a la gestió comptable i econòmica de les aportacions de capital públic 


que la companyia aèria Spanair, SA ha rebut del 2009 ençà. 


 


 


1.1.2. Metodologia 


El treball s’ha dut a terme d’acord amb els principis i normes internacionals de fiscalització 


del sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves, de compliment i 


substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències suficients i adients 


per poder expressar tota la informació que s’exposa en aquest informe. 


 


La metodologia emprada en el treball, tenint en compte que Spanair, SA, és una companyia 


en liquidació, ha estat d’una banda la utilització de la informació inclosa en els comptes 


anuals de les diferents entitats que van participar directament o indirectament en l’aportació 


de fons a Spanair, SA des de l’exercici 2009 i, d’altra banda, la circularització a totes aques-


tes entitats per tal de confirmar les dades referents a les aportacions efectuades. 


 


 


1.2. ENS FISCALITZAT 


1.2.1. Antecedents (1986-2008) 


Spanair, SA va ser una companyia aèria creada el desembre de 1986 per Scandinavian 


Airlines System AB (SAS), companyia aèria amb seu central a Estocolm, i Teinver, una 


societat d’inversions espanyola. Inicialment operava només com a companyia xàrter trans-


portant passatges principalment a les Illes Balears, Canàries i resta d’Europa, però va anar 


ampliant la seva oferta tant en vols regulars domèstics com intercontinentals. 
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Els atemptats de l’11-S i la posterior crisi econòmica en les línies aèries van ser la causa 


que Spanair, SA cancel·lés els seus vols intercontinentals, i que passés a cobrir aquestes 


rutes amb vols de codis compartits. 


 


El maig del 2003 Spanair, SA va entrar a formar part de Star Alliance, l’aliança de com-


panyies aèries més important del món. 


 


L’estiu del 2007 SAS va anunciar la posada a la venda de tots els seus actius no estra-


tègics, entre ells, la seva participació en la companyia no escandinava Spanair, SA.  


 


L’agost del 2008 un avió de Spanair, SA es va estavellar a l’aeroport de Madrid-Barajas i en 


l’accident van morir 154 persones. En el mateix any i com a conseqüència de la delicada 


situació financera de la companyia es va posar en marxa un pla de viabilitat en el qual es 


plantejava una reducció de la plantilla i de la flota. 


 


 


1.2.2. Adquisició de Spanair, SA i nou projecte (2009-2010) 


El Consorci de Turisme de Barcelona i Catalana d’Iniciatives SCR de Règim Comú, SA (en 


endavant, Catalana d’Iniciatives) van prendre la iniciativa de participar en la compra de 


Spanair, SA i van arribar a un acord amb SAS per estudiar l’operació. Es va decidir cercar 


capital per tirar endavant l’operació i es va incorporar un grup d’empresaris, aglutinat a 


l’entorn de FemCat, fundació privada d’empresaris que treballa en l’elaboració de pro-


postes i en la generació d’iniciatives que ajudin al desenvolupament econòmic i social de 


Catalunya, que va crear la societat Volcat 2009, SL. 


 


Els promotors van demanar al Govern de la Generalitat suport a l’operació; suport que es 


va concretar en la facilitació del finançament, deixant clar que el risc corresponia als 


promotors. Els inversors individuals del projecte podien accedir a una línia especial de 


préstecs de l’ICF de capitalització d’empreses, i utilitzar d’aval les seves empreses o so-


cietats patrimonials. 


 


El gener del 2009 es va crear Iniciatives Empresarials Aeronàutiques, SA (IEASA), societat 


en la qual participaven Inversions Turístiques i Comercials 2009, SA (ITICSA); Volcat 2009, 


SL; Catalana d’Iniciatives i Fira de Barcelona. 


 


L’abril del 2009 IEASA va adquirir el 80,1% de Spanair, SA a SAS, mentre aquesta es 


quedava el 19,9% restant i assumia el deute que tenia Spanair, SA amb SAS i el deute 


bancari. L’aportació inicial d’IEASA es calculava que fos de 80.100 m€ però l’aportació de 


capital privat per part d’empresaris a IEASA, que havia de facilitar l’adquisició de les ac-


cions de Spanair, SA, es va realitzar més lentament del que estava previst i al tancament 


del primer exercici restaven pendents d’aportar uns 30.000 m€ que va aportar SAS mit-


jançant la formalització d’un crèdit pont amb IEASA.  
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Durant l’exercici 2009, Spanair, SA va dur a terme diverses mesures: va elaborar un pla de 


sanejament econòmic i un canvi de model i d’imatge de la companyia, va reduir la seva 


estructura de costos preparant un pla de negoci per al període 2010-2013 que preveia la 


recerca d’un soci industrial i l’obtenció de beneficis al 2012. 


 


L’execució d’aquestes mesures es va complicar, entre altres motius, perquè a partir del 


maig del 2010 amb l’aplicació de polítiques fortament contractives, l’economia espanyola 


va entrar en una nova fase de recessió i el negoci de transport aeri, estretament relacionat 


amb l’evolució de la demanda agregada i el PIB, es va veure afectat per la caiguda de la 


demanda de transport aeri, l’increment de la competència, la disminució del preu del bitllet 


i l’augment del preu del combustible. Tot això va impactar en les xifres de negoci de forma 


directa. Dos incidents més van tenir un impacte negatiu al 2010: el núvol de cendra 


provocat pel volcà islandès Eyjafjalla i la vaga de controladors aeris el mes de desembre. 


 


 


1.2.3. Recerca de soci industrial i gestió de la crisi (2011-2012) 


Davant la situació de pèrdues la companyia va decidir accelerar el procés de recerca d’un 


soci industrial que pogués garantir la viabilitat futura de l’empresa mitjançant un procés de 


selecció i la contractació d’un banc d’inversions, Lazard, perquè liderés la recerca d’a-


quest soci. 


 


Les negociacions per part dels accionistes de Spanair, SA amb suport de la Generalitat i 


l’Ajuntament de Barcelona van donar fruit i dues empreses estrangeres van manifestar 


interès a entrar en el capital de Spanair, SA: HNA i Qatar Airways. 


 


La companyia xinesa HNA va mostrar dubtes sobre la viabilitat del negoci però amb Qatar 


Airways les negociacions van tirant endavant i el 14 de febrer del 2011 es va signar un 


Memorandum of Understanding. 


 


El 24 d’octubre del 2011 Spanair, SA va signar un contracte d’exclusivitat amb Qatar 


Airways que finalitzava el 23 de gener del 2012. 


 


El 7 de novembre del 2011 Qatar Airways i la Generalitat van signar un Memorandum of 


Interest que contenia un resum d’intencions i una proposta d’inversió. Es va plantejar que 


la participació i finançament de Qatar Airways seria d’un 49%. 


 


El desembre del 2011, per valorar si les ajudes públiques que havia rebut Spanair, SA 


podien constituir un ajut d’Estat, la Comissió Europea va iniciar, a partir d’una denúncia, un 


procediment mitjançant el qual sol·licitava informació sobre certes mesures de suport con-


cedides des de diferents administracions públiques i/o empreses públiques de Catalunya, 


amb l’objectiu de mantenir la viabilitat de la companyia Spanair, SA fins que es trobés un 


inversor privat que hi estigués interessat.  
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El mateix desembre el responsable de Qatar Airways va manifestar la preocupació pel risc 


que suposava l’operació després del procediment iniciat per la Comissió Europea i va 


aturar la negociació. 


 


El 26 de gener del 2012 Qatar Airways va comunicar a la Generalitat que desestimava 


l’operació de compra i aquesta va decidir no destinar més recursos i així ho va comunicar 


a IEASA i als gestors de Spanair, SA. 


 


 


1.2.4. Cessament de l’activitat i concurs voluntari de creditors (des del 2012) 


El 28 de gener del 2012 Spanair va cessar les seves activitats i el 30 de gener del 2012 va 


sol·licitar concurs voluntari de creditors davant el Deganat dels jutjats de Barcelona que va 


ser acceptat per una interlocutòria de l’1 de febrer del 2012. 


 


El 15 de febrer del 2013 la Comissió Europea va comunicar el tancament administratiu de 


la investigació relativa a la concessió de presumptes ajuts d’estat a Spanair.1 


 


El 16 de setembre del 2014 el jutjat mercantil número 10 de Barcelona va dictar sentència 


referent al procediment concursal, en la qual es declarava el concurs de Spanair, SA 


culpable per endarreriment en la presentació, i condemnava el Consell d’Administració al 


pagament de 10.801,72 m€ als creditors concursals. 


 


Aquesta sentència ha estat recorreguda pels afectats davant l’Audiència Provincial de 


Barcelona. 


 


 


 


2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


D’acord amb l’objecte i l’abast d’aquest informe, el treball es presenta a continuació en vuit 


apartats, un apartat per a cada entitat que va aportar directament o indirectament recursos 


a Spanair, SA. En cada apartat s’analitza, per cada any fiscalitzat, les aportacions de qual-


sevol tipus en el finançament de la companyia Spanair, SA o entitats relacionades. 


 


Com a conclusió de tot el moviment de fons vinculat al finançament de Spanair, SA s’inclou 


un apartat final que, de manera gràfica i per al període 2009-2012, presenta tota la infor-


mació relacionada amb les aportacions directes o indirectes abans esmentades. 


 


 


1. Paràgraf afegit com a conseqüència de les al·legacions presentades pel Departament d’Economia i Coneixe-


ment i Fira de Barcelona.  
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En l’annex d’aquest informe es mostra un quadre resum on es detallen els préstecs ator-


gats per entitats financeres o per les diferents entitats involucrades, relacionats amb 


Spanair, SA, amb les característiques principals. 


 


 


2.1. SPANAIR, SA 


Spanair, SA es va constituir el 19 de desembre del 1986. L’objecte social era l’explotació 


del transport aeri regular i no regular de viatgers. 


 


En data 27 de gener del 2012, la societat va anunciar el cessament de les seves ope-


racions i, el 30 de gener, va sol·licitar el concurs voluntari de creditors. 


 


Any 2009 


Aportacions de capital 


El 30 de gener del 2009, l’accionista d’aquell moment, SAS, va decidir vendre una part de 


Spanair, SA. IEASA en va adquirir el 80,1% i SAS va mantenir com a accionista el 19,9% 


restant del capital. 


 


El 31 de desembre del 2009 el capital social de Spanair, SA estava representat per 


67.000.012 accions, d’1 € de valor nominal cadascuna. 


 


Any 2010 


Aportacions de capital 


Durant l’exercici 2010 la Junta General d’Accionistes de Spanair, SA va subscriure els 


acords següents: 


• Aplicació de la prima d’emissió i reducció de capital social mitjançant disminució del 


valor nominal de les accions per la compensació de resultats negatius dels exercicis 


anteriors per 33.000 m€ i 56.950 m€, respectivament. 


 


• Ampliació de capital mitjançant la creació i posada en circulació de 41.540.001 accions 


de 0,15 € de valor nominal i 1,34 € de prima d’emissió, fet que suposa augmentar el 


capital en 6.231 m€, amb una prima d’emissió de 55.769 m€ (total 62.000 m€). Al final de 


l’exercici aquestes accions estaven totalment subscrites i desemborsades per IEASA. 


 


El 27 d’abril del 2010, Spanair, SA va arribar a un acord amb el col·lectiu de pilots i tripu-


lants de cabina de passatgers mitjançant el qual se’ls entregaven accions de la societat 


gratuïtament com a premi a la seva permanència i fidelitat i perquè servissin d’incentiu. 
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Per a aquesta entrega, els accionistes de la societat –IEASA i SAS– van fer una aportació 


no dinerària prèvia equivalent al 5% del capital social de la societat. Aquesta aportació va 


ser valorada per la societat en 3.350 m€ (a 1 € l’acció), i havien de constituir l’autocartera 


mitjançant la qual la societat subscriuria l’acord esmentat. 


 


Com a conseqüència de posteriors ampliacions de capital, no subscrites pel col·lectiu de 


pilots i tripulants de cabina de passatgers, l’import de les accions del capital social a 


entregar a aquests col·lectius va representar el 3,08% sobre el capital social total. Així, el 


31 de desembre del 2010, la societat havia entregat un total de 176.137 accions als 


empleats, que equivalien al 0,16% del capital social i que van suposar una despesa de 


176 m€, que es van registrar a Despeses de personal. 


 


El 31 de desembre del 2010, el capital social de Spanair, SA era de 16.281 m€, representat 


per 108.540.018 accions, de 0,15 € de valor nominal cadascuna. 


 


Préstecs 


L’any 2010 es van fer les operacions següents: 


 


• El 22 de febrer del 2010, Spanair, SA va subscriure un crèdit sindicat per valor de 


50.000 m€ amb diferents entitats de crèdit, dels quals 40.500 m€ es van desemborsar 


abans del tancament de l’exercici. 


 


L’Acord de Govern de 23 de febrer del 2010 autoritzava l’ICF o la seva filial ICF Holding, 


SA a aportar a Spanair, SA, directament o per mitjà d’IEASA, els recursos necessaris per 


completar la subscripció de l’ampliació de capital fins a un màxim de 50.000 m€, si 


aquesta no quedés coberta íntegrament amb fons aportats per altres inversors. 


• El 10 de desembre del 2010 Spanair, SA va formalitzar un préstec participatiu amb 


IEASA per un total de 8.000 m€. Al tancament de l’exercici l’import de què s’havia dis-


posat i pendent d’amortitzar era de 7.500 m€. 


 


Any 2011 


Aportacions de capital 


L’any 2011 hi va haver les operacions següents: 


 


• El 14 de març del 2011 es va ampliar el capital mitjançant la creació i posada en circu-


lació de 7.035.001 accions de 0,15 € de valor nominal i 1,34 € de prima d’emissió. L’am-


pliació, totalment subscrita i desemborsada per IEASA, va suposar augmentar el capital 


en 1.055 m€, amb una prima d’emissió de 9.445 m€ (total 10.500 m€). 
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• Es va fer una reducció de capital mitjançant una reducció del valor nominal de les 


accions i una aplicació de la prima d’emissió per compensar pèrdues d’exercicis 


anteriors. 


 


El 31 de desembre del 2011, el capital social era de 3.467 m€ representat per 115.575.019 


accions, de 0,03 € de valor nominal cadascuna. 


 


Préstecs 


L’any 2011 es van fer les operacions següents: 


 


• L’ICF va desemborsar 9.500 m€ d’acord amb les autoritzacions del Govern del 23 de 


febrer del 2010 i del 8 de febrer del 2011. 


 


• L’1 de juny del 2011 Spanair, SA va formalitzar un préstec participatiu amb Avançsa per 


valor de 56.000 m€ amb venciment el maig del 2012. 


 


• El 30 de novembre del 2011 Spanair, SA va formalitzar un altre préstec participatiu amb 


Avançsa per 15.000 m€ amb venciment el maig del 2012.  


 


• El 31 d’octubre del 2011, Spanair, SA va subscriure un crèdit mercantil amb Fira de 


Barcelona per 10.000 m€ amb venciment el març del 2012.  


 


Any 2012 


El 27 de gener del 2012, Spanair, SA va anunciar el cessament de les seves operacions i 


posteriorment va sol·licitar davant el Jutjat Mercantil número 10 de Barcelona el concurs 


voluntari de creditors. 


 


Els administradors de Spanair, SA van formular els comptes anuals en un escenari de 


liquidació i van optar per reflectir la situació patrimonial de Spanair, SA que es desprenia 


de l’informe provisional de l’Administració concursal. 


 


El 31 de desembre del 2012, el capital social de Spanair, SA era de 3.467 m€, representat 


per 115.575.019 accions, de 0,03 € de valor nominal cadascuna, totalment subscrites i 


desemborsades. 


 


El 31 de desembre del 2012 els comptes anuals de Spanair, SA reflectien el següent: 


 


• Deutes amb entitats de crèdit: Un crèdit sindicat per 50.000 m€ amb diferents entitats de 


crèdit amb venciment entre febrer del 2013 i març del 2014 (9.500 m€ eren amb l’ICF). 
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Per Acord de Govern del 30 de desembre del 2014 s’autoritzava el Departament d’Eco-


nomia i Coneixement a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs 


per al període 2014-2017, per un import total d’11.535,35 m€, per atendre les obliga-


cions derivades de l’operació de préstec de l’ICF a Spanair, SA en cas d’incompliment 


en el pagament del préstec. 


 


• Altres passius financers: Dos préstecs participatius de 56.000 m€ i 15.000 m€, respecti-


vament amb Avançsa que no havien estat liquidats a la data del venciment (maig del 


2012). 


 


• Préstec participatiu concedit per Avançsa l’exercici 2012 per 10.000 m€ pendent d’a-


mortitzar. 


 


• Crèdit mercantil concedit per Fira de Barcelona l’exercici 2011 per 10.000 m€ amb 


venciment març del 2012, no liquidat. 


 


• Préstec participatiu concedit per IEASA l’exercici 2010 per 7.500 m€. 


 


La composició de la participació de l’accionariat en la societat en el període 2009-2012 era 


la següent: 


 


Quadre 1. Participació de l’accionariat en Spanair, SA 


Empreses 


31.12.2009 


% 


31.12.2010 


% 


31.12.2011 


% 


31.12.2012 


% 


IEASA 80,1 85,19 86,09 86,09 


SAS 19,9 11,73 11,01 11,01 


Accions pròpies - 2,92 2,75 2,75 


Altres - 0,16 0,15 0,15 


Total 100,00 100,00 100,00 100,00 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Els moviments de capital explicats anteriorment resten reflectits en el quadre següent: 


 


Quadre 2. Fons propis de Spanair, SA 


Concepte 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 * 


Capital escripturat 67.000 16.281 3.467 3.467 


Capital no exigit (1.000) - - - 


Prima d’emissió 33.000 55.769 - - 


Accions pròpies - (3.174) (3.174) (3.174) 


Resultats d’exercicis anteriors (27.983) (121.423) (158.162) (344.565) 


Resultat de l’exercici (185.419) (115.722) (186.403) (177.884) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals auditats. 


* Comptes formulats en un escenari de liquidació. 
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Tal com es posa de manifest en els informes d’auditoria anuals i les memòries corres-


ponents a Spanair, SA, el Balanç de situació amb patrimoni net negatiu queda compensat 


pels crèdits participatius i les mesures d’ampliació i reducció de capital per restablir i 


resoldre la situació patrimonial de l’empresa. Aquestes mesures s’han pres fins el darrer 


exercici. 


 


Els comptes anuals s’han formulat aplicant el principi comptable d’empresa en funcio-


nament, sobretot en quan als compromisos dels accionistes a seguir aportant els recursos 


financers necessaris amb excepció de l’exercici 2012 en què els comptes anuals es van 


formular en un escenari de liquidació. 


 


A continuació es presenta un resum de totes les aportacions a Spanair, SA: 


 


Quadre 3. Aportacions a Spanair, SA 


Empreses 


31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 


Aportacions 


de capital Préstecs 


Aportacions 


de capital Préstecs 


Aportacions 


de capital Préstecs 


Aportacions 


de capital Préstecs 


IEASA 80.000 - 62.000 7.500 10.500 - - - 


ICF - -  - - 9.500 - - 


Avançsa - -  - - 71.000 - 10.000 


Fira de 


Barcelona - -  - - 10.000 - - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


2.2. INICIATIVES EMPRESARIALS AERONÀUTIQUES, SA (IEASA) 


IEASA es va constituir el 23 de gener del 2009. L’objecte social és la tinença, gaudiment i 


disposició de qualsevol títol de valors mobiliaris. 


 


El 30 de gener del 2012, la societat va sol·licitar la situació preconcursal, que permetia 


renegociar el deute amb els seus dos principals creditors per arribar a acords i evitar haver 


de presentar el concurs de creditors. 


 


Com que l’única activitat de la societat era la tinença d’accions de la societat Spanair, SA i 


aquesta va anunciar el cessament de les seves operacions, IEASA va presentar uns comp-


tes anuals per al 2012 en un escenari de liquidació, amb els actius i passius en valor de 


liquidació. 


 


L’empresa va continuar activa durant l’exercici 2013 i va presentar els comptes anuals de 


l’exercici amb un patrimoni net negatiu de 41.139 m€ com a conseqüència de les pèrdues 


acumulades. 
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El 31 de desembre del 2013, el Consell d’Administració d’IEASA va acordar per unanimitat 


convocar i celebrar una Junta extraordinària per proposar als accionistes la dissolució de 


la societat. 


 


Any 2009 


Aportacions de capital 


IEASA es va constituir amb un capital de 60,10 m€. El 31 de març es va fer una nova am-


pliació de capital per un import de 200,40 m€ i finalment el 30 d’abril del 2009 es va fer una 


nova ampliació de capital de 46.739,5 m€, deixant el capital social en 47.000 m€. 


 


Les aportacions les van fer les empreses següents: 


 


Quadre 4. Aportacions de capital a IEASA. Exercici 2009 


Empreses Import 


ITICSA 15.000 


Volcat 2009, SL 15.000 


Catalana d’Iniciatives 12.000 


Fira de Barcelona 5.000 


Total 47.000 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


El capital social a 31 de desembre del 2009 està representat per 47.000.000 accions d’1 € 


cadascuna. 


 


Préstecs 


El 30 d’abril del 2009 IEASA va formalitzar amb SAS un préstec pont per 30.000 m€ amb 


venciment el 31 de desembre del 2010. 


 


El 29 de setembre del 2009 Catalana d’Iniciatives, ITICSA, Fira de Barcelona i Volcat 2009, 


SL van atorgar unes cartes de garantia a favor de SAS en garantia del pagament de la 


quantitat que devia pel préstec pont concedit, proporcional a la seva participació en el 


capital d’IEASA. 


 


Any 2010 


Aportacions de capital 


Durant l’exercici 2010 IEASA torna a fer una ampliació de capital. L’import i les empreses 


que la subscriuen són les següents: 
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Quadre 5. Aportacions de capital a IEASA. Exercici 2010 


Empreses Import 


Volcat 2009, SL 8.275 


Fira de Barcelona 10.000 


Avançsa 10.000 


CIMALSA 20.000 


Total 48.275 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


El capital social a 31 de desembre del 2010 està representat per 95.275.000 accions d’1 € 


de valor nominal cadascuna. 


 


Préstecs 


L’any 2010 es van fer les operacions següents: 


 


• El desembre del 2010 IEASA va concedir un préstec participatiu a Spanair, SA per 


8.000 m€ amb un tipus d’interès referenciat a euríbor a tres mesos més un 3,5% amb 


venciment el novembre del 2018. L’import formalitzat i pendent a final de l’exercici era 


de 7.500 m€. 


 


• ICF Holding, SA va concedir un préstec convertible en accions a IEASA per 20.000 m€ 


que meritava un tipus d’interès amb una part fixa referenciada a euríbor a dotze mesos 


més un 2,5% i una part tipus d’interès variable en funció de l’increment de valor de les 


accions d’IEASA, amb venciment el desembre del 2013. 


 


• ICF va concedir un préstec de 10.000 m€ a IEASA que meritava un tipus d’interès de 


l’euríbor a tres mesos més un 3,5% i amortitzables en vuit anualitats creixents fins a l’any 


2018. 


 


Any 2011 


Aportacions de capital 


IEASA va tornar a ampliar capital per 10.500 m€ que va subscriure i desemborsar Fira de 


Barcelona. 


 


El capital social a 31 de desembre del 2011 estava representat per 105.775.000 accions.  
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Préstecs 


Els préstecs que van concedir l’ICF Holding, SA i ICF a IEASA per 20.000 m€ i 10.000 m€, 


respectivament, van ser cedits a Avançsa. 


 


Any 2012 


El capital social a 31 de desembre del 2012 estava representat per 105.775.000 accions 


d’1 € de valor nominal cadascuna. Durant l’exercici els accionistes d’IEASA van aportar 


16.049,98 m€ en concepte d’aportació per compensació de pèrdues. 


 


A 31 de desembre del 2012 els comptes anuals d’IEASA reflectien el següent: 


 


• Dos préstecs a pagar a Avançsa per 20.000 m€ i 10.000 m€ amb venciment el de-


sembre del 2013 i del 2018, respectivament. 


 


El 22 de maig del 2012, el Govern de la Generalitat va autoritzar modificar la naturalesa 


jurídica d’aquests préstecs, que van passar a tenir naturalesa jurídica de préstecs par-


ticipatius. 


 


• Respecte al préstec pont formalitzat amb SAS l’exercici 2009 i garantit pels accionistes 


d’IEASA, es detalla a continuació els acords produïts durant l’exercici 2012.  


 


Com s’ha comentat anteriorment el préstec pont formalitzat l’exercici 2009 entre SAS i 


IEASA tenia venciment el 31 de desembre del 2010, però aquest venciment va ser mo-


dificat en diverses ocasions. L’últim venciment pactat va ser el 31 de gener del 2012. 


 


El 30 de gener del 2012 SAS va comunicar a IEASA el venciment del préstec i les parts van 


reconèixer el deute i la quantitat pendent, que en aquell moment era de 26.951,05 m€. 


 


El 3 de febrer del 2012 IEASA va informa SAS que estava en situació preconcursal i que 


d’acord amb la llei concursal volia arribar a un acord per renegociar el deute i evitar el 


concurs de creditors. 


 


Després de diverses negociacions el 24 de maig del 2012 SAS, IEASA i tres dels seus 


accionistes inicials, Catalana d’Iniciatives, Fira de Barcelona i Consorci de Turisme de Bar-


celona, aquest últim en representació d’ITICSA, van arribar a un acord per refinançar el 


deute vençut. 


 


Aquest acord determinava la quantia, la distribució i forma de pagament dels imports que 


els accionistes es van comprometre a assumir en relació amb el deute que IEASA tenia 


amb SAS amb el detall següent: 
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Quadre 6. Distribució del deute d’IEASA amb SAS 


Entitat Tram A Tram B Tram C Total 


Catalana d’Iniciatives 4.381 2.500 - 7.881 


Consorci de Turisme de Barcelona 7.377 2.500 - 9.877 


Fira de Barcelona 3.242 - - 3.242 


Sense determinar - - 6.951 6.951 


Total 15.000 5.000 6.951 26.951 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


El pagament de 15.000 m€ corresponent al tram A havia de ser assumit pels tres accio-


nistes d’IEASA mitjançant transferència bancària directa a IEASA perquè aquesta fes el 


pagament corresponent a SAS abans del 30 de juliol del 2012. 


 


El pagament de 5.000 m€, més interessos, corresponent al tram B, havia de ser assumit 


per Catalana d’Iniciatives i Consorci de Turisme de Barcelona, que farien el pagament di-


rectament a SAS mitjançant transferència bancària. El pagament s’havia de fer en cinc 


anualitats de 1.000 m€ més els interessos corresponents el 30 d’abril dels anys 2013, 2014, 


2015, 2016 i 2017. 


 


La Memòria dels comptes anuals d’IEASA a 31 de desembre del 2013 informa que els 


pagaments pendents s’havien fet efectius dins de termini gràcies a les aportacions dels 


socis de la societat. 


 


El pagament de 6.951 m€ corresponent al tram C havia de fer-se efectiu mitjançant pa-


gaments en espècie en concepte de serveis prestats pels accionistes d’IEASA fins al 30 


d’abril del 2017. 


 


Els ingressos en efectiu que es fessin en compliment dels pagaments corresponents als 


trams A i B establerts en l’Acord del 24 de maig del 2012, s’entendrien com aportacions 


dineràries per part d’aquests accionistes efectuats a fons propis d’IEASA contra pèrdues i 


sense que en cap cas tinguessin la consideració d’ampliació de capital ni deute per IEASA. 


 


En el cas que les parts prestessin els serveis a SAS com a pagaments en espècie de les 


quantitats degudes del tram C, els eventuals crèdits que poguessin tenir les parts contra 


IEASA com a conseqüència de la prestació d’aquests serveis a favor de SAS per comptes 


d’IEASA s’entendrien a tots els efectes com aportacions a fons propis d’IEASA contra 


pèrdues, i sense que en cap cas tinguessin la consideració d’ampliació de capital ni deute 


per IEASA. 


 


L’Acord també establia que un cop les parts reconeguessin, acceptessin i estiguessin 


d’acord que una vegada que el prestatari hagués pagat el tram A al prestador, els accio-


nistes del prestatari podrien acordar la liquidació d’IEASA i dur-la a terme. 
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El 29 de maig del 2012 la totalitat d’accionistes d’IEASA en aquella data i el Consorci de 


Turisme de Barcelona, en representació d’ITICSA, van signar un nou acord en què accep-


taven expressament l’acord de refinançament que es va subscriure amb SAS el 24 de maig 


del 2012. També van acordar determinar la quantia, distribució i forma de pagament de 


determinades despeses a IEASA que assumien directament els seus accionistes per 


1.050 m€. El pagament d’aquestes despeses s’entenia a tots els efectes com aportacions a 


fons propis d’IEASA contra pèrdues i sense que en cap cas tinguessin la consideració 


d’ampliació de capital ni deute per IEASA. 


 


El 13 de juny del 2012 els accionistes d’IEASA van acordar fer-se càrrec de despeses 


addicionals per 500 m€. En aquest cas Avançsa i CIMALSA pagaven a IEASA i la resta 


d’accionistes pagaven directament al creditor. 


 


El detall i la distribució d’aquestes despeses és el següent: 


 


Quadre 7. Distribució de despeses d’IEASA 


Entitat 


Despeses  


Acord 29.5.2012 


Despeses  


Acord 20.6.2012 Total 


Percentatge de 


participació 


Catalana d’Iniciatives 79,38 56,70 136,08 11,34 


Volcat 2009, SL 154,07 110,05 264,12 22,01 


Consorci de Turisme de Barcelona 99,26 70,90 170,16 14,18 


Fira de Barcelona 168,77 120,55 289,32 24,11 


Avançsa 66,15 47,25 113,40 9,45 


CIMALSA 132,37 94,55 226,92 18,91 


Subtotal 700,00 500,00 1.200,00 100,00 


Fira de Barcelona 350,00 - 350,00  


Total 1.050,00 500,00 1.550,00  


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


El 31 de desembre del 2012 quedaven pendents de pagar en els comptes d’IEASA 


6.951 m€. 


 


Any 2013 


La Memòria dels comptes anuals d’IEASA corresponent a l’exercici 2013 detalla que el 8 


de novembre del 2013 es va fer una novació parcial del préstec de 10.000 m€ (concedit 


inicialment per l’ICF), en què es modificava la data de venciment de la primera quota, 


juntament amb els interessos, del 3 de novembre al 31 de desembre del 2013. 


 


Posteriorment, el 17 de desembre del 2013, IEASA va sol·licitar a Avançsa la pròrroga del 


venciment anterior i també la del préstec de 20.000 m€ fins al 30 de juny del 2014 per la 


impossibilitat de pagar al venciment.  
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La composició de la participació de l’accionariat en la societat en el període 2009-2012 és 


la següent: 


 
Quadre 8. Participació de l’accionariat en IEASA 


Empreses 


31.12.2009 


% 


31.12.2010 


% 


31.12.2011 


% 


31.12.2012 


% 


ITICSA 31,91 15,74 14,18 14,18 


Volcat 2009, SL 31,91 24,43 22,00 22,00 


Catalana d’Iniciatives 25,53 12,60 11,34 11,34 


Fira de Barcelona 10,64 15,74 24,11 24,11 


CIMALSA - 20,99 18,91 18,91 


Avançsa - 10,50 9,45 9,45 


Total 100,00 100,00 100,00 100,00 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Els moviments de capital explicats anteriorment resten reflectits en el quadre següent: 


 
Quadre 9. Fons propis d’IEASA 


Concepte 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 


Capital escripturat 47.000 95.275 105.775 105.775 


Reserves - (484) (484) (484) 


Resultats exercís anteriors - (709) (6.741) (163.988) 


Altres aportacions de socis - - - 16.050 


Resultat de l’exercici (709) (6.031) (157.247) 2.617 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals auditats. 


 


A continuació presentem un resum de totes les aportacions a IEASA: 


 
Quadre 10. Aportacions a IEASA 


Empreses 


31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 


Aportacions 


de capital Préstecs 


Aportacions 


de capital Préstecs 


Aportacions 


de capital Préstecs 


Aportacions 


de capital Préstecs 


ITICSA (a) 15.000 - - - - - - - 


Volcat 2009, SL 15.000 - 8.275 - - - - - 


Catalana d’Iniciatives (a) 12.000 -  - - - 4,46 - 


Fira de Barcelona 5.000 - (a) 10.000 - 10.500 - 3,76 - 


Avançsa - - 10.000 - - - 0,11 - 


CIMALSA - - (a) 20.000 - - - 0,23 - 


ICF Holding, SA - - - (b) 20.000  - - - - 


ICF - - - (b) 10.000 - - - - 


Consorci de Turisme 


de Barcelona - - - - - - 7,48 - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


Notes: 


(a) Finançades amb crèdits de l’ICF. 


(b) En l’exercici 2011 aquestes préstecs es cedeixen a Avançsa. 
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2.3. INVERSIONS TURÍSTIQUES I COMERCIALS 2009, SA (ITICSA) 


ITICSA és una societat anònima unipersonal, constituïda per temps indefinit el 23 de març 


del 2009. L’objecte social és la tinença de valors. 


 


El seu únic accionista és el Consorci de Turisme de Barcelona. El Consorci va ser creat per 


l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Bar-


celona i la Fundació Barcelona Promoció. 


 


La inversió que va realitzar ITICSA en IEASA l’any 2009 va ser de 15.000 m€ en concepte 


d’aportació de capital. Aquesta és l’única activitat que va tenir l’empresa en el període 


2009-2012 i a 31 de desembre del 2012 la inversió estava deteriorada al 100%. 


 


La constitució d’ITICSA per part del Consorci de Turisme de Barcelona va ser finançada 


mitjançant un préstec de l’ICF a quinze anys. Aquest préstec va ser garantit per una 


subvenció anual de 1.142 m€ de l’Ajuntament de Barcelona al Consorci compromesa pel 


mateix període, és a dir, fins al 2024. 


 


Com s’ha comentat en l’apartat 2.2, el Consorci, en representació d’ITICSA, havia de fer 


front a l’aval prestat, i en fase d’execució, del préstec de 30.000 m€ que havia concedit 


SAS a IEASA i en el qual el Consorci conjuntament amb la resta dels socis d’IEASA apa-


reixien com a avaladors.  


 


Durant l’exercici 2012 van quedar finalment establerts els imports que els diferents avala-


dors d’IEASA havien de fer en relació amb les garanties prestades per a les quals el Con-


sorci va dotar una provisió. Segons l’acord, el Consorci havia de fer front a les quanties 


següents: 


 


• Un import de 7.376,70 m€ corresponent al tram A, pagat durant l’exercici 2012. 


• Un import de 2.650,85 m€ (principal de 2.500 m€ més interessos) corresponent al tram 


B, a pagar en cinc anys a partir del 2013. 


• Despeses addicionals per 99,26 m€ i 70,90 m€, pagades durant l’exercici 2012. 


 


 


2.4. VOLCAT 2009, SL 


Volcat 2009, SL és una societat limitada creada el gener del 2009. La seva activitat és 


participar en societats mitjançant l’adquisició, tinença, administració o alienació d’accions. 


 


El capital social de Volcat 2009, SL era de 22.278 m€ el 31 de desembre del 2010 i estava 


repartit entre una vintena d’empresaris catalans. La majoria d’aquests empresaris eren 
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deutors de l’ICF, ja que van adquirir les accions amb crèdits de l’ICF. D’acord amb la infor-


mació facilitada per l’ICF aquests préstecs eren els següents: 


 


Quadre 11. Préstecs concedits per l’ICF 


Número d’operació Data de formalització Import formalitzat Import amortitzat a l’abril del 2014 


8562 * 29.04.2009 2.750.000 2.750.000 


8494 29.04.2009 1.000.000 342.900,2 


8443 29.04.2009 1.000.000 330.199,3 


8454 29.04.2009 1.000.000 342.900,2 


8455 29.04.2009 1.000.000 342.900,2 


8463 29.04.2009 1.000.000 330.199,3 


8464 29.04.2009 1.000.000 342.900,2 


8470 29.04.2009 1.000.000 342.900,2 


8471 29.04.2009 1.000.000 342.900,2 


8468 29.04.2009 1.000.000 342.900,2 


8498 29.04.2009 1.000.000 342.900,2 


8545 29.04.2009 1.000.000 111.442,2 


8875 15.02.2010 1.250.000 312.500 


8546 29.04.2009 1.000.000 342.900,2 


8725 23.12.2009 1.000.000 281.250 


8805 23.12.2009 1.000.000 281.250 


8828 23.12.2009 1.000.000 281.250 


8859 15.02.2010 1.250.000 312.500 


8860 15.02.2010 1.250.000 312.500 


8861 15.02.2010 1.250.000 312.500 


8826 02.03.2010 1.000.000 25.000 


Total  23.750.000 8.726.692,60 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


* Aquest préstec va ser cancel·lat el 13 de febrer del 2010. 


 


Volcat 2009, SL també va signar els acords del 29 de maig i 13 de juny del 2012 pels quals 


Volcat 2009, SL, com a accionista d’IEASA, es feia càrrec del pagament de despeses per 


154,07 m€ i 110,05 m€, respectivament. La Sindicatura de Comptes no ha pogut confirmar 


que aquests pagaments s’haguessin fet efectius durant el 2012.  


 


 


2.5. CATALANA D’INICIATIVES SCR, DE RÈGIM COMÚ, SA 


Catalana d’Iniciatives SCR, de Règim Comú, SA és una societat mercantil de capital majo-


ritàriament privat creada el 12 de febrer de 1986. És una societat de capital risc i la seva 


activitat principal és la inversió col·lectiva en empreses.  
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El 2013 la societat va acordar la seva dissolució i apertura del període de liquidació. 


 


La composició de l’accionariat (amb més d’un 5% de les accions) a 31 de desembre dels 


anys del període 2009-2012 era la següent: 


Quadre 12. Participació de l’accionariat en Catalana d’Iniciatives 


Entitat 


31.12.2009 


% 


31.12.2010 


% 


31.12.2011 


% 


31.12.2012 


% 


Barcelona de Serveis Municipals, SA 16,45 24,25 24,25 24,25 


ICF 16,45 24,25 24,25 24,25 


Invercartera, SA 5,99 - - - 


Caja de Ahorros del Mediterráneo 5,99 - - - 


Telefónica Capital, SA 5,99 - - - 


Banc de Sabadell 5,99 - - - 


Corporación Empresarial Once, SA 5,99 - - - 


Altres 37,16 51,50 51,50 51,50 


Total 100,00 100,00 100,00 100,00 


Font: Elaboració pròpia. 


 


L’aportació de capital de Catalana d’Iniciatives a IEASA l’any 2009 va ser de 12.000 m€ i la 


va finançar amb un préstec concedit per l’ICF pel mateix import. 


 


Com s’ha comentat en l’apartat 2.2, Catalana d’Iniciatives havia de fer front a l’aval prestat i 


en fase d’execució, del préstec de 30.000 m€ que havia concedit SAS a IEASA.  


 


Durant l’exercici 2012 van quedar finalment establerts els imports que els diferents avala-


dors d’IEASA havien de fer en relació amb les garanties prestades i que pel que fa a Ca-


talana d’Iniciatives eren els següents: 


 


• Un import de 4.381,12 m€ corresponent al tram A, a pagar durant l’exercici 2012. 


• Un import de 2.500 m€ més interessos corresponent al tram B, a pagar en cinc anys a 


partir del 2013. 


• Despeses addicionals per 79,38 m€ i 56,70 m€, a pagar durant l’exercici 2012. 


 


La Sindicatura de Comptes no ha pogut confirmar si Catalana d’Iniciatives ha efectuat els 


pagaments corresponents al tram B i els relatius a les despeses addicionals. 


 


En els comptes anuals de Catalana d’Iniciatives de l’exercici 2012 hi ha una previsió de 


3.010 m€ per cobrir les possibles responsabilitats que poguessin sorgir d’un procediment 


contenciós en què la societat estigués involucrada. 
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2.6. FIRA DE BARCELONA 


Fira de Barcelona és una entitat de naturalesa pública, constituïda paritàriament per la 


Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, In-


dústria i Navegació de Barcelona amb l’objectiu de promoure el comerç i la indústria. 


 


Any 2009 


Aportacions de capital 


El 30 de març del 2009 Fira de Barcelona va entrar en el capital social d’IEASA mitjançant 


l’adquisició d’accions per un valor de 25 m€. 


 


Posteriorment, el 30 d’abril del 2009, Fira de Barcelona va adquirir més accions d’IEASA 


per un total de 4.975 m€. 


 


Any 2010 


Aportacions de capital 


El 15 de juny del 2010 Fira de Barcelona va adquirir accions d’IEASA per un valor de 


10.000 m€. 


 


Préstecs 


El 13 de juliol del 2010 els administradors de Fira de Barcelona van acordar formalitzar un 


préstec amb l’ICF per 10.000 m€ i pignorar en garantia del préstec a favor de l’ICF la nova 


subscripció d’accions en el capital social d’IEASA per 10.000 m€. 


 


Aquest préstec es va formalitzar el 20 de juliol del 2010; tenia un venciment a vint anys, 


dos anys de carència i un interès referenciat a l’euríbor a tres mesos més un 3,25%. 


 


Any 2011 


Aportacions de capital 


El 28 de gener del 2011 Fira de Barcelona va subscriure íntegrament l’ampliació de capital 


d’IEASA per 10.500 m€. 


 


Préstecs 


El 31 d’octubre del 2011 Fira de Barcelona va formalitzar un crèdit mercantil amb 


Spanair, SA per 10.000 m€ amb venciment el 31 de març del 2012. 
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Fira de Barcelona ha deteriorat, en el seu Balanç, la totalitat de les participacions en IEASA 


per import de 25.500 m€. 


Any 2012 


Com s’ha comentat en l’apartat 2.2, Fira de Barcelona havia de fer front a l’aval prestat i en 


fase d’execució del préstec de 30.000 m€ que havia concedit SAS a IEASA.  


 


Durant l’exercici 2012 van quedar finalment establerts els imports que els diferents ava-


ladors d’IEASA havien de fer en relació amb les garanties prestades i que pel que fa a Fira 


de Barcelona eren els següents: 


 


• Un import de 3.242,18 m€ corresponent al tram A, pagat durant l’exercici 2012. 


• Despeses addicionals per 518,77 m€ i 120,55 m€, pagades durant l’exercici 2012. 


 


 


2.7. CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS 


LOGÍSTIQUES (CIMALSA) 


CIMALSA es va constituir el 8 d’octubre de 1992, sota la forma de societat anònima, per 


temps indefinit. 


 


El promotor únic de la societat era l’Institut Català del Sòl, però el 3 de desembre de 1998 


la Generalitat de Catalunya va passar a ser el soci únic de la societat a qui li van cedir la 


totalitat de les accions. 


 


L’exercici 2014 CIMALSA està adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat. 


 


Any 2010 


Aportacions de capital 


El 28 de novembre del 2010 CIMALSA va adquirir accions d’IEASA per valor de 20.000 m€, 


autoritzada per l’Acord del Govern del 2 de novembre del 2010. 


 


Per fer front a l’adquisició de les accions d’IEASA es va formalitzar una operació d’en-


deutament amb l’ICF per 20.000 m€ amb venciment el 31 de desembre del 2015.2 


 


 


2. La data de venciment ha estat modificada com a conseqüència de les al·legacions presentades per 


CIMALSA. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 9/2015 


29 


Per fer front a les amortitzacions i despeses del préstec atorgat per l’ICF, es va preveure 


que l’accionista únic de CIMALSA aprovés les corresponents ampliacions de capital auto-


ritzades per l’Acord de Govern del 2 de novembre del 2010. En aquest acord s’autoritzava 


el Departament d’Economia i Finances a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos 


d’exercicis futurs per 23.850 m€ per a l’ampliació de capital de CIMALSA per retornar el 


préstec de l’ICF segons el detall següent: 


 


Quadre 13. Despeses amb càrrec a exercicis futurs per anys i capítols 


Any 


Aportacions de capital 


(capítol 8) 


Despeses financeres 


(capítol 4) Total 


2011 4.000 1.450 5.450 


2012 4.000 960 4.960 


2013 4.000 720 4.720 


2014 4.000 480 4.480 


2015 4.000 240 4.240 


Total 20.000 3.850 23.850 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Any 2011 


En l’exercici 2011 CIMALSA deteriora en el seu Balanç la participació en el capital d’IEASA 


donat que es considera possible la no recuperació de la inversió.  


 


El 20 d’octubre del 2011, la Generalitat, accionista únic de CIMALSA, va acordar delegar 


en el Consell d’Administració de la societat la facultat d’acordar en una vegada o en di-


verses vegades l’augment de capital social de CIMALSA fins a la xifra de 20.000 m€ en el 


moment i en la quantia que decidís. L’augment s’havia de realitzar mitjançant aportacions 


dineràries dintre del termini màxim de cinc anys des de la data de la decisió. 


 


En execució de l’Acord anterior, el Consell d’Administració de CIMALSA va aprovar ampliar 


el capital social en 3.999,82 m€ mitjançant l’emissió i subscripció de 21.538 accions, de 


185,71 € de valor nominal. 


 


L’ampliació va ser totalment subscrita i desemborsada el 19 de desembre del 2011, i 


escripturada el 23 de desembre del mateix any. 


 


Any 2012 


Durant l’exercici 2012: 


 


• CIMALSA va mantenir el deteriorament de la participació en IEASA. 
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• En execució de l’Acord del 20 d’octubre del 2011, el Consell d’Administració de 


CIMALSA va aprovar ampliar el capital social en 3.999,82 m€ mitjançant l’emissió i subs-


cripció de 21.538 accions, de 185,71 € de valor nominal. L’ampliació va ser totalment 


subscrita i desemborsada el 13 de desembre del 2012, i escripturada el 3 de gener del 


2013. 


 


• CIMALSA, en qualitat d’accionista d’IEASA, i en virtut dels acords del 29 de maig i 20 de 


juny del 2012, esmentats en l’apartat 2.2 d’aquest informe, va abonar durant l’exercici 


2012 132,37 m€ i 94,55 m€ per l’assumpció de despeses d’IEASA. 


 


 


2.8. EMPRESA DE PROMOCIÓ I LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL DE CATALUNYA, SA 


(AVANÇSA) 


L’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA coneguda com Avançsa 


es va constituir com a societat anònima el 24 de juliol de 1985. La Generalitat de Catalunya 


és l’accionista únic de la societat, i en l’exercici 2014 està adscrita al Departament d’Em-


presa i Ocupació.  


 


El seu objecte social és la creació, organització, gestió, administració i assessorament tèc-


nic, administratiu i econòmic d’empreses. 


 


Any 2010 


Aportacions de capital 


El 21 de setembre del 2010, el Govern de la Generalitat de Catalunya va autoritzar 


Avançsa a subscriure i desemborsar un augment de capital a IEASA per 10.000 m€ 


mitjançant aportació dinerària que IEASA destinaria a la subscripció i desemborsament 


d’una ampliació de capital a la societat Spanair, SA. 


 


Any 2011 


Préstecs 


L’any 2011 hi va haver les actuacions següents: 


 


• El 24 de maig del 2011 el Govern de la Generalitat de Catalunya va autoritzar Avançsa a 


aportar recursos a Spanair, SA de forma directa o mitjançant IEASA, en forma de prés-


tec convertible o ampliació de capital, fins a un màxim de 56.000 m€. Així, doncs, l’1 de 


juny es va formalitzar un contracte de préstec participatiu i convertible en accions amb 


Spanair, SA per 56.000 m€ amb venciment a un any. 
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• L’Acord de Govern del 26 de juliol del 2011 autoritzava Avançsa a subrogar-se en el 


préstec que ICF Holding, SA va concedir el 30 de juny del 2010 a IEASA per 


20.000 m€ amb venciment el 30 de desembre del 2013, i va abonar a ICF Holding el 


principal més els interessos meritats i no cobrats. El cost de la subrogació va ser de 


20.423,13 m€.  


 


• El mateix 26 de juliol del 2011, el Govern de la Generalitat va autoritzar Avançsa a 


subrogar-se en el préstec que l’ICF va concedir el 3 de novembre del 2010 a IEASA 


per 10.000 m€ amb venciment el 3 de novembre del 2018, i va abonar a ICF el prin-


cipal més els interessos meritats i no cobrats. El cost de la subrogació va ser de 


10.577,23 m€. 


 


• El 29 de novembre del 2011, el Govern de la Generalitat va autoritzar Avançsa a aportar 


recursos a Spanair, SA de forma directa, mitjançant préstec participatiu o ampliació de 


capital, per 15.000 m€. Així, doncs, el 30 de novembre del 2011, Avançsa va signar amb 


Spanair, SA un contracte de préstec participatiu per 15.000 m€ amb venciment el 31 de 


maig del 2012.  


 


• L’Acord de Govern del 26 de juliol del 2011 autoritza Avançsa a formalitzar un préstec 


amb entitats de crèdit per 56.000 m€, destinat a aportar recursos a Spanair, SA. El 28 de 


juliol del 2011 Avançsa va signar el contracte de préstec amb CaixaBank, SA amb 


venciment el 28 de juny del 2014. La Generalitat es va constituir en fiadora de l’operació 


d’aquest préstec. 


 


• Per Acord de Govern del 13 de desembre del 2011 es va autoritzar el Departament 


d’Empresa i Ocupació a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis 


futurs de la partida Aportacions a compte de capital d’Avançsa per realitzar una inversió 


financera mitjançant un préstec participatiu a Spanair, SA, per un total de 215.000 m€, 


distribuït en les anualitats següents: 


 


Quadre 14. Despeses amb càrrec a exercicis futurs per anys 


Any Import 


2012 35.000 


2013 30.000 


2014 30.000 


2015 30.000 


2016 30.000 


2017 30.000 


2018 30.000 


Total 215.000 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Any 2012 


Durant l’any 2012 hi va haver les actuacions següents: 


 


• Atès que els pressupostos del 2012 no estaven aprovats, el 10 de gener del 2012 el 


Govern de la Generalitat va autoritzar Avançsa a disposar de la pòlissa de crèdit de la 


Tresoreria Corporativa de 10.000 m€ (que meritava un interès euríbor més un 5% i amb 


venciment a un any) pel compromís establert en l’Acord de Govern del 13 de desembre 


del 2011 d’aportar recursos a Spanair, SA.  


 


L’aportació d’Avançsa a Spanair, SA es va formalitzar el mes de gener del 2012 mit-


jançant un préstec participatiu de 10.000 m€, amb venciment el 31 de maig del 2012. El 


31 de desembre del 2012 Avançsa havia fet una provisió del 100% del principal més els 


interessos meritats (357,23 m€). 


 


• L’Acord de Govern del 22 de maig del 2012 autoritza Avançsa a fer el següent: 


 


a) Modificar les condicions de liquidació i abonament dels interessos del préstec auto-


ritzat per l’Acord de Govern del 26 de juliol del 2011, la subrogació del qual es va 


formalitzar el 28 d’octubre del 2011 per 10.000 m€, amb venciment el 3 de novembre 


del 2018. 


 


b) Modificar els dos préstecs autoritzats per l’Acord de Govern de 26 de juliol, perquè 


passin a tenir la naturalesa jurídica de préstecs participatius. 


 


c) Participar en el pagament de les despeses d’assessorament jurídic i d’altres, de for-


ma mancomunada amb la resta d’accionistes d’IEASA. 


• El 19 de juny del 2012 el Govern va aprovar el següent: 


 


a) Ratificar la modificació de l’anualitat del 2012 de l’Acord de Govern del 13 de de-


sembre del 2011 i fixar-la en 32.004 m€. 


b) Modificar l’Acord de Govern del 13 de desembre del 2011 i deixar per a l’exercici 


2012 una única anualitat de 10.000 m€ en concepte d’inversió financera mitjançant 


un préstec participatiu a Spanair, SA. 


• Tenint en compte les pèrdues generades per Avançsa, que havien deixat un patrimoni 


net negatiu a finals de l’exercici 2011, el 3 de juliol del 2012 el Govern de la Generalitat 


va autoritzar la capitalització d’Avançsa per 32.004 m€. 
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• L’Acord de Govern del 19 de juny del 2012 va autoritzar el Departament d’Empresa i 


Ocupació a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs per un total 


de 107.000 m€ perquè Avançsa pogués amortitzar el préstec de 56.000 m€ amb una 


entitat bancària formalitzat en virtut de l’autorització del Govern del 26 de juliol del 2011, 


i les despeses derivades del procés de liquidació de Spanair, SA, distribuït en les anua-


litats següents: 


 


Quadre 15. Despeses amb càrrec a exercicis futurs per anys i capítols 


Any 


Aportació capital 


(capítol 8) 


Despeses financeres 


(capítol 4) Total 


2012 17.000 - 17.000 


2013 27.000 3.000 30.000 


2014 29.000 1.000 30.000 


2015 30.000 - 30.000 


Total 103.000 4.000 107.000 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


• Durant l’exercici 2012 Avançsa, com a accionista d’IEASA, en virtut dels acords del 29 


de maig i 13 de juny del 2012, esmentats en l’apartat 2.2 d’aquest informe, va abonar 


66,15 m€ i 47,25 m€, respectivament, que corresponen a l’assumpció de despeses 


d’IEASA. 


 


 


 


3. CONCLUSIONS 


Com a conclusió es presenta un diagrama per a cada any del període 2009-2012 on es 


diferencien les aportacions de capital de les operacions de préstec o aportacions d’altra 


naturalesa. Així es mostren de manera resumida tots els moviments de fons destinats a 


l’empresa Spanair, SA des de l’exercici 2009, per part de les entitats relacionades en 


l’apartat 2 d’aquest informe. 


 


S’ha pogut comprovar que cadascuna de les decisions preses per les entitats de natu-


ralesa pública vinculades a les operacions de Spanair, SA han estat recolzades en acords 


dels seus òrgans de govern.  
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Diagrama 1. Aportacions i préstecs de l’exercici 2009 
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Diagrama 2. Aportacions i préstecs de l’exercici 2010 
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Diagrama 3. Aportacions i préstecs de l’exercici 2011 
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Diagrama 4. Aportacions i préstecs de l’exercici 2012 
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4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


D’acord amb la normativa vigent, el projecte d’informe va ser tramès el 31 de març del 


2015, per complir el tràmit d’al·legacions, als destinataris següents: 


 


• Ajuntament de Barcelona 


• Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (Avançsa) 


• Centrals Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) 


• Consorci de Turisme de Barcelona 


• Departament d’Economia i Coneixement 


• Departament d’Empresa i Ocupació 


• Departament de Territori i Sostenibilitat 


• Fira de Barcelona 


• Institut Català de Finances 


 


A continuació es transcriuen els escrits d’al·legacions rebuts. 


 


 


Transcripció de les al·legacions de CIMALSA 


 


 


CIMALSA 


Centres logístics 


de Catalunya 


 


 


Jaume Amat i Reyero 


Síndic Major 


Sindicatura de Comptes 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


Senyor, 


 


El passat 31 de març d’enguany, vàrem rebre el projecte d’Informe de fiscalització 


núm. 21/2014-G, sobre les Aportacions de capital públic a Spanair, SA, d’acord amb 


la Resolució 232/X del Parlament de Catalunya, perquè, si ho estiméssim oportú, 


presentéssim les oportunes al·legacions. 


 


Hem donat lectura a dit Informe, en particular a l’apartat corresponent a la societat 


que presideixo, Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logísti-


ques, SAU (CIMALSA). 
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Després d’aquesta, els hi comuniquem que no presentem cap al·legació, a excepció 


de demanar-los corregeixin la data de venciment de l’operació d’endeutament que 


vàrem signar amb l’ICF el 26 de novembre del 2010, que en l’Informe figura 25 de 


novembre de 2015, i en realitat és el 31 de desembre de 2015, segons figura en 


l’operació aprovada per la Junta de Govern de l’ICF (operació 9865). 


 


Ben atentament, 


 


 


Damià Calvet i Valera 


President 


 


Barcelona, 13 d’abril de 2015 


 


 


 


Transcripció de les al·legacions de l’Institut Català de Finances 


 


 


ICF 


Institut Català 


de Finances 


 


 


Il·lustre Sr. Jaume Amat i Reyero 


Síndic Major 


Sindicatura de Comptes de Catalunya 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


Benvolgut senyor Amat, 


 


Hem rebut l’informe de fiscalització núm. 21/2014-G sobre les aportacions de capital 


públic a Spanair, SA, d’acord amb la Resolució del Parlament de Catalunya. 


 


Un comuniquem que el considerem molt complet i estem d’acord amb el seu contin-


gut. Únicament hi hagut petit canvis i aclariments que han estat corregits i incorporats 


durant el procés mateix. 


 


Ben cordialment, 


 


 


Josep Ramon Sanromà 


Conseller delegat 


 


Barcelona, 21 d’abril de 2015 
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Transcripció de les al·legacions d’Avançsa 


 


 


Avançsa 


Empresa de Promoció i Localització  


Industrial de Catalunya, SA 


 


 


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 


Att. Sr. Jaume Amat Reyero – Síndic Major 


Av. Litoral, 12-14 


08005-Barcelona 


 


 


Senyor 


 


En data 31 de març vàrem rebre l’informe de fiscalització núm. 21/2014-G, sobre les 


aportacions de capital públic a Spanair SA d’acord amb la resolució 232/X del Par-


lament de Catalunya, per tal que, si ho estimàvem oportú, hi presentéssim les al·lega-


cions pertinents. 


 


Hem donat lectura a l’informe i us comuniquem que no presentem cap al·legació. 


 


Molt cordialment 


 


 


Joan Tarradellas i Espuny 


Director General 


 


Barcelona, 17 d’abril de 2015 


 


 


Transcripció de les al·legacions del Departament d’Economia i Coneixement 


 


 


Generalitat  


de Catalunya 


El conseller d’Economia 


i Coneixement 


 


 


Sr. Jaume Amat 


Síndic Major  


Sindicatura de Comptes 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


Benvolgut Síndic Major, 


 


Hem rebut l’informe de fiscalització núm. 21/2014-G sobre aportacions de capital 


públic a Spanair S.A., d’acord amb la resolució 232/X del Parlament de Catalunya, 
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perquè, si ho estimàvem oportú, presentéssim les oportunes al·legacions. 


 


Us comuniquem que estem d’acord amb el seu contingut i únicament s’adjunta un 


petit aclariment de caràcter tècnic respecte a la situació de tancament administra-


tiu de l’expedient obert per la Comissió Europea sobre possibles ajuts d’Estat a 


Spanair. 


 


Restem a la seva disposició per facilitar qualsevol informació addicional que puguin 


requerir. 


 


Cordialment, 


 


 


Andreu Mas-Colell 


 


Barcelona, 20 d’abril de 2015 


 


 


 


 


 


 


Generalitat de Catalunya 


Departament d’Economia i Coneixement 


 


 


AL·LEGACIÓ A L’ESBORRANY DE L’INFORME 21/2014-G 


 


 


1.- Pàgines 9-10[3] 


 


Quan fa referència a: 


 


“El desembre de 2011, per valorar si les ajudes públiques que havia rebut Spa-


nair, SA podien constituir un ajut d’Estat, la Comissió Europea va iniciar, a partir 


d’una denúncia, un procediment mitjançant el qual sol·licitava informació sobre 


certes mesures de suport concedides des de diferents administracions públiques 


i/o empreses públiques de Catalunya, amb l’objectiu de mantenir la viabilitat de la 


companyia Spanair, SA fins que es trobés un inversos privat que hi estigués in-


teressat.” 


 


Proposta d’addició o aclariment: 


 


“El 15 de febrer de 2013 la Comissió va comunicar el tancament administratiu pels 


presumptes ajuts il·legals a l’empresa Spanair;” 


 


* S’adjunta còpia de la carta que ja consta en l’expedient entregat a la Sindicatura de 


Comptes. 


 


 


3. Pàgines 11 i 12 en l’informe definitiu. (Nota de la Sindicatura) 
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Transcripció de les al·legacions de Fira de Barcelona 


 


 


Fira de Barcelona 


Director General 


 


 


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 


Sr. Jaume Amat i Reyero 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


Barcelona, 21 d’abril de 2015 


 


Sr. Amat, 


 


Evacuant el trasllat conferit mitjançant comunicació de data 31 de març de 2015, els i 


adjuntem en suport CD escrit d’al·legacions de Fira Internacional de Barcelona al 


projecte d’informe de fiscalització núm. 21/2014-G, sobre les aportacions de capital 


públic a Spanair, SA. 


 


Ben cordialment 


 


 


Agustí Cordón 


 


 


 


 


 


 


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 


Av. del Litoral 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


Expedient nº: 00565/2015. 


Projecte d’informe de fiscalització: 21/2014-G. 


 


En Agustín Cordón Barrenechea Arando, major d’edat, com a director general de 


Fira Internacional de Barcelona, amb domicili a l’Avinguda Reina Maria Cristina, 


manifesta: 


 


Que evacuant el trasllat conferit mitjançant escrit de data 31 de març, pel qual s’ad-


junta el projecte d’informe de fiscalització núm. 21/2014-G., sobre les aportacions de 
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capital públic a Spanair, SA, d’acord amb la Resolució 232/X del Parlament de Cata-


lunya, mitjançant el present escrit, es formulen les següents: 


AL·LEGACIONS 


 


Primer. En relació a l’apartat 1.2.3. Recerca de soci industrial i gestió de la crisi 


(2011-2012) del projecte d’informe, es fa constar que al desembre de 2011 es va 


iniciar per part de la Comissió Europea un expedient per valorar si les ajudes públi-


ques que havia rebut Spanair, S.A. podien constituir Ajuts d’Estat. No obstant esdevé 


necessari fer constar igualment que l’esmentat expedient es va tancar adminis-


trativament en data 15 de febrer de 2013. 


 


Adjuntem còpia de la comunicació rebuda de la Direcció General de Competència 


de la Comissió Europea en aquest sentit. 


 


Segon. En segon lloc, es parteix de la premissa, errònia, dit sigui amb els deguts 


respectes, de considerar que les aportacions fetes per Fira de Barcelona son apor-


tacions de capital públic; consideració que es fa partint de la naturalesa publica de 


Fira de Barcelona, que ve donada per la naturalesa dels ens que la composen, però 


obviant que els ingressos que obté Fira de Barcelona deriven principalment de les 


activitats firals que organitza, podent recórrer, en cas de ser necessari, al crèdit 


públic o privat.  


 


Les decisions de fer les aportacions van ser adoptades en el si del Consell d’Ad-


ministració, el qual està constituït per nou membres nomenats pel Consell General 


d’entre persones de reconegut prestigi econòmic, empresarial i professional, propo-


sats per la Cambra de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona. El criteri de 


nomenament dels seus membres no és per tant l’adscripció a un o altre ens con-


sorciat sinó a les seves credencials professionals i empresarials. Les decisions van 


ser ratificades pel Consell General, sense que cap dels ens consorciats pugui vetar 


per si sol les decisions en el si del Consell i per tant controlar el seu funcionament. 


 


Extrems que reiterem ara i que es van posar de manifest a l’expedient d’Ajuts d’Estat. 


 


Considerant, per tant, que les operacions de Fira de Barcelona a Spanair es van rea-


litzar amb fons propis de la entitat, sense que la procedència dels fons ni la decisió 


sobre les operacions siguin atribuïbles a les entitats consorciades que la composen, 


les aportacions fetes no poden gaudir de la consideració d’aportacions de capital 


públic. 


 


Per tot això, 


 


SOL·LICITA: 


 


A la SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA, que tingui per formulades les 


anteriors al·legacions al projecte d’informe de fiscalització núm. 21/2014-G, sobre les 
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aportacions de capital públic a Spanair, SA, les admeti i considerant les mateixes, les 


incorpori a l’informe definitiu que es presenti. 


 


Barcelona, a vint-i-u d’abril de 2015. 


 


Agustí Cordón  


4.1. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 


Les al·legacions formulades pels diferents destinataris han estat degudament analitzades i 


valorades per la Sindicatura de Comptes. Un cop revisades es fan els comentaris se-


güents: 


 


• L’al·legació presentada per CIMALSA ha estat acceptada. S’ha modificat la data de ven-


ciment d’un préstec de 20 M€ concedit per l’ICF a CIMALSA en l’apartat 2.7 i el quadre 


16 de l’informe. 


• L’al·legació presentada pel Departament d’Economia i Coneixement i el primer apartat 


de les al·legacions presentades per Fira de Barcelona han estat acceptats. S’ha afegit 


un paràgraf addicional en l’apartat 1.2.3 de l’informe. 


 


• Pel que fa a la resta d’al·legacions no s’ha alterat el text de l’informe.  


 


 


 


5. ANNEX 


En el quadre següent es presenta el detall dels préstecs concedits a les diferents entitats 


analitzades en aquest informe, amb les característiques més rellevants i l’import del prin-


cipal del préstec que presentaven en els comptes anuals el 31 de desembre del 2009, del 


2010, del 2011 i del 2012.4 


 


 


 


4. La data de venciment del préstec de l’ICF de 20.000 m€ ha estat modificada com a conseqüència de les 


al·legacions presentades per CIMALSA. 
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Quadre 16. Resum dels préstecs concedits 


Prestador Prestatari Interès 


Data de 


formalització Venciment 


Import del principal segons comptes anuals 


31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 


Préstec (a) 


ICF Holding, SA 


20.000 m€ 


IEASA Euríbor 12M + 2,5% 30.06.2010 Desembre 2013 - 20.000 20.000 20.000 


Préstec (a)  


ICF 


10.000 m€ 


IEASA Euríbor 03M + 3,5% 03.11.2010 Novembre 2018 - 10.000 10.000 10.000 


Vint-i-un préstecs per finançar la 


participació accionarial a IEASA 


ICF 


23.075 m€ 


(b) Euríbor 12M + 2,75% Diferents dates 


de formalització 


entre 2009 i 2010 


Diferents venciments, de 


cinc a deu anys des de la 


formalització. Tots amb 


dos anys de carència. 


17.750 21.000 20.260 (c) 


Préstec  


ICF 


15.000 m€ (d) 


Consorci de 


Turisme de 


Barcelona 


Euríbor 03M + 2,5% 26.02.2009 2024 15.000 13.598 12.623 11.576 


Préstec  


ICF 


12.000 m€ 


Catalana 


d’Iniciatives 


Euríbor 03M + 2,5% 26.02.2009 Abril 2016 12.000 12.000 12.000 12.000 


Préstec  


ICF 


10.000 m€ (e) 


Fira de 


Barcelona 


Euríbor 03M + 3,25% 20.07.2010 Juliol 2030 - 9.900 9.996 9.874 


Préstec  


ICF 


20.000 m€ (f) 


CIMALSA Euríbor 03M + 2,65% 11.11.2010 Desembre 2015 - 19.954 20.000 12.000 


Crèdit sindicat amb diferents 


entitats de crèdit 


Total 50.000 m€ 


(ICF 9.500 m€) 


Spanair Euríbor 03M + 3,5% 22.02.2010  Venciments per trams 


entre Febrer 2013 i Març 


2014 


- 39.447 49.238 50.000 


Préstec participatiu 


Avançsa 


56.000 m€ 


Spanair Part fixa euríbor 03M + 5% 


Part variable 1% sobre EBIT  


01.06.2011 Maig 2012 - - 56.000 56.000 
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Prestador Prestatari Interès 


Data de 


formalització Venciment 


Import del principal segons comptes anuals 


31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 


Préstec participatiu 


Avançsa 


15.000 m€ 


Spanair Part fixa euríbor 03M + 5% 


Part variable 1% sobre EBIT 


30.11.2011 Maig 2012 - - 15.000 15.000 


Crèdit mercantil  


Fira de Barcelona 


10.000 m€ 


Spanair 4% 31.10.2011 Març 2012 - - 10.000 10.000 


Préstec participatiu  


IEASA 


8.000 m€ 


Spanair Euríbor 03M + 3,5% 10.12.2010 Novembre 2018 - 7.500 7.500 7.500 


Préstec participatiu  


Avançsa 


10.000 m€ 


Spanair Part fixa euríbor 03M + 5% 


Part variable 1% sobre EBIT  


04.01.2012 Maig 2012 - - - 10.000 


Préstec pont (g) 


SAS 


30.000 m€ 


IEASA Euríbor 03M + 1,75% 30.04.2009 Desembre 2010 30.000 26.730 26.951 6.951 


Préstec  


CaixaBank, SA 


56.000 m€ 


Avançsa Euríbor 03M + 5% 28.07.2011 Juny 2014 - - 56.000 56.000 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


Clau: EBIT: Earnings Before Interest and Taxes. 


Notes: 


(a) En l’exercici 2011 aquests préstecs es cedeixen a Avançsa. L’Acord de Govern del 22 de maig del 2012 canvia la naturalesa jurídica d’aquests préstecs, que passen a ser préstecs parti-


cipatius. 


(b) Els prestataris són Volcat 2009, SL i les diferents empreses o empresaris a títol personal que formen part de Volcat 2009, SL (vegeu el quadre 9). 


(c) No es disposa de l’import pendent a aquesta data. L’ICF ha informat que l’abril del 2014 queden pendents 15.023 m€. 


(d) Els comptes anuals del Consorci Turisme de Barcelona per al 2013 informen que queden pendents d’amortitzar 10.442 m€. 


(e) Els comptes anuals de Fira de Barcelona per al 2013 informen que queden pendents d’amortitzat 9.541 M€. 


(f) Els comptes anuals de CIMALSA per al 2013 informen que queden pendents d’amortitzar 8.000 m€. 


(g) El venciment d’aquest préstec, que inicialment era el 2010, es va anar endarrerint. El 24 de maig del 2012 els accionistes d’IEASA i SAS van arribar a un acord per refinançar el deute vençut 


(vegeu el detall de refinançament en l’apartat 2.2). 
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dies 5 i 6 de maig del 2015, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, 
sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 
síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i 
Noblom, Sra. M. Àngels Servat i Pàmies i Sra. Emma Balseiro Carreiras, actuant-hi com a 
secretari el secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el 
síndic Sr. Jordi Pons i Novell, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe 8/2015, 
relatiu a l’Agregat de les universitats públiques de Catalunya, exercicis 2012 i 2013. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 29 de maig de 2015 
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ABREVIACIONS 


 


FUOC Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 


LOU Llei orgànica d’universitats 


LUC Llei d’universitats de Catalunya 


M€ Milions d’euros 


PAS Personal d’administració i serveis 


PDI Personal docent i investigador 


PGCP Pla general de comptabilitat pública 


PIU Pla d’inversions universitàries 


UAB Universitat Autònoma de Barcelona 


UB Universitat de Barcelona 


UdG Universitat de Girona 


UdL Universitat de Lleida 


UOC Universitat Oberta de Catalunya 


UPC Universitat Politècnica de Catalunya 


UPF Universitat Pompeu Fabra 


URV Universitat Rovira i Virgili 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. OBJECTIUS, ABAST, LIMITACIONS I METODOLOGIA 


La Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del seu Programa anual d’ac-


tivitats, ha realitzat aquest treball, l’objectiu del qual consisteix a agregar les liquidacions 


pressupostàries d’ingressos i de despeses dels exercicis 2012 i 2013, dels balanços de 


situació a 31 de desembre del 2012 i a 31 de desembre del 2013 i dels comptes del re-


sultat economicopatrimonial dels exercicis 2012 i 2013 de les universitats públiques de 


Catalunya, i a analitzar les dades agregades i per universitats d’alumnes, professorat i per-


sonal d’administració i serveis (PAS).  


 


La Sindicatura fa constar que la presentació d’aquest agregat no significa en cap cas que 


els comptes presentats hagin estat fiscalitzats. Aquest agregat es presenta amb un consi-


derable retard respecte de la data de tancament dels comptes del 2013 de les universitats 


perquè algunes no han retut els comptes fins als mesos de setembre, octubre o novembre 


del 2014. El darrer informe de la Sindicatura de l’agregat de les universitats públiques 


catalanes és el corresponent als exercicis 2010 i 2011 (informe 17/2013).  


 


La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) té la forma jurídica de fundació i no està sub-


jecta al Pla general de comptabilitat pública (PGCP). Per aquest motiu, la informació 


relativa a la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) es presenta en 


aquest agregat de forma separada. 


 


Les xifres estadístiques que apareixen en aquest informe (facilitades per la Secretaria 


d’Universitats i Recerca) poden diferir lleugerament de les que figuren en agregats d’exer-


cicis anteriors, a causa de les correccions realitzades pel departament competent en 


matèria d’universitats. Per aquest mateix motiu, algunes xifres estadístiques poden no coin-


cidir amb les que figuren en els quadres dels informes individuals de fiscalització de les 


universitats elaborats per la Sindicatura. Així mateix, les xifres que es presenten en alguns 


dels quadres d’aquest informe s’han arrodonit de forma individualitzada, fet que pot pro-


duir diferències entre la suma de les xifres parcials i els totals dels quadres. 


 


També es presenten en aquest informe alguns indicadors econòmics en l’elaboració dels 


quals existeixen algunes limitacions que s’expliquen en l’apartat 3.12. Perquè els indi-


cadors fossin comparables entre les diferents universitats seria important disposar de xifres 


consolidades dels grups universitaris, ja que els diferents models organitzatius de les 


universitats influeixen decisivament en els seus resultats individuals. L’1 de juny del 2010 el 


conseller d’Innovació, Universitats i Empresa i l’interventor general de la Generalitat van 


emetre la Instrucció de consolidació de comptes anuals de les universitats públiques cata-


lanes, que marca les directrius que les universitats han de seguir en aquest aspecte. En 
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l’annex 6.1 es presenta la informació disponible sobre entitats participades per les uni-


versitats públiques de Catalunya. 


 


1.2. LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE CATALUNYA 


D’acord amb l’article 1 de la Llei orgànica d’universitats (LOU) la universitat ofereix el servei 


públic de l’educació superior mitjançant la recerca, la docència i l’estudi. Les funcions de 


la universitat són la creació, desenvolupament, transmissió i crítica de la ciència, de la 


tècnica i de la cultura; la preparació per a l’exercici d’activitats professionals que exigeixin 


l’aplicació de coneixements i mètodes científics i per a la creació artística; la difusió, la 


valorització i la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i 


del desenvolupament econòmic; i la difusió del coneixement i de la cultura a través de 


l’extensió universitària i de la formació al llarg de tota la vida. 


 


La LOU estableix que les universitats estan dotades de personalitat jurídica i desenvolupen 


les seves funcions en règim d’autonomia i de coordinació entre elles. L’autonomia univer-


sitària inclou l’elaboració dels seus estatuts; l’elecció, designació i remoció dels òrgans de 


govern i de representació; la creació d’estructures específiques que actuïn com a suport 


de la recerca i de la docència; l’elaboració i aprovació de plans d’estudi i de recerca i 


d’ensenyaments específics de formació al llarg de tota la vida; la selecció, formació i pro-


moció del personal docent i investigador i d’administració i serveis, i també la determinació 


de les condicions en què han de desenvolupar les seves activitats; l’admissió, règim de 


permanència i verificació dels coneixements dels estudiants; l’expedició dels títols de 


caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal i dels seus diplomes i títols propis; l’ela-


boració, aprovació i gestió dels seus pressupostos i l’administració dels seus béns; l’esta-


bliment i modificació de les seves relacions de llocs de treball; l’establiment de relacions 


amb altres entitats per a la promoció i desenvolupament de les seves finalitats institu-


cionals i qualsevol altra competència necessària per a l’adequat compliment de les seves 


funcions. 


 


El 31 de desembre del 2012 i del 2013 el sector universitari públic de Catalunya estava 


integrat per la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 


la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Uni-


versitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i 


la UOC. Les tres primeres van ser traspassades a la Generalitat mitjançant el Reial decret 


305/1985, del 6 de febrer. La UPF va ser creada per la Llei 11/1990, del 18 de juny. En el 


curs 1992-1993 van ser creades la UdG, la UdL i la URV. En el curs 1995-1996 va ser crea-


da la UOC. 


 


A més, el sector universitari públic de Catalunya inclou altres ens que, depenent de les 


universitats, tenen naturalesa jurídica pròpia i pressupost diferenciat.  
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1.3. RETIMENT DE COMPTES 


L’article 81 de la LOU estableix l’obligatorietat de les universitats de retre comptes davant 


l’òrgan de fiscalització de comptes de la comunitat autònoma. 


La Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC), en l’article 164 estableix 


que “cada universitat ha de trametre al departament competent en matèria d’universitats, 


en el termini que aquest departament determini, la liquidació auditada del pressupost an-


terior i la resta de documentació que constitueixen els comptes anuals de les entitats en el 


capital o fons patrimonial equivalent de les quals la universitat té participació majoritària, 


als efectes de llur remissió a la Intervenció General de la Generalitat i a la Sindicatura de 


Comptes”.  


 


El Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 


finances públiques de Catalunya, estableix que les universitats públiques finançades per la 


Generalitat han de trametre a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes la liqui-


dació del pressupost, els comptes anuals i la memòria de gestió de l’exercici anterior, i 


també han de trametre la mateixa documentació referida a les empreses i altres entitats en 


què participen. El termini per al retiment de comptes finalitza el 30 d’abril de l’any següent 


al del tancament. 


 


D’acord amb el PGCP per a les universitats públiques de Catalunya, els comptes anuals 


comprenen el Balanç, el Compte del resultat economicopatrimonial, l’Estat de liquidació 


del pressupost i la Memòria. L’Estat de liquidació del pressupost ha d’incloure la liquidació 


del pressupost de despeses, la del pressupost d’ingressos i el resultat pressupostari. La 


Memòria ha d’incloure, entre altra documentació, el quadre de finançament, l’Estat del 


romanent de tresoreria, les obligacions i drets de pressupostos tancats, el Compte general 


de tresoreria, les operacions de tresoreria, el Compte general de l’endeutament i les des-


peses amb finançament afectat.  


 


Pel que fa al contingut dels comptes retuts, en els exercicis 2012 i 2013 cinc universitats no 


informen sobre l’aplicació del romanent de tresoreria; quatre universitats no presenten el 


cost del personal detallat per categories; les universitats no presenten les despeses amb 


finançament afectat i alguns estats presentats no s’adeqüen totalment al model establert 


pel PGCP per a les universitats públiques de Catalunya.  


 


En el quadre 1 es presenta un resum del retiment de comptes de les universitats cor-


responent als exercicis 2012 i 2013 (es presenta un únic quadre ja que la informació 


resultant és la mateixa per a ambdós exercicis). 
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Retiment de comptes Quadre 1. 


Retiment de comptes dels exercicis 2012 i 2013 UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Data de recepció dels comptes de l’exercici 2012 (a) 27.02.14 22.07.13 29.01.14 22.01.14 30.01.14 15.07.13 30.04.13 


Data de recepció dels comptes de l’exercici 2013 (b) 10.10.14 19.09.14 24.07.14 06.11.14 18.07.14 24.09.14 29.04.14 


        


Comptes anuals               


        


Balanç 1 1 1 1 1 1 1 


        


Compte del resultat economicopatrimonial 1 1 1 1 1 1 1 


        


Memòria:               
        


Organització:               


Activitat de l’entitat 1 1 1 1 1 1 1 


Plantilla i cost de personal 1 1 3 3 3 2 3 


Entitats vinculades (c) 2 2 2 2 2 2 2 
        


Quadre de finançament 1 1 1 1 1 1 1 
        


Romanent de tresoreria 1 1 1 1 1 1 1 


Romanent afectat i no afectat 1 1 1 1 1 1 1 
        


Obligacions de pressupostos tancats (evolució i situació) 1 1 1 1 1 2 1 
        


Compromisos de desp. amb càrrec a pres. d’exerc. futurs 1 1 1 1 1 1 1 
        


Estat de les modificacions de crèdit 1 1 1 1 1 1 1 
        


Drets de pressupostos tancats 1 1 1 1 1 2 1 
        


Compte general de tresoreria 1 1 1 1 1 1 1 
        


Deutors extrapressupostaris 2 1 1 1 3 1 1 
        


Creditors extrapressupostaris 2 1 1 1 3 1 1 
        


Aplicació del romanent de tresoreria 2 3 3 1 3 3 3 
        


Despeses amb finançament afectat 3 3 3 3 3 3 3 
        


Compte general de l’endeutament 2 1 2 1 1 1 2 


        


Estat de liquidació del pressupost 1 1 1 1 1 1 1 


        


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de les universitats. 


Notes: 


(a) El termini per al retiment de comptes finalitzava el 30 d’abril del 2013. 


(b) El termini per al retiment de comptes finalitzava el 30 d’abril del 2014. 


(c) Variacions, composició i situació del capital o fons patrimonial, liquidació del pressupost d’ingressos i despeses. 


Clau: 


1. Presentat conforme al PGCP. 


2. Presentat però no s’ajusta totalment al model del PGCP. 


3. No presentat. 


 


El Patronat de la FUOC va aprovar els comptes anuals de l’exercici 2012 el 25 de no-


vembre del 2013 i els del 2013 el 22 de juliol del 2014, fora del termini establert legalment 


que és de sis mesos des de la data de tancament. 
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En l’annex 6.1 es presenta el detall de les entitats participades per les universitats amb 


indicació, si escau, del percentatge de participació, i de si els comptes han estat tramesos 


a la Sindicatura. 


 


 


1.4. INFORMES D’AUDITORIA 


Mitjançant un escrit, el 6 de febrer del 2013 el director general d’universitats i la inter-


ventora general van informar els gerents de les universitats que les auditories referides a 


l’exercici 2012 havien d’incorporar un informe específic en relació amb els aspectes 


següents: presentació i revisió de tots els documents inclosos en el PGCP per a les uni-


versitats públiques de Catalunya; revisió de l’Estat del romanent de tresoreria, diferenciant 


el romanent finalista i el no finalista, i amb l’anàlisi en detall dels conceptes i justificació 


dels elements que l’integren, i presentació de la informació de les despeses de personal 


de manera que es pogués diferenciar entre la despesa de personal finançada amb re-


cursos afectats i la finançada amb recursos genèrics. Posteriorment, la Intervenció General 


va elaborar un programa de treball en relació amb aquest informe específic. Aquests in-


formes no s’inclouen en els comptes retuts per les universitats, motiu pel qual no han estat 


revisats per la Sindicatura però seran objecte de revisió en els informes de fiscalització 


específics. 


 


A continuació es presenta un resum dels aspectes més rellevants dels informes d’auditoria 


dels exercicis 2012 i 2013. 


 


Exercici 2012 


L’informe d’auditoria de la UB el va fer KPMG Auditores, SL; els de la UAB i la FUOC els va 


fer Deloitte, SL; el de la UPC el va fer BDO Auditores, SL; els de la UPF i la UdL els va fer 


Faura Casas, Auditors-Consultors, SL, i el de la URV el va fer PricewaterhouseCoopers 


Auditores, SL. La UdG no ha presentat a la Sindicatura informe d’auditoria. 


 


Els informes de la UAB, la UPF, la URV i la FUOC presenten opinions favorables, encara 


que el de la UAB inclou un paràgraf d’èmfasi pel deute històric de la Generalitat de 8,20 M€ 


condicionat a les disponibilitats pressupostàries de la Generalitat en futurs exercicis, i el de 


la UPF quatre paràgrafs d’èmfasi pel romanent de tresoreria no afectat negatiu de 7,92 M€, 


pel deute històric de la Generalitat de 2,95 M€ condicionat a les disponibilitats pressu-


postàries de la Generalitat en futurs exercicis, per la provisió comptabilitzada en el Balanç 


d’1,13 M€ per cobrir el premi de jubilació del seu personal suspès per la Llei 5/2012, del 20 


de març, i per no haver registrat cap passiu en relació amb la paga extraordinària del mes 


de desembre del 2012 del seu personal, estimada en 2,75 M€ i no liquidada. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 8/2015 


16 


L’informe de la UB inclou tres limitacions a l’abast, quatre excepcions per errors o incompli-


ments de principis i normes comptables, una incertesa i un paràgraf d’èmfasi. Les limi-


tacions a l’abast fan referència a la manca de conciliació de saldos amb la Fundació Bosch 


i Gimpera i amb la Fundació Institut de Formació Contínua (IL3-UB), a la periodificació dels 


ingressos derivats de projectes de recerca i a la valoració dels terrenys i construccions. 


Les excepcions es refereixen a determinats romanents classificats com a afectats i que en 


opinió dels auditors no ho són, per 31 M€; a la inclusió en el romanent de tresoreria d’in-


versions financeres dels col·legis majors amb venciment entre un i cinc anys per 4,80 M€; 


al reconeixement d’obligacions per 4,40 M€ sense disposar de la consignació pressu-


postària suficient i adequada, i al reconeixement de drets de 3,30 M€ l’exercici 2012 que 


van ser cobrats i liquidats l’exercici 2011. La incertesa fa referència a la difícil situació fi-


nancera de la Fundació Parc Científic de Barcelona, a la qual la UB ha prestat diverses 


garanties enfront de tercers. El paràgraf d’èmfasi fa referència a un dèficit de 61,25 M€ i a 


l’existència d’imports significatius pendents de cobrament que ocasionen tensions de tre-


soreria i limiten la capacitat de la Universitat per fer front a les seves obligacions de pa-


gament a curt termini.  


 


L’informe de la UPC inclou una limitació a l’abast, una excepció per errors o incompliments 


de principis i normes comptables i dos paràgrafs d’èmfasi. La limitació a l’abast fa refe-


rència a la consideració com a romanent afectat de la totalitat dels romanents dels pro-


jectes gestionats pels professors de la Universitat per 80,21 M€. L’excepció es refereix a la 


no cancel·lació el 31 de desembre del 2012 de les pòlisses amb entitats financeres per 


import de 24,07 M€ per la manca de liquiditat de la Universitat. Els paràgrafs d’èmfasi fan 


referència al manteniment d’un saldo a cobrar amb la Generalitat d’11,07 M€ procedent 


d’exercicis anteriors al 2006 reconegut a la Universitat però no consignat en el pressupost 


de la Generalitat, i a la delicada situació econòmica i financera de la Universitat amb un 


dèficit acumulat de 110,84 M€ i uns fons propis negatius de 59,95 M€.  


 


L’informe d’auditoria de la UdL inclou dues limitacions a l’abast i quatre paràgrafs d’èmfasi. 


Les limitacions a l’abast fan referència a la impossibilitat d’ajustar correctament el resultat 


pressupostari i el romanent de tresoreria afectat amb les corresponents desviacions, i 


d’establir quins haurien estat els imports a traspassar al resultat economicopatrimonial pel 


sanejament de subvencions de capital, perquè l’aplicació informàtica de la Universitat no 


ho permet; i a la manca de conciliació de saldos amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Univer-


sitaris i de Recerca (2,95 M€) i amb la Comissió Europea (0,80 M€). Els paràgrafs d’èmfasi 


fan referència a la provisió comptabilitzada en el Balanç d’1,84 M€ per cobrir el premi de 


jubilació del personal de la Universitat suspès per la Llei 5/2012, del 20 de març; al deute 


de la Generalitat pendent de cobrar anterior al desembre del 2005 de 4,73 M€ condicionat 


a les disponibilitats pressupostàries de la Generalitat; que no s’ha registrat cap passiu en 


relació amb la paga extraordinària del mes de desembre del 2012 del seu personal estima-


da en 2,26 M€ i no liquidada, i a l’endeutament del Consorci del Parc Científic i Tecnològic 


Agroalimentari de Lleida, participat en un 50% per la Universitat. 
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Exercici 2013 


L’informe d’auditoria de la UB el va fer KPMG Auditores, SL; els de la UAB i URV els va fer 


PricewaterhouseCoopers Auditores, SL; el de la UPC el va fer BDO Auditores, SL; els de la 


UPF i la UdL els va fer Faura Casas, Auditors-Consultors, SL; el de la UdG el va fer ATD 


Auditores Sector Público, SL i el de la FUOC el va fer Deloitte, SL. 


 


Els informes de la UAB, la UPF, la URV i la FUOC presenten opinions favorables, encara 


que el de la UAB inclou dos paràgrafs d’èmfasi pel deute històric de la Generalitat de 


8,20 M€ condicionat a les disponibilitats pressupostàries de la Generalitat en futurs exer-


cicis i per la delicada situació financera de la Universitat, amb un romanent de tresoreria no 


afectat negatiu de 64,50 M€. L’informe d’auditoria de la UPF inclou quatre paràgrafs d’èm-


fasi pel deute històric de la Generalitat de 2,95 M€ condicionat a les disponibilitats pres-


supostàries de la Generalitat en exercicis futurs, pel romanent de tresoreria no afectat 


negatiu de 7,74 M€, per la provisió comptabilitzada en el Balanç d’1,26 M€ per cobrir el 


premi de jubilació del personal de la Universitat suspès per la Llei 5/2012, del 20 de març, i 


per no haver registrat cap passiu en relació amb la paga extraordinària del mes de 


desembre del 2012 del personal, estimada en 2,75 M€ i no liquidada. 


 


L’informe de la UB inclou tres limitacions a l’abast, tres excepcions per errors o in-


compliments de principis i normes comptables i dos paràgrafs d’èmfasi. Les limitacions a 


l’abast fan referència a la manca de conciliació de saldos amb la Fundació Bosch i Gim-


pera i amb la Fundació Institut de Formació Contínua (IL3-UB), a la periodificació dels 


ingressos derivats de projectes de recerca i a la valoració dels terrenys i construccions. 


Les excepcions es refereixen a determinats romanents classificats com a afectats i que 


en opinió dels auditors no ho són, per 31 M€; a la inclusió en el romanent de tresoreria 


d’inversions financeres dels col·legis majors amb venciment entre un i cinc anys per 


5,90 M€, i al reconeixement d’obligacions per 2,30 M€ sense disposar de la consignació 


pressupostària suficient i adequada. Els paràgrafs d’èmfasi fan referència al dèficit de 


60,02 M€ i a l’existència d’imports significatius pendents de cobrament que ocasionen 


tensions de tresoreria i limiten la capacitat de la Universitat per fer front a les seves 


obligacions de pagament a curt termini, i a la difícil situació financera de la Fundació 


Parc Científic de Barcelona, a la qual la UB ha prestat diverses garanties enfront de 


tercers. 


 


L’informe de la UPC inclou una limitació a l’abast i dos paràgrafs d’èmfasi. La limitació a 


l’abast fa referència a la consideració com a romanent afectat de la totalitat del roma-


nents dels projectes gestionats pels professors de la Universitat per 68,75 M€. Els parà-


grafs d’èmfasi fan referència al manteniment d’un saldo a cobrar amb la Generalitat de 


10,23 M€ procedents d’exercicis anteriors al 2006 reconegut a la Universitat però no con-


signat en el pressupost de la Generalitat, i a la delicada situació econòmica i financera 
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de la Universitat amb un dèficit acumulat de 113,54 M€ i uns fons propis negatius de 


51,89 M€.  


 


L’informe d’auditoria de la UdG inclou una limitació a l’abast i un paràgraf d’èmfasi. La li-


mitació a l’abast es refereix a la manca d’un inventari valorat, actualitzat i conciliat amb 


els registres comptables que permeti avaluar de manera raonable el valor dels actius ma-


terials comptabilitzats. El paràgraf d’èmfasi fa referència a les tensions de liquiditat pun-


tuals que es produeixen i que serien resoltes en el cas que la Generalitat pagués el seu 


deute pendent amb la Universitat de 3,76 M€ l’exercici 2013 i de 17,36 M€ d’exercicis an-


teriors.  


 


L’informe d’auditoria de la UdL inclou una limitació a l’abast i quatre paràgrafs d’èmfasi. La 


limitació a l’abast fa referència a la impossibilitat d’ajustar correctament el resultat pres-


supostari i el romanent de tresoreria afectat amb les corresponents desviacions, i d’establir 


quins haurien estat els imports a traspassar al resultat economicopatrimonial pel sane-


jament de subvencions de capital perquè l’aplicació informàtica de la Universitat no ho 


permet. Els paràgrafs d’èmfasi fan referència a la provisió comptabilitzada en el Balanç de 


2,06 M€ per cobrir el premi de jubilació del personal de la Universitat suspès per la Llei 


5/2012, del 20 de març; al deute de la Generalitat pendent de cobrar anterior al desembre 


del 2005 de 4,73 M€ condicionat a les disponibilitats pressupostàries de la Generalitat en 


futurs exercicis; al fet de no haver registrat cap passiu en relació amb la paga extraordi-


nària del mes de desembre del 2012 del seu personal estimada en 2,26 M€ i no liquidada, i 


a l’endeutament del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, par-


ticipat en un 50% per la Universitat. 


 


 


 


2. VARIABLES GENERALS 


2.1. ALUMNES 


En aquest apartat es presenta informació referida a alumnes matriculats, crèdits matri-


culats, alumnes nous i rendiment. La informació es refereix al període de tres cursos, des 


del 2010-2011 fins al 2012-2013. Aquest període està marcat per la implantació del Pla 


Bolonya (graus i màsters oficials) i la progressiva desaparició dels estudis de cicle.  


 


Alumnes matriculats 


En el quadre 2 es presenta l’evolució en els darrers cursos dels alumnes matriculats per 


universitats en títols homologats i centres integrats. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 8/2015 


19 


Alumnes matriculats Quadre 2. 


Tipus d’estudis 2010-2011 2011-2012 2012-2013 


Percentatge 


sobre el total * 


     


Estudis de cicle 24.780 14.917 7.217 4,80 


Estudis de grau 21.829 30.873 37.669 25,05 


Total cicles i graus 46.609 45.790 44.886 29,85 


Màsters  5.115 5.232 4.678 3,11 


Total UB 51.724 51.022 49.564 32,96 
        


Estudis de cicle 18.890 13.165 7.572 5,03 


Estudis de grau 10.538 16.435 21.492 14,29 


Total cicles i graus 29.428 29.600 29.064 19,32 


Màsters  2.147 2.192 1.888 1,26 


Total UAB 31.575 31.792 30.952 20,58 
     


Estudis de cicle 16.694 12.730 8.948 5,95 


Estudis de grau 8.992 12.899 15.437 10,26 


Total cicles i graus 25.686 25.629 24.385 16,21 


Màsters  2.450 2.480 2.324 1,55 


Total UPC 28.136 28.109 26.709 17,76 
     


Estudis de cicle 4.027 2.080 632 0,42 


Estudis de grau 4.959 7.109 8.752 5,82 


Total cicles i graus 8.986 9.189 9.384 6,24 


Màsters  1.007 1.007 915 0,61 


Total UPF 9.993 10.196 10.299 6,85 
      


Estudis de cicle 5.082 2.997 1.581 1,05 


Estudis de grau 5.453 7.784 9.369 6,23 


Total cicles i graus 10.535 10.781 10.950 7,28 


Màsters  769 837 614 0,40 


Total UdG 11.304 11.618 11.564 7,68 
     


Estudis de cicle 3.949 2.309 1.165 0,78 


Estudis de grau 3.700 5.366 6.583 4,38 


Total cicles i graus 7.649 7.675 7.748 5,16 


Màsters  729 874 793 0,53 


Total UdL 8.378 8.549 8.541 5,69 
     


Estudis de cicle 6.456 4.058 2.203 1,46 


Estudis de grau 5.210 7.558 9.528 6,34 


Total cicles i graus 11.666 11.616 11.731 7,80 


Màsters  1.283 1.283 1.037 0,68 


Total URV 12.949 12.899 12.768 8,48 
      


Estudis de cicle 79.878 52.256 29.318 19,49 


Estudis de grau 60.681 88.024 108.830 72,37 


Total cicles i graus 140.559 140.280 138.148 91,86 


Màsters  13.500 13.905 12.249 8,14 
     


Total universitats  154.059 154.185 150.397 100,00 


Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 


* Referent al curs 2012-2013. 
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De l’anàlisi del nombre d’alumnes matriculats es desprèn el següent: 


 


• El nombre total d’alumnes matriculats ha disminuït un 2,38% en aquest període. Aquesta 


disminució ha estat d’un 9,27% en els alumnes d’estudis de màster oficial i d’un 1,72% 


en els de cicles i graus. 


 


• La UB és la Universitat que perd un nombre més elevat d’alumnes en valor absolut en 


el període dels tres cursos analitzats, 2.160 alumnes, que representen un 4,18%. En la 


UPC la disminució ha estat d’un 5,07% (1.427 alumnes), en la UAB d’un 1,97% (623 


alumnes) i en la URV d’un 1,40% (181 alumnes). En canvi en la UPF, la UdG i la UdL 


ha augmentat el nombre d’alumnes en un 3,06%, un 2,30% i un 1,95%, respecti-


vament.  


 


• En el curs 2012-2013 els alumnes d’estudis de cicle representen un 19,49% del total, 


els de grau un 72,37% i els de màster un 8,14%. El percentatge més alt d’alumnes de 


grau correspon a la UPF amb un 84,98% i a la UdG amb un 81,02%, mentre que a la 


UAB és d’un 69,44% i a la UPC és d’un 57,80%. Aquestes diferències estan relacio-


nades amb el diferent ritme d’implementació dels estudis de grau i de supressió dels 


estudis de cicle. 


 


• En el curs 2012-2013 els alumnes de màster representen un 8,14% del total, amb 


diferències entre universitats que oscil·len entre un 5,31% a la UdG i un 9,44% a la 


UB.  


 


• La UB continua essent la universitat més gran, amb un 32,96% del total d’alumnes en el 


curs 2012-2013. 


 


El quadre 3 mostra un detall de l’evolució del nombre total d’alumnes per titulacions de 


grau en els darrers cursos, i el nombre d’universitats que oferien cada titulació en el curs 


2012-2013, per a les vint titulacions amb major nombre d’alumnes de grau. 


 


El curs 2012-2013 les universitats públiques de Catalunya impartien un total de 179 graus 


(alguns impartits en dues o més universitats), 32 dels quals eren dobles titulacions; 16 


titulacions s’impartien en més d’un campus de la mateixa universitat (11 corresponen a la 


UPC, 4 a la URV i 1 a la UB). 
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Alumnes per titulacions de grau Quadre 3. 


Titulacions 


Nombre 


d’universitats 


Nombre d’alumnes 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 


Administració i direcció d’empreses 6 3.750 5.694 7.259 


Dret 6 3.272 4.775 5.965 


Educació primària 5 2.777 4.066 5.254 


Psicologia 5 2.455 3.545 4.271 


Medicina 6 1.731 2.817 3.740 


Infermeria 5 1.768 2.585 3.415 


Enginyeria informàtica 7 1.890 2.707 3.346 


Economia 5 1.386 2.084 2.730 


Relacions laborals 3 1.267 1.886 2.282 


Enginyeria en tecnologies industrials 2 837 1.533 2.157 


Història 5 1.217 1.706 2.082 


Ciències i tecnologies de l’edificació 1 2.454 2.439 2.004 


Farmàcia 1 1.409 1.753 1.919 


Educació infantil 3 938 1.376 1.832 


Arquitectura 3 666 1.271 1.780 


Treball social 4 1.020 1.466 1.775 


Química 4 1.052 1.454 1.769 


Educació social 5 865 1.260 1.654 


Biologia 3 949 1.309 1.599 


Enginyeria mecànica 6 850 1.256 1.538 


Font: Elaboració pròpia. 


 


El curs 2012-2013 s’impartien 458 màsters oficials (alguns en vies d’extinció) amb un total 


de 12.249 alumnes; 197 màsters tenien menys de vint alumnes matriculats. En la UAB, la 


URV i la UdG almenys la meitat dels màsters tenien menys de vint alumnes matriculats. En 


el quadre 4 es presenta aquesta informació per universitats. 


 
Màsters. Curs 2012-2013 Quadre 4. 


Universitat 


Nombre 


d’alumnes 


Nombre 


de màsters 


Màsters amb menys de 20 alumnes matriculats 


Nombre Percentatge 


UB 4.678 145 50 34,48 


UAB 1.888 107 63 58,88 


UPC 2.324 66 19 28,79 


UPF 915 31 9 29,03 


UdG 614 28 14 50,00 


UdL 793 31 13 41,94 


URV 1.037 50 29 58,00 


Total 12.249 458 197 43,01 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Alumnes equivalents a temps complet 


El quadre 5 mostra l’evolució en els darrers cursos del nombre d’alumnes equivalents a 


temps complet (equivalència en estudiants del nombre total de crèdits matriculats pel 


conjunt d’estudiants de cada una de les titulacions, dividit per la mitjana de crèdits que un 
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estudiant ha de cursar cada any per finalitzar els seus estudis en el temps mínim previst) 


per universitat en títols homologats en centres integrats. 


 


Alumnes equivalents a temps complet Quadre 5. 


Tipus d’estudis 2010-2011 2011-2012 2012-2013 


Percentatge 


sobre el total * 


     


Estudis de cicle 18.356 9.851 3.747 2,95 


Estudis de grau 20.646 29.116 34.705 27,29 


Màsters 3.776 3.857 3.444 2,71 


Total UB 42.778 42.824 41.896 32,95 
         


Estudis de cicle 14.210 9.237 4.655 3,66 


Estudis de grau 10.226 16.208 20.719 16,29 


Màsters 1.790 1.836 1.584 1,25 


Total UAB 26.226 27.281 26.958 21,20 
         


Estudis de cicle 11.059 8.059 5.229 4,11 


Estudis de grau 7.509 10.885 13.294 10,45 


Màsters 1.570 1.634 1.611 1,27 


Total UPC 20.138 20.578 20.134 15,83 
         


Estudis de cicle 3.150 1.397 215 0,17 


Estudis de grau 4.903 7.076 8.567 6,73 


Màsters 836 848 781 0,61 


Total UPF 8.889 9.321 9.563 7,51 
         


Estudis de cicle 3.724 1.872 769 0,60 


Estudis de grau 5.153 7.548 8.808 6,92 


Màsters 581 612 426 0,33 


Total UdG 9.458 10.032 10.003 7,85 
         


Estudis de cicle 2.737 1.307 447 0,35 


Estudis de grau 3.445 5.091 6.265 4,93 


Màsters 561 661 559 0,44 


Total UdL 6.743 7.059 7.271 5,72 
         


Estudis de cicle 5.052 2.872 1.217 0,96 


Estudis de grau 5.136 7.505 9.336 7,34 


Màsters 976 944 811 0,64 


Total URV 11.164 11.321 11.364 8,94 
         


Estudis de cicle 58.288 34.595 16.279 12,80 


Estudis de grau 57.018 83.429 101.694 79,95 


Màsters 10.090 10.392 9.216 7,25 
     


Total universitats 125.396 128.416 127.189 100,00 


Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 


* Referent al curs 2012-2013. 


 


Dels quadres 2 i 5 es desprèn que el nombre d’alumnes matriculats ha disminuït en un 


2,38%, i, en canvi, el nombre d’estudiants equivalents a temps complet ha augmentat en 


un 1,43%. Aquesta evolució és diferent segons els tipus d’estudis: mentre que en cicles i 


graus el nombre d’alumnes matriculats ha disminuït en un 1,72% i el nombre d’estudiants a 


temps complet ha augmentat en un 2,31%, en els estudis de màsters ha disminuït tant el 


nombre d’alumnes matriculats com el nombre d’estudiants equivalent a temps complet en 


un 9,27% i un 8,66%, respectivament. 
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La ràtio entre alumnes equivalents a temps complet i alumnes matriculats, que indica el 


grau de dedicació dels alumnes, augmenta en el període analitzat de 0,81 a 0,85. Hi ha 


diferències significatives entre universitats; així, per al curs 2012-2013 les ràtios més altes 


són les de la UPF (0,93) i la URV (0,89) i la més baixa és la de la UPC (0,75). 


Crèdits matriculats 


El quadre 6 mostra l’evolució dels crèdits matriculats per universitats en titulacions homo-


logades en centres integrats per als cursos del 2010-2011 al 2012-2013. 


 


Crèdits matriculats Quadre 6. 


Tipus d’estudis 2010-2011 2011-2012 2012-2013 


Percentatge 


sobre el total * 


     


Estudis de cicle 1.334.530,00 724.448,00 279.360,00 3,54 


Estudis de grau 1.238.745,50 1.746.980,50 2.082.294,50 26,43 


Màsters  226.544,00 231.450,50 206.588,00 2,62 


Total UB  2.799.819,50 2.702.879,00 2.568.242,50 32,59 
        


Estudis de cicle 1.072.884,50 705.089,25 360.402,00 4,58 


Estudis de grau 613.536,50 972.496,50 1.243.129,50 15,78 


Màsters 107.404,50 110.133,00 95.065,00 1,21 


Total UAB  1.793.825,50 1.787.718,75 1.698.596,50 21,57 
         


Estudis de cicle 828.442,45 604.366,45 392.595,85 4,98 


Estudis de grau 450.530,50 653.045,00 797.664,30 10,13 


Màsters 94.213,40 98.016,30 96.673,20 1,23 


Total UPC  1.373.186,35 1.355.427,75 1.286.933,35 16,34 
         


Estudis de cicle 231.818,25 104.528,00 16.135,20 0,20 


Estudis de grau 294.206,00 424.581,00 514.041,50 6,53 


Màsters 50.179,30 50.861,00 46.844,00 0,59 


Total UPF  576.203,55 579.970,00 577.020,70 7,32 
         


Estudis de cicle 250.987,00 126.004,50 50.978,50 0,65 


Estudis de grau 309.186,00 452.864,00 528.462,50 6,71 


Màsters 34.863,00 36.697,00 25.573,50 0,32 


Total UdG  595.036,00 615.565,50 605.014,50 7,68 
         


Estudis de cicle 198.546,50 98.397,50 35.293,00 0,45 


Estudis de grau 206.725,50 305.475,00 375.902,50 4,77 


Màsters 33.639,50 39.682,50 33.534,50 0,43 


Total UdL  438.911,50 443.555,00 444.730,00 5,65 
         


Estudis de cicle 351.912,50 203.674,50 88.003,00 1,12 


Estudis de grau 308.135,00 450.296,00 560.134,00 7,11 


Màsters 58.539,50 56.680,00 48.670,00 0,62 


Total URV  718.587,00 710.650,50 696.807,00 8,85 
         


Estudis de cicle 4.269.121,20 2.566.508,20 1.222.767,55 15,52 


Estudis de grau 3.421.065,00 5.005.738,00 6.101.628,80 77,46 


Màsters  605.383,20 623.520,30 552.948,20 7,02 
     


Total universitats  8.295.569,40 8.195.766,50 7.877.344,55 100,00 


Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 


* Referent al curs 2012-2013. 
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Els crèdits matriculats han disminuït en conjunt un 5,04% en el període analitzat, amb 


diferències entre universitats; mentre els crèdits matriculats a la UB, la UPC, la UAB i la 


URV han disminuït en un 8,27%, un 6,28%, un 5,31% i un 3,03%, respectivament, a la UdG, 


a la UdL i a la UPF han augmentat un 1,68%, un 1,33% i un 0,14%, respectivament.  


 


En el curs 2012-2013, un 75,28% dels crèdits ordinaris matriculats en estudis de cicle i un 


89,52% dels d’estudis de grau ho van ser per primera vegada. 


Alumnes nous 


El quadre 7 mostra l’evolució de la matrícula de nou accés (nombre d’estudiants que han 


formalitzat la matrícula a la titulació per primera vegada), per àmbits, en titulacions homo-


logades i centres integrats des del curs 2010-2011 al curs 2012-2013. 


 


Alumnes nous Quadre 7. 


Àmbit 2010-2011 2011-2012 2012-2013 


Percentatge 


sobre el total (a) 


      


Ciències 103 43 2 0,00 


Ciències de la salut 169 146 21 0,05 


Ciències socials 1.367 1.289 59 0,15 


Humanitats 241 182 25 0,06 


Tècnic 1.130 889 344 0,86 


Total cicles (b) 3.010 2.549 451 1,12 


      


Ciències 2.681 2.871 2.876 7,14 


Ciències de la salut 4.716 4.902 4.623 11,47 


Ciències socials  13.034 13.370 12.975 32,20 


Humanitats 4.477 4.551 4.284 10,63 


Tècnic 7.609 7.456 7.316 18,16 


Total graus 32.517 33.150 32.074 79,60 


          


Màsters (c) 8.994 8.934 7.768 19,28 


      


Total nou accés 44.521 44.633 40.293 100,00 


Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 


Notes: 


(a) Referent al curs 2012-2013. 


(b) Es tracta de trasllats o accessos a estudis de segon cicle. 


(c) No es disposa del detall d’alumnes de nou ingrés de màsters per àmbits. 


 


Es pot observar que el nombre total d’alumnes de nou accés disminueix un 9,50% en el 


període analitzat.  
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Conjuntament, en els estudis de cicle i de grau per àmbits d’estudi, els alumnes nous de 


Tècnic, Ciències socials, Humanitats i Ciències de la Salut disminueixen un 12,35%, un 


9,49%, un 8,67% i un 4,93%, respectivament. En canvi, els alumnes nous en l’àmbit de 


Ciències han augmentat un 3,38%. L’àmbit de Ciències socials és el que agrupa un major 


nombre d’alumnes de cicles i graus i inclou un 40,07% dels alumnes nous del curs 2012-


2013. 


 


En el quadre 8 es presenta, per àmbits, el percentatge de dones entre els alumnes de nou 


ingrés. 


 


Percentatge de dones entre els alumnes de nou ingrés Quadre 8. 


Àmbit 2010-2011 2011-2012 2012-2013 


        


Ciències 57,28 67,44 100,00 


Ciències de la salut 78,70 81,51 90,48 


Ciències socials 59,40 60,12 47,46 


Humanitats 65,56 71,43 60,00 


Tècnic 18,94 20,13 21,22 


Total cicles * 54,35 43,74 45,91 
    


Ciències  49,65 49,95 49,84 


Ciències de la salut 74,84 74,87 74,65 


Ciències socials 62,84 63,01 62,20 


Humanitats 63,17 64,86 64,02 


Tècnic 22,42 21,59 21,90 


Total graus 54,03 54,57 53,92 
    


Màsters  56,89 57,17 55,74 
    


Total nou accés 54,05 54,33 54,10 


Font: Elaboració pròpia. 


* Es tracta de trasllats o accessos a estudis de segon cicle. 


 


De l’anàlisi per sexes es desprèn que les dones representen més d’un 54% dels alumnes 


de nou accés en els tres cursos analitzats. 


 


La distribució per àmbits i per sexes dels estudis de cicle i de grau posa de manifest un 


clar predomini femení en l’àmbit de Ciències de la salut (74,72%), Humanitats (64,00%) i 


Ciències socials (62,13%), i masculí en l’àmbit Tècnic (78,13%). 


 


El quadre 9 mostra l’evolució del nombre d’alumnes nous per universitats, en titulacions 


homologades i centres integrats, del curs 2010-2011 al curs 2012-2013. 
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Alumnes nous per universitats Quadre 9. 


Tipus d’estudis (a) 2010-2011 2011-2012 2012-2013 


Percentatge 


sobre el total (b) 


         


Estudis de cicle 635 1.123 19 0,05 


Estudis de grau 10.377 10.554 10.185 25,28 


Màsters  3.316 3.188 2.902 7,20 


Total UB  14.328 14.865 13.106 32,53 


         


Estudis de cicle 640 249 71 0,18 


Estudis de grau 6.811 6.946 6.731 16,71 


Màsters  1.689 1.763 1.540 3,82 


Total UAB  9.140 8.958 8.342 20,71 


         


Estudis de cicle 892 734 263 0,66 


Estudis de grau 5.045 5.081 4.879 12,10 


Màsters  1.350 1.341 1.169 2,90 


Total UPC  7.287 7.156 6.311 15,66 


         


Estudis de cicle 207 71 38 0,09 


Estudis de grau 2.445 2.633 2.559 6,35 


Màsters  788 794 688 1,71 


Total UPF  3.440 3.498 3.285 8,15 


         


Estudis de cicle 182 123 29 0,07 


Estudis de grau 2.731 2.817 2.683 6,66 


Màsters  476 552 334 0,83 


Total UdG  3.389 3.492 3.046 7,56 


           


Estudis de cicle 163 89 10 0,02 


Estudis de grau 2.214 2.070 2.034 5,05 


Màsters  589 537 472 1,17 


Total UdL  2.966 2.696 2.516 6,24 


           


Estudis de cicle 291 160 21 0,05 


Estudis de grau 2.894 3.049 3.003 7,45 


Màsters  786 759 663 1,65 


Total URV  3.971 3.968 3.687 9,15 


           


Estudis de cicle 3.010 2.549 451 1,12 


Estudis de grau 32.517 33.150 32.074 79,60 


Màsters  8.994 8.934 7.768 19,28 


     


Total universitats 44.521 44.633 40.293 100,00 


Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 


Notes: 


(a) En els estudis de cicle es tracta de trasllats o accessos a estudis de segon cicle. 


(b) Referent al curs 2012-2013. 
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En el curs 2012-2013 la UB continua concentrant la major part d’alumnes nous amb un 


32,53% seguida per la UAB i la UPC amb un 20,71% i un 15,66%, respectivament. 


 


Les universitats amb disminucions més significatives del nombre d’alumnes nous són la 


UdL (15,17%), la UPC (13,39%) i la UdG (10,12%). La UPF és la que presenta la dismi-


nució més reduïda (4,51%). 


 


De l’anàlisi de l’oferta de places de grau per universitats i titulacions es desprèn que en el 


curs 2012-2013 en 52 titulacions van quedar sense cobrir més d’un 25% de les places 


ofertes, amb una distribució irregular per universitats: en la UPF cap titulació es va trobar 


en aquesta situació, mentre que en la UdL se n’hi van trobar tretze d’un total de vint-i-nou 


titulacions ofertes. A la UPC es va donar aquesta situació en nou titulacions, cinc de les 


quals són en realitat dues titulacions impartides en diferents campus (una oferta en tres 


campus i l’altra en dos). 


 


De l’anàlisi per titulacions per al curs 2012-2013 es desprèn el següent: 


 


• Hi ha seixanta-quatre titulacions (equivalents a un 20,78% del total) que tenen menys de 


quaranta alumnes nous. En la UPC el percentatge de titulacions amb menys de qua-


ranta alumnes nous és superior al 30%. 


 


• Algunes titulacions impartides en més d’una universitat tenen en alguna d’elles menys 


de 40 alumnes nous. En el quadre 10 se’n presenten alguns exemples. 


 


Exemples de distribució d’alumnes per titulacions i universitats Quadre 10. 


Titulació 


Nombre 


d’universitats 


Nombre d’alumnes nous 


UB UAB UPC UPF UdG UdL URV Total 


Comunicació audiovisual 4 61 87 - 97 - - 32 277 


Enginyeria agroalimentària 2 - - - - 36 - 19 55 


Enginyeria biomèdica 2 38 - - 29 - - - 67 


Enginyeria elèctrica 3 - - 60 - 34 - 88 182 


Enginyeria química 5 88 92 123 - 31 - 79 413 


Enginyeria telemàtica 3 - - 144 84 - - 33 261 


Filosofia 3 217 47 - - 21 - - 285 


Geografia i ordenació del territori 3 - 99 - - - 15 45 159 


Història 5 346 149 - - 59 34 56 644 


Història de l’art 5 195 108 - - 48 18 24 393 


Llengua i literatura catalanes 3 - 16 - - 14 - 21 51 


Llengua i literatura espanyoles 2 - 60 - - 31 - - 91 


Font: Elaboració pròpia. 
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• Setze titulacions que són impartides en diferents campus d’una mateixa universitat en 


algun campus tenen menys de 40 alumnes nous (vegeu el quadre 11). 


 


Titulacions impartides en més d’un campus de la mateixa universitat Quadre 11. 


Titulació Universitat Campus Nombre d’alumnes nous 


Ciències biomèdiques UB Diagonal 147 


Bellvitge 9 


Arquitectura UPC Barcelona 383 


Sant Cugat 144 


Enginyeria de disseny industrial i desenvolu-


pament del producte 


UPC Vilanova i la Geltrú 103 


Terrassa 73 


Enginyeria de sistemes audiovisuals UPC Barcelona 60 


Terrassa 48 


Enginyeria de sistemes de telecomunicació UPC Barcelona 140 


Castelldefels 85 


Enginyeria elèctrica UPC Manresa 27 


Vilanova i la Geltrú 21 


Terrassa 12 


Enginyeria electrònica industrial i automàtica UPC Terrassa 29 


Manresa 28 


Vilanova i la Geltrú  20 


Enginyeria en tecnologies industrials UPC Barcelona 455 


Terrassa 201 


Enginyeria informàtica UPC Barcelona 409 


Vilanova i la Geltrú 62 


Enginyeria mecànica UPC Manresa 83 


Vilanova i la Geltrú 48 


Terrassa 46 


Enginyeria química UPC Barcelona 78 


Manresa 33 


Terrassa 12 


Enginyeria telemàtica UPC Barcelona 83 


Castelldefels 61 


Administració i direcció d’empreses URV Reus 185 


Terres de l’Ebre 54 


Educació infantil URV Sescelades 126 


Seu Baix Penedès 48 


Terres de l’Ebre 45 


Educació primària URV Sescelades 129 


Terres de l’Ebre 53 


Infermeria URV Catalunya 102 


Terres de l’Ebre 82 


Seu Baix Penedès  48 


Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 


 


En el quadre 12 es presenten les vint titulacions de grau amb major nombre d’alumnes de 


nou ingrés per al curs 2012-2013. 
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Graus amb major nombre d’alumnes nous. Curs 2012-2013 Quadre 12. 


Titulació Alumnes nous 


Administració i direcció d’empreses 1.967 


Dret 1.521 


Educació primària 1.421 


Enginyeria informàtica 1.214 


Psicologia 1.075 


Medicina 951 


Infermeria 934 


Economia 834 


Enginyeria en tecnologies industrials 730 


Història 644 


Arquitectura 636 


Relacions laborals 589 


Educació infantil 501 


Química 491 


Educació social 472 


Treball social 467 


Traducció i interpretació 428 


Pedagogia 417 


Enginyeria química 413 


Periodisme 410 


Font: Elaboració pròpia. 


 


En el curs 2012-2013 en les set universitats públiques catalanes s’oferien un total de 382 


màsters amb 13.429 places de nou ingrés. S’hi van matricular 7.768 alumnes, el que 


representa una cobertura de l’oferta del 57,84%. En 166 màsters aquest percentatge és 


inferior al 50%, amb diferències notables entre universitats (en la URV i en la UPC en un 


67,44% i en un 59,26%, respectivament, dels màsters el percentatge de cobertura és in-


ferior al 50%). Dos-cents dinou màsters van tenir menys de 20 alumnes de nou ingrés. En 


el quadre 13 se’n presenta el detall per universitats. 


 
Alumnes de nou ingrés en màsters. Curs 2012-2013 Quadre 13. 


Universitat 


Nombre 


d’alumnes 


Nombre 


de màsters 


Màsters amb menys de 20 alumnes 


Nombre Percentatge 


UB 2.902 117 52 44,44 


UAB 1.540 84 57 67,86 


UPC 1.169 54 26 48,15 


UPF 688 29 10 34,48 


UdG 334 28 23 82,14 


UdL 472 27 15 55,56 


URV 663 43 36 83,72 


Total 7.768 382 219 57,33 


Font: Elaboració pròpia. 


La Secretaria d’Universitats i Recerca ha manifestat que s’ha fet una avaluació de la 


situació del mapa universitari, tant des del punt de vista de l’oferta i la demanda dels 
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estudiants com de la demanda social de titulats, i que s’estan desenvolupant i aplicant me-


canismes que permetin una major racionalització de l’oferta acadèmica, com per exemple 


establir un mínim de 40 estudiants nous per a estudis de grau i de 20 estudiants nous per a 


estudis de màster. 


Rendiment 


En el quadre 14 es presenta la taxa de rendiment (crèdits superats / crèdits matriculats) de 


cada universitat per als tres cursos analitzats en títols homologats i centres integrats.  


 
Taxa de rendiment Quadre 14. 


Tipus d’estudis 2010-2011 2011-2012 2012-2013 


    


UB       


Estudis de cicle 0,73 0,73 0,74 


Estudis de grau 0,75 0,79 0,84 


Màsters  0,92 0,93 0,94 
       


UAB       


Estudis de cicle 0,80 0,83 0,85 


Estudis de grau 0,75 0,79 0,83 


Màsters 0,91 0,92 0,94 
       


UPC       


Estudis de cicle 0,76 0,78 0,81 


Estudis de grau 0,66 0,71 0,74 


Màsters 0,88 0,89 0,92 
       


UPF       


Estudis de cicle 0,86 0,86 0,79 


Estudis de grau 0,87 0,88 0,90 


Màsters 0,90 0,92 0,93 
       


UdG       


Estudis de cicle 0,79 0,79 0,81 


Estudis de grau 0,77 0,79 0,83 


Màsters 0,92 0,94 0,91 
       


UdL       


Estudis de cicle 0,74 0,74 0,81 


Estudis de grau 0,76 0,78 0,82 


Màsters 0,90 0,90 0,91 
       


URV       


Estudis de cicle 0,76 0,76 0,78 


Estudis de grau 0,78 0,79 0,84 


Màsters 0,89 0,90 0,94 
      


Estudis de cicle 0,77 0,78 0,80 


Estudis de grau 0,75 0,79 0,83 


Màsters 0,91 0,92 0,93 
    


Font: Elaboració pròpia. 
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Del quadre anterior es desprèn que per al curs 2012-2013 la taxa de rendiment més alta 


en estudis de grau correspon a la UPF (0,90) i la més baixa a la UPC (0,74). En estudis 


de màster totes les universitats tenen taxes de rendiment superiors a 0,90. En el període 


de tres cursos analitzat la taxa de rendiment global de cicles i graus ha passat de 0,76 


a 0,82. 


De l’anàlisi de la taxa de rendiment per als estudis de grau segons la nota de tall es 


desprèn que per una nota d’accés superior a 9 sobre 14 (d’acord amb el sistema de 


puntuació de les proves d’accés a la universitat) la taxa de rendiment és igual o superior 


a 0,90 en totes les universitats excepte en la UPC, on aquesta taxa s’assoleix per a una 


nota d’entrada superior a 12 sobre 14. En aquestes taxes de rendiment cal tenir en 


compte que hi influeix la distribució de les titulacions de cada universitat. En tot cas, es 


posa de manifest que les taxes de rendiment entre les universitats varien molt menys 


quan es comparen els alumnes que van entrar a la universitat amb una mateixa nota en 


les proves d’accés a la universitat, que quan es consideren tots els alumnes indepen-


dentment de la seva nota d’entrada a la universitat. En aquest sentit, el percentatge 


d’alumnes d’estudis de grau amb nota d’accés superior a 9 sobre 14 el curs 2012-2013 


és d’un 40,70% en la UB, d’un 48,04% en la UAB, d’un 58,00% en la UPC, d’un 61,69% 


en la UPF, d’un 26,12% en la UdG, d’un 30,07% en la UdL i d’un 30,64% en la URV. El 


percentatge d’alumnes amb nota d’accés igual o inferior a 7 és per al curs 2012-


2013  d’un 21,96% en la UB, d’un 20,78% en la UAB, d’un 18,10% en la UPC, d’un 


10,23% en la UPF, d’un 35,37% en la UdG, d’un 33,23 en la UdL i d’un 34,86% en la 


URV. 


 


 


2.2. TITULATS 


El quadre 15 mostra l’evolució dels titulats per universitats i per tipus d’estudis en títols 


homologats i centres integrats en els cursos del 2010-2011 al 2012-2013. 


 


Es pot observar que en el període analitzat el nombre de titulats disminueix en un 1,30%. 


Els estudis de grau amb un nombre major de titulats en el curs 2012-2013 són Educació 


primària (1.007), Infermeria (688), Psicologia (614), Dret (577) i Administració i direcció 


d’empreses (517). Els estudis de cicle amb un nombre major de titulats en el curs 2012-


2013 són Administració i direcció d’empreses (917), Dret (699), Medicina (675), Enginyeria 


industrial (605) i Economia (502). 
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Titulats Quadre 15. 


Tipus estudis 2010-2011 2011-2012 2012-2013 


Percentatge 


sobre el total * 


      


Estudis de cicle 7.485 5.894 3.467 11,83 


Estudis de grau 183 919 3.966 13,54 


Màsters 2.534 2.909 2.653 9,06 


Total UB 10.202 9.722 10.086 34,43 
      


Estudis de cicle 4.580 4.442 3.263 11,14 


Estudis de grau 113 196 1.658 5,66 


Màsters  1.431 1.577 1.411 4,82 


Total UAB 6.124 6.215 6.332 21,62 
      


Estudis de cicle 3.285 3.004 2.486 8,49 


Estudis de grau 195 546 737 2,52 


Màsters  737 876 838 2,85 


Total UPC 4.217 4.426 4.061 13,86 
      


Estudis de cicle 1.826 1.353 399 1,36 


Estudis de grau 0 258 1.364 4,66 


Màsters  623 680 629 2,14 


Total UPF 2.449 2.291 2.392 8,16 
      


Estudis de cicle 1.639 1.185 879 3,00 


Estudis de grau 80 153 801 2,73 


Màsters  392 453 325 1,11 


Total UdG 2.111 1.791 2.005 6,84 
      


Estudis de cicle 1.371 913 632 2,16 


Estudis de grau 184 260 666 2,27 


Màsters  271 460 340 1,16 


Total UdL 1.826 1.633 1.638 5,59 
      


Estudis de cicle 2.082 1.497 970 3,31 


Estudis de grau 11 122 1.150 3,93 


Màsters  660 732 662 2,26 


Total URV 2.753 2.351 2.782 9,50 
         


Estudis de cicle 22.268 18.288 12.096 41,29 


Estudis de grau 766 2.454 10.342 35,31 


Màsters 6.648 7.687 6.858 23,40 
      


Total universitats 29.682 28.429 29.296 100,00 


Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 


* Referent al curs 2012-2013. 


El quadre 16 mostra l’evolució dels estudiants titulats de cicles i graus al cap de cinc anys 


d’haver iniciat els estudis i al final del curs 2012-2013 per a les cohorts que es van 


incorporar a la universitat des del curs 2005-2006 fins al curs 2008-2009. Es pot apreciar 


que, al cap de cinc anys d’haver iniciat els estudis, aproximadament un 41% s’ha titulat, un 
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20% continua en els mateixos estudis i un 39% ni s’ha titulat ni continua en els mateixos 


estudis. 


 


Evolució de les cohorts Quadre 16. 


Concepte 


Curs d’inici dels estudis 


2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 


Estudiants de nou ingrés en cicles i graus 34.619 33.029 31.988 33.161 


Situació al cap de cinc anys     


Titulats  13.755 13.709 13.785 13.687 


Titulats (%) 39,73 41,51 43,09 41,27 


Continuen en els mateixos estudis  7.900 6.453 6.011 5.523 


Continuen en els mateixos estudis (%) 22,82 19,54 18,79 16,66 


Ni s’han titulat ni continuen en els mateixos estudis (%) 37,45 38,96 38,11 42,07 


Situació a final del curs 2012-2013     


Titulats  19.099 17.678 16.176 13.687 


Titulats (%) 55,17 53,52 50,57 41,27 


Continuen en els mateixos estudis 2.013 2.484 3.620 5.523 


Continuen en els mateixos estudis (%) 5,81 7,52 11,32 16,66 


Ni s’han titulat ni continuen en els mateixos estudis (%) 39,02 38,96 38,11 42,07 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la Secretaria d’Universitats i Recerca. 


 


 


2.3. TESIS DOCTORALS 


En el quadre 17 es presenta un detall per universitats de les tesis doctorals llegides en els 


cursos del 2010-2011 al 2012-2013. 


 


Tesis doctorals Quadre 17. 


Universitat 2010-2011 2011-2012 2012-2013 


UB 583 571 633 


UAB 530 557 651 


UPC 252 352 319 


UPF 141 100 153 


UdG 68 77 87 


UdL 47 76 59 


URV 147 144 159 


Total 1.768 1.877 2.061 


Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 


 


En el període analitzat el nombre de tesis llegides ha augmentat un 16,57%. Els increments 


més significatius són el de la UdG (27,94%) i el de la UPC (26,59%). La UB i la UAB 


conjuntament concentren un 62,30% de les tesis llegides en el curs 2012-2013. 
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2.4. INSERCIÓ LABORAL 


2.4.1. Graduats 


L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va publicar l’any 2014 la 


cinquena edició de l’estudi d’inserció laboral dels titulats del sistema universitari català tant 


privat com públic del curs 2009-2010. La població objecte d’estudi per a les universitats 


presencials era de 28.005 persones i se’n van enquestar 16.044. El nivell de resposta va 


ser del 57,29%. Un 73,59% dels enquestats s’havia titulat en universitats públiques. 


 


A continuació es resumeixen alguns dels resultats referits a les universitats presencials: 


 


• Un 84,78% dels titulats treballa tres anys després d’haver acabat els estudis, un 10,96% 


està a l’atur i un 4,26% inactiu. 


 


• Ciències de la salut té la taxa d’ocupació més alta (88,03%) i Humanitats la més baixa 


(75,94%). 


 


• Un 85,19% dels titulats va trobar la primera feina en un període de sis mesos des de la 


titulació. 


 


• Un 74,97% dels que treballaven ho feien a temps complet. Un 48,34% tenia contracte 


fix, un 11,23% era autònom, un 34,98% tenia contracte temporal, un 4,22% era becari 


(20,87% en l’àmbit de Ciències experimentals) i un 1,23% no tenia contracte. El major 


percentatge de contractes fixos correspon a Ciències socials (50,33%) i a l’àrea Tècnica 


(56,77%). En canvi, en Ciències de la salut, Humanitats i Ciències experimentals el per-


centatge de temporalitat supera el percentatge de contractes fixos (41,76%, 39,71% i 


38,97%, respectivament).  


 


• Un 77,73% dels ocupats treballava en el sector privat i un 22,27% en el sector públic. 


En les àrees de Ciències experimentals i Salut el percentatge dels que treballaven en el 


sector públic era d’un 34,32% i d’un 32,57%, respectivament. En canvi, en l’àrea Tèc-


nica aquest percentatge era d’un 10,18%. 


 


• Un 18,28% dels que treballaven ho feien desenvolupant funcions que no són pròpies de 


la formació universitària; un 55,58% ho feia en tasques de la titulació. El nivell més alt de 


màxima adequació correspon a Ciències de la salut (82,43%) i el més baix a Humanitats 


(31,51%).  


 


• Un 76,01% ha continuat formant-se després de titular-se (un 39,89% cursa o ha cursat 


un postgrau o un màster, un 4,18% un doctorat, un 15,49% cursos especialitzats, un 
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10,93% una llicenciatura i un 5,52% altres tipus d’estudis). El menor percentatge de 


formació posterior correspon als titulats de les àrees de Ciències socials (25,24%) i 


Tècnica (30,90%); Ciències experimentals és l’àmbit en què més persones cursen un 


doctorat (22,62%).  


 


• Un 22,20% de les persones graduades ocupades a temps complet guanyava menys de 


15.000 € bruts anuals; un 40,50% entre 15.000 € i 24.000 €; un 19,54% entre 24.000 € i 


30.000 € bruts anuals i un 17,76% més de 30.000 € bruts anuals.  


 


• L’evolució de la inserció laboral de l’estudi del 2014 respecte de l’estudi del 2008 està 


marcada per la situació de crisi, que ha provocat una pèrdua d’un 10% en la taxa d’o-


cupació, una reducció de la contractació fixa d’un 10%, un augment d’un 11% en les 


persones graduades que no desenvolupen funcions de nivell universitari o una dis-


minució del 9% del treball a jornada completa. 


 


 


2.4.2. Doctors 


L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va publicar l’any 2014 la 


tercera edició de l’estudi d’inserció laboral dels doctors del sistema universitari català. 


L’estudi analitza la inserció laboral de 1.426 persones, d’un total de 2.080 que van obtenir 


el títol de doctor els anys 2009 i 2010. 


 


A continuació es resumeixen alguns dels resultats d’aquest estudi: 


 


• Un 93,13% dels doctors de les universitats catalanes estaven ocupats, però només un 


59,45% desenvolupava tasques que requerien un doctorat. 


 


• Un 88,20% dels doctors tenia contracte a temps complet, però només un 45,70% tenia 


contracte fix. 


 


• Un 60,02% dels doctors treballava en educació superior i centres de recerca. 


 


• Un 14% dels doctors treballava a l’estranger. 


 


• En el període 2011-2014 hi ha hagut una disminució remarcable en la inserció laboral 


dels doctors, no tant pel que fa a la seva taxa d’ocupació com a la seva qualitat, l’es-


tabilitat, els guanys i la satisfacció amb la feina. 


 


• És necessari enfortir els vincles de la formació de doctorat amb el món empresarial amb 


la finalitat de millorar l’adequació de la inserció. 
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2.5. PROFESSORAT 


Professors 


En el quadre 18 es presenta l’evolució del nombre de professors per tipologia, en termes 


absoluts, dels exercicis 2011 a 2013 per al conjunt de les set universitats presencials.  


 
Professors Quadre 18. 


Categoria 2011 2012 2013 


Percentatge 


sobre el total * 


Catedràtic d’universitat 1.583 1.557 1.512 9,89 


Titular d’universitat 3.612 3.623 3.594 23,50 


Catedràtic d’escola universitària 133 132 125 0,82 


Titular d’escola universitària 774 717 629 4,11 


Catedràtic contractat 40 40 42 0,27 


Professor agregat 847 921 1.124 7,35 


Professor lector 704 628 539 3,52 


Professor col·laborador permanent 425 413 374 2,45 


Professor col·laborador temporal 26 27 29 0,19 


Ajudant  258 194 112 0,73 


Associat 4.985 5.065 5.159 33,73 


Associat mèdic 1.441 1.480 1.526 9,98 


Associat substitut 32 29 28 0,18 


Associat permanent estranger  9 8 7 0,05 


Contractat doctor 138 157 140 0,92 


Visitant 325 438 166 1,09 


Emèrit 137 159 145 0,94 


Altres categories 59 52 44 0,28 


Total 15.528 15.640 15.295 100,00 


Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 


Nota: El nombre de professors és a 31 de desembre de cada exercici. 


* Referit a l’exercici 2013. 


 


El nombre de professors ha disminuït un 1,50% en el període analitzat. Aquesta disminució 


ha estat d’un 7,22% en la UdG, d’un 6,89% en la URV, d’un 3,05% en la UPC i d’un 0,45% 


en la UPF. En canvi, el nombre de professors ha augmentat en un 3,03% en la UdL, en un 


0,69% en la UAB i en un 0,17% en la UB. 


 


Pel que fa a la distribució per tipus de professorat, l’estructura s’ha mantingut estable. 


Tanmateix, l’estructura del professorat varia significativament depenent de la universitat 


(curs 2012-2013): 


 


• La UB i la UAB són les que tenen major proporció de catedràtics d’universitat (11,31% i 


10,99%, respectivament), mentre que la UdG (6,48%) i la URV (6,34%) són les que en 


tenen menor proporció. 


• La UPC, la UB, la UAB i la UdG són les que tenen major proporció de titulars d’uni-


versitat (26,62%, 25,97%, 24,67% i 22,90%, respectivament), mentre que la UdL 


(19,75%), la UPF (16,44%) i la URV (15,12%) són les que en tenen menor proporció. 
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• La URV, la UdG, la UAB, la UB i la UPF són les que tenen major proporció d’associats 


(58,97%, 48,06% 45,30%, 44,56% i 44,06% respectivament), mentre que la UdL i la UPC 


són les que en tenen menor proporció (43,17% i 28,82% respectivament). 


Professors equivalents a temps complet 


Els quadres 19 i 20 mostren el nombre de professors equivalents a temps complet dels 


exercicis 2011 a 2013 i la ràtio entre professors equivalents a temps complet i professors 


totals. El concepte professor equivalent a temps complet es calcula en funció de la dedica-


ció de cada tipus de professor (diferenciant pel règim de dedicació i pel tipus de pro-


fessorat). 


 
Professors equivalents a temps complet Quadre 19. 


Universitat 2011 2012 2013 


UB 3.645 3.646 3.587 


UAB 2.341 2.267 2.286 


UPC 2.331 2.418 2.194 


UPF 555 493 515 


UdG 856 777 775 


UdL 699 700 699 


URV 1.018 1.011 1.011 


Total  11.445 11.312 11.067 


Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 


 
Ràtio professors equivalents a temps complet / professors totals Quadre 20. 


Universitat 2011 2012 2013 


UB 0,76 0,75 0,74 


UAB 0,71 0,70 0,68 


UPC 0,89 0,89 0,86 


UPF 0,63 0,58 0,59 


UdG 0,69 0,68 0,67 


UdL 0,76 0,74 0,73 


URV 0,59 0,55 0,63 


Total  0,74 0,72 0,72 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Es pot observar una disminució del nombre de professors equivalents a temps complet en 


el període 2011-2013 d’un 3,30%. Aquesta disminució ha estat d’un 9,46% en la UdG, d’un 


7,21% en la UPF, d’un 5,88% en la UPC, d’un 2,35% en la UAB, d’un 1,59% en la UB i d’un 


0,69% en la URV. En la UdL s’ha mantingut constant. També s’observa una diferència 


significativa entre la ràtio més alta (0,86 en la UPC) i la més baixa (0,59 en la UPF) en 


l’exercici 2013.  


 


El quadre 21 mostra l’evolució de la ràtio entre nombre d’alumnes equivalents a temps 


complet i nombre de professors equivalents a temps complet. 
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Ràtio alumnes equivalents a temps complet / professors Quadre 21. 


equivalents a temps complet 


Universitat 2010-2011 2011-2012 2012-2013 


UB 11,09 11,19 11,01 


UAB 10,23 11,29 11,24 


UPC 8,30 8,10 8,80 


UPF 9,11 11,27 16,09 


UdG 9,96 11,53 12,16 


UdL 9,27 9,73 10,02 


URV 10,46 10,69 10,81 


Total  9,98 10,47 10,88 


Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 


Es pot observar que en el període considerat el nombre d’alumnes equivalents a temps 


complet per professor equivalent a temps complet ha augmentat de 9,98 a 10,88. Es pro-


dueixen diferències significatives entre universitats; així en el curs 2012-2013 la UPC té la 


ràtio més baixa (8,80) i la UPF la més alta (16,09). 


 


Rànquing d’universitats 


Dos grups de recerca de les universitats de Granada i Navarra han elaborat un rànquing 


de les universitats espanyoles públiques i privades basat en la recerca publicada en les 


revistes internacionals de major impacte i visibilitat en el període 2009-2013 organitzat en 


dotze camps científics i trenta-set disciplines científiques. En el quadre 22 es presenten els 


resultats de les set universitats públiques catalanes per camps científics. 


 
Rànquing d’universitats Quadre 22. 


Universitat 


Camp científic 


MAT FIS QUI BIO MED CTM AGR ENG TIC PSI ECO ACS 


UB 3 2 1 1 1 1 4 2 4 1 5 1 


UAB 8 5 8 2 2 2 3 3 19 4 2 2 


UPC 2 8 21 19 31 6 7 1 2 32 28 32 


UPF 9 40 - 3 7 24 - 46 12 6 1 4 


UdG 37 29 18 31 25 4 18 24 31 47 29 33 


UdL 43 46 34 25 28 37 5 35 47 27 - 46 


URV 22 34 9 17 14 13 36 16 7 21 24 3 


Total 47 46 47 45 46 46 43 47 47 47 47 48 


Font: www.rankinguniversidades.es 


Notes: 


Les xifres representen el número d’ordre que ocupa cada universitat en el camp indicat.  


Les xifres totals indiquen el nombre d’universitats del rànquing en cada un dels camps científics. 


Clau: MAT (Matemàtiques); FIS (Física); QUI (Química i Enginyeria química); BIO (Ciències biològiques); MED (Medicina i 


Farmàcia); CTM (Ciències de la terra i mediambientals); AGR (Ciències agràries); ENG (Enginyeria); TIC (Tecnologies de la 


informació i la comunicació); PSI (Psicologia i Educació); ECO (Economia i Empresa); ACS (Altres ciències socials). 


 


En el quadre anterior es pot observar que les universitats públiques catalanes ocupen el 


primer lloc en vuit dels dotze camps científics. Destaca especialment la UB, que és la 


primera universitat en sis camps científics i la segona en dos. 
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De l’estudi de 37 disciplines científiques que s’agrupen en 12 camps científics es desprèn 


que la UB és la primera del rànquing en 11, la segona en 6 i la tercera en 3; la UAB n’és la 


primera en 3, la segona en 9 i la tercera en 3; la UPC n’és la primera en 3 de les 23 en què 


és avaluada, la segona en 3 i la tercera en 1; la UPF n’és la primera en 5, la segona en 1 i 


la tercera en 2 de les 22 en què és avaluada. Per tant, les universitats públiques catalanes 


ocupen el primer lloc en 22 de les 37 disciplines científiques avaluades. 


 


 


2.6. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 


El quadre 23 presenta l’evolució del nombre de PAS per universitats en els exercicis del 


2011 al 2013. 


 
Personal d’administració i serveis Quadre 23. 


Universitat 2011 2012 2013 


UB 2.673 2.638 2.638 


UAB 2.174 1.821 1.784 


UPC 1.489 1.687 1.607 


UPF 707 694 684 


UdG 615 583 564 


UdL 461 446 445 


URV 807 776 759 


Total  8.926 8.645 8.481 


Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 


 


El nombre de PAS acumulat del conjunt d’universitats ha disminuït un 4,99% entre els anys 


2011 i 2013. Les disminucions més importants es presenten en la UAB (17,94%) i en la 


UdG (8,29%). La UPC és l’única universitat que ha experimentat un increment del nombre 


de PAS (7,92%). 


 


L’evolució de la ràtio entre nombre de professors equivalents a temps complet acumulat i 


nombre de PAS acumulat en els exercicis del 2011 al 2013 ha estat la següent:  


 
Ràtio professors equivalents a temps complet / PAS Quadre 24. 


Universitat 2011 2012 2013 


UB 1,44 1,45 1,44 


UAB 1,18 1,33 1,34 


UPC 1,63 1,51 1,42 


UPF 1,38 1,19 0,87 


UdG 1,55 1,50 1,46 


UdL 1,57 1,62 1,63 


URV 1,33 1,37 1,39 


Total 1,41 1,42 1,38 


Font: Elaboració pròpia. 


Es pot observar una disminució d’aquesta ràtio en el conjunt d’universitats. El valor més 


baix en l’exercici 2013 correspon a la UPF amb 0,87 i el més alt a la UdL amb 1,63.  
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En el quadre 25 es mostra l’evolució de la ràtio entre nombre d’alumnes equivalents a 


temps complet i nombre de PAS en els exercicis 2011 a 2013.  


Ràtio alumnes equivalents a temps complet / PAS Quadre 25. 


Universitat 2011 2012 2013 


UB 16,00 16,23 15,88 


UAB 12,06 14,98 15,11 


UPC 13,52 12,20 12,53 


UPF 12,57 13,43 13,98 


UdG 15,38 17,21 17,74 


UdL 14,63 15,83 16,34 


URV 13,83 14,59 14,97 


Total  14,05 14,85 15,00 


Font: Elaboració pròpia. 


Nota: La ràtio de l’exercici x s’ha calculat amb els alumnes equivalents a temps 


complet del curs (x-1)-(x). 


 


S’observa un augment d’aquesta ràtio en el període analitzat amb les excepcions de la UB 


i la UPC, si bé continuen existint importants diferències entre universitats. Els valors més 


extrems el curs 2012-2013 són el de la UPC amb 12,53 alumnes equivalents a temps 


complet per PAS i el de la UdG amb 17,74. 


 


 


2.7. EVOLUCIÓ DEL CURS 2007-2008 AL 2012-2013 


El quadre 26 presenta l’evolució d’algunes de les magnituds més significatives entre el 


curs 2007-2008 i el 2012-2013. 


 
Evolució del curs 2007-2008 al 2012-2013 Quadre 26. 


Concepte 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 


Alumnes matriculats en cicles i graus 138.478 137.531 138.891 140.559 140.280 138.148 


Alumnes matriculats en màsters 7.035 9.508 12.420 13.500 13.905 12.249 


Crèdits matriculats 7.941.145 8.025.668 8.266.674 8.295.569 8.195.767 7.877.345 


Alumnes nous en cicles i graus 32.179 33.367 35.034 35.527 35.699 32.525 


Alumnes nous en màsters 5.337 6.430 8.492 8.994 8.934 7.768 


Titulats en cicles i graus 20.332 21.088 22.225 23.034 20.742 22.438 


Titulats en màsters 2.636 4.156 6.128 6.648 7.687 6.858 


PDI * 14.553 14.982 15.607 15.528 15.640 15.295 


PDI (equivalent a temps complet) 11.613 11.755 12.007 11.445 11.312 11.067 


Ràtio alumnes a temps complet /  


PDI a temps complet 9,09 8,98 9,20 9,98 10,47 10,88 


Ràtio alumnes a temps complet / PAS 13,80 13,10 13,39 14,05 14,85 15,00 


Font: Elaboració pròpia. 


* PDI a 1 de gener de l’any x+1 per als cursos 2007-2008 a 2009-2010 i a 31 de desembre de l’any x per als cursos 2010-


2011 a 2012-2013. 


 


En el quadre anterior i per al període considerat es pot observar el següent: 
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• El nombre d’alumnes matriculats en cicles i graus ha disminuït un 0,24%, el nombre de 


crèdits matriculats ha disminuït un 0,80%, els alumnes nous en estudis de cicles i graus 


han augmentat un 1,08% i els titulats en cicles i graus han augmentat un 10,36%. 


 


• El nombre de professors ha augmentat un 5,10%, mentre que el PDI equivalent a temps 


complet ha disminuït un 4,70%.  


 


• La ràtio entre alumnes a temps complet i PDI a temps complet ha passat de 9,09 a 


10,88, mentre que la ràtio entre alumnes a temps complet i PAS ha passat de 13,80 a 


15,00. 


 


 


 


3. ASPECTES ECONÒMICS 


El 2 de març del 2010 la Comissió de Gestió Universitària del Consell Interuniversitari de 


Catalunya va crear un grup de treball per a l’homogeneïtzació de criteris pressupostaris i 


comptables de les universitats públiques catalanes. El desembre del 2010 aquest grup de 


treball va emetre un informe en el qual s’estableix una classificació econòmica dels 


pressupostos de les universitats, uns criteris de classificació dels ingressos i les despeses, 


i es fan algunes recomanacions a les universitats referides als romanents de tresoreria, al 


tractament d’ingressos i despeses de caràcter pluriennal, i a les periodificacions. També 


es proposa constituir un grup de treball o una comissió formada per representants de les 


universitats i de la Generalitat que es reuneixi amb una periodicitat com a mínim anual i 


tingui per objecte estudiar tots aquells aspectes que sorgeixin de l’aplicació pràctica de la 


comptabilitat pressupostària i financera, per tal de buscar les solucions adequades i pro-


posar els canvis a la normativa pressupostària i comptable que es creguin necessaris per 


adaptar-la a la nova realitat o per millorar el tractament d’aspectes que a la pràctica s’hagi 


constatat que no estan regulats de forma convenient.  


 


 


3.1. PRESSUPOSTOS INICIALS I MODIFICACIONS 


En els quadres 27 i 28 es mostra la informació agregada dels pressupostos inicialment 


aprovats per les universitats (excepte la UOC), les modificacions pressupostàries pro-


duïdes durant l’exercici, els pressupostos definitius resultants, els drets liquidats i les obli-


gacions reconegudes en l’exercici, la recaptació líquida i els pagaments efectuats, i els 


drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament al final de cada 


exercici. També hi figuren els percentatges que suposen els pressupostos finals sobre els 


inicials, el grau d’execució o percentatges que representa el total de drets liquidats i obli-


gacions reconegudes sobre el pressupost definitiu i el grau de cobrament i pagament o 


percentatges que el total de cobraments i pagaments realitzats representa sobre el total de 


drets liquidats i obligacions reconegudes. 


 


En l’annex 6.2 es presenta aquesta informació de forma individual per a cada una de les 


universitats. 
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El pressupost inicial d’ingressos i de despeses dels exercicis 2012 i 2013 ha estat de 


1.357,90 M€ i 1.318,61 M€, respectivament. Les modificacions pressupostàries han incre-


mentat el pressupost inicial d’ingressos dels exercicis 2012 i 2013 en un 48,58% i en un 


43,22%, respectivament, i el pressupost inicial de despeses en un 48,50% i en un 43,15%, 


respectivament. El pressupost definitiu d’ingressos dels dos exercicis ha estat de 


2.017,51 M€ i de 1.888,50 M€, respectivament. El pressupost definitiu de despeses ha estat 


de 2.016,51 M€ i de 1.887,65 M€, respectivament. Les modificacions pressupostàries i el 


pressupost definitiu d’ingressos dels exercicis 2012 i 2013 són superiors a les del pres-


supost de despeses en 1,00 M€ i 0,85 M€, com a conseqüència de la diferència en el pres-


supost de la UdG dels dos exercicis. 


 


Les modificacions més importants dins el pressupost de despeses dels exercicis 2012 i 


2013 s’han produït en inversions reals per 362,29 M€ i 262,15 M€, respectivament. 


 


Sense tenir en compte els romanents incorporats, les modificacions del pressupost d’in-


gressos suposen un 5,76% de la xifra agregada dels crèdits inicials aprovats el 2012 i un 


4,15% el 2013. D’altra banda, el 2012 i el 2013 els romanents incorporats suposen un 


29,08% i un 27,28% del pressupost agregat definitiu, respectivament.  


 


En els quadres 29 i 30 es mostra el desglossament i l’estructura del pressupost definitiu de 


les diferents universitats en els exercicis 2012 i 2013. 


 


En l’exercici 2012, la UB, amb 416,67 M€, representa un 29,12% del pressupost total defi-


nitiu d’ingressos sense incorporar romanents d’exercicis anteriors; la UPC, amb 309,70 M€, 


un 21,64%; la UAB, amb 299,55 M€, un 20,93%; la UPF, amb 123,41 M€, un 8,63%; la URV, 


amb 110,99 M€, un 7,76%; la UdG, amb 90,95 M€, un 6,36%, i la UdL, amb 79,59 M€, un 


5,56%. 


 


En l’exercici 2013, la UB, amb 380,80 M€, representa un 27,73% del pressupost total de-


finitiu d’ingressos sense incorporar romanents d’exercicis anteriors total; la UAB, amb 


294,11 M€, un 21,42%; la UPC, amb 293,29 M€, un 21,36%; la UPF, amb 129,60 M€, un 


9,43%; la URV, amb 102,61 M€, un 7,47%; la UdG, amb 93,36 M€, un 6,80% i la UdL, amb 


79,59 M€, un 5,79%. 


 


Les transferències corrents, que disminueixen un 5,58% el 2013 en relació amb l’exercici 


anterior, representen un 58,35% del finançament previst per a l’exercici 2012 i un 57,40% 


del previst per al 2013; les taxes i altres ingressos un 29,71% i un 31,21%, respectivament; 


les transferències de capital, un 10,53% i un 9,77%, respectivament i els ingressos patri-


monials, un 1,04% i un 1,11%, respectivament. 


 


Pel que fa a les despeses pressupostades, en ambdós exercicis els principals capítols són 


Despeses de personal (46,28% el 2012 i 48,53% el 2013), Inversions reals (26,74% el 2012 


i 20,64% el 2013) i Compres de béns i serveis (20,43% el 2012 i 23,45% el 2013). 


 


Les despeses pressupostades de les tres universitats més grans (UB, UAB i UPC) repre-


senten un 70,26% del pressupost agregat del 2012 i un 69,45% del 2013. 
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Liquidació del pressupost. Exercici 2012 Quadre 27. 


       Increment   


 


 Pressupost Modificacions Pressupost Drets Recaptació Pendent de pressupost  Grau Grau de 


Ingressos inicial de crèdit definitiu liquidats líquida cobrament definitiu / inicial (%) d’execució (%) cobrament (%) 


 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


Taxes i altres ingressos 349.002.694 76.078.693 425.081.387 438.582.822 368.984.241 69.598.581 21,80 103,18 84,13 


Transferències corrents 828.338.430 6.599.017 834.937.447 782.860.271 740.488.189 42.372.082 0,80 93,76 94,59 


Ingressos patrimonials 20.189.402 (5.249.172) 14.940.230 11.080.686 9.058.663 2.022.023 (26,00) 74,17 81,75 


Alienació d’inversions 23 550.918 550.941 568.182 12.177 556.005 * 103,13 2,14 


Transferències de capital 151.618.166 (906.198) 150.711.968 134.913.541 88.117.801 46.795.740 (0,60) 89,52 65,31 


Actius financers 755.416 109.386 864.802 862.183 795.541 66.642 14,48 99,70 92,27 


Passius financers 3.084.764 694.526 3.779.290 3.537.914 3.220.713 317.201 22,51 93,61 91,03 


Subtotal 1.352.988.895 77.877.170 1.430.866.065 1.372.405.599 1.210.677.325 161.728.274 5,76 95,91 88,22 


Romanents incorporats 4.916.059 581.731.054 586.647.113 - - - * - - 


Total 1.357.904.954 659.608.224 2.017.513.178 1.372.405.599 1.210.677.325 161.728.274 48,58 68,02 88,22 


 
          


       Increment   


 Pressupost Modificacions Pressupost Obligacions Pagaments Pendent de pressupost  Grau Grau de 


Despeses inicial de crèdit definitiu reconegudes realitzats pagament definitiu / inicial (%) d’execució (%) pagament (%) 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


Despeses de personal 897.361.692 35.846.620 933.208.312 875.215.315 861.276.860 13.938.455 3,99 93,79 98,41 


Compres de béns i serveis 233.266.242 178.713.481 411.979.723 233.329.214 187.629.684 45.699.530 76,61 56,64 80,41 


Despeses financeres 2.902.273 1.999.512 4.901.785 4.697.082 4.581.499 115.583 68,89 95,82 97,54 


Transferències corrents 31.272.820 53.919.358 85.192.178 67.012.559 64.058.001 2.954.558 172,42 78,66 95,59 


Inversions reals 176.875.903 362.293.405 539.169.308 228.667.793 193.859.520 34.808.273 204,83 42,41 84,78 


Transferències de capital 1.506.993 1.929.034 3.436.027 1.531.459 1.442.620 88.839 128,01 44,57 94,20 


Actius financers 246.890 230.304 477.194 538.804 534.004 4.800 93,28 112,91 99,11 


Passius financers 14.472.141 23.670.683 38.142.824 22.305.288 21.484.705 820.583 163,56 58,48 96,32 


Total 1.357.904.954 658.602.397 2.016.507.351 1.433.297.514 1.334.866.893 98.430.621 48,50 71,08 93,13 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 


Nota: Els romanents estan incorporats als drets liquidats en exercicis anteriors i per això no figuren en l’exercici 2012 com a drets liquidats.  


* Percentatges superiors, en valor absolut, a 999,99%. 
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Liquidació del pressupost. Exercici 2013 Quadre 28. 


       Increment   


 


 Pressupost Modificacions Pressupost Drets Recaptació Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Ingressos inicial de crèdit definitiu liquidats líquida cobrament definitiu / inicial (%) d’execució (%) cobrament (%) 


 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


Taxes i altres ingressos 382.113.605 46.455.136 428.568.741 429.129.045 364.194.551 64.934.494 12,16 100,13 84,87 


Transferències corrents 793.146.380 (4.777.982) 788.368.398 764.133.047 733.083.412 31.049.635 (0,60) 96,93 95,94 


Ingressos patrimonials 19.192.216 (3.937.699) 15.254.517 13.213.843 10.010.108 3.203.735 (20,52) 86,62 75,75 


Alienació d’inversions 23 6.573 6.596 60.165 60.165 0 * 912,14 100,00 


Transferències de capital 123.285.497 10.929.787 134.215.284 118.092.629 82.643.846 35.448.783 8,87 87,99 69,98 


Actius financers 755.417 46.255 801.672 925.505 881.353 44.152 6,12 115,45 95,23 


Passius financers 120.031 6.027.783 6.147.814 12.462.417 12.325.192 137.225 * 202,71 98,90 


Subtotal 1.318.613.169 54.749.853 1.373.363.022 1.338.016.651 1.203.198.627 134.818.024 4,15 97,43 89,92 


Romanents incorporats 12 515.137.470 515.137.482 - - - * - - 


Total 1.318.613.181 569.887.323 1.888.500.504 1.338.016.651 1.203.198.627 134.818.024 43,22 70,85 89,92 


          


       Increment   


 


 Pressupost Modificacions Pressupost Obligacions Pagaments Pendent de pressupost  Grau Grau de 


Despeses inicial de crèdit definitiu reconegudes realitzats pagament definitiu / inicial (%) d’execució (%) pagament (%) 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


Despeses de personal 884.565.050 31.467.148 916.032.198 879.134.702 865.098.639 14.036.063 3,56 95,97 98,40 


Compres de béns i serveis 242.412.005 200.181.070 442.593.075 225.994.854 183.432.492 42.562.362 82,58 51,06 81,17 


Despeses financeres 6.165.728 1.268.062 7.433.790 6.161.184 6.093.271 67.913 20,57 82,88 98,90 


Transferències corrents 41.988.695 46.542.048 88.530.743 73.317.683 69.041.734 4.275.949 110,84 82,82 94,17 


Inversions reals 127.460.991 262.154.731 389.615.722 188.379.915 163.775.252 24.604.663 205,67 48,35 86,94 


Transferències de capital 113.978 10.715.342 10.829.320 10.292.181 10.176.849 115.332 * 95,04 98,88 


Actius financers 274.015 174.573 448.588 441.722 441.722 0 63,71 98,47 100,00 


Passius financers 15.632.719 16.530.633 32.163.352 14.833.465 14.833.465 0 105,74 46,12 100,00 


Total 1.318.613.181 569.033.607 1.887.646.788 1.398.555.706 1.312.893.424 85.662.282 43,15 74,09 93,87 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 


Nota: Els romanents estan incorporats als drets liquidats en exercicis anteriors i per això no figuren en l’exercici 2013 com a drets liquidats. 


* Percentatges superiors, en valor absolut, a 999,99%. 
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Pressupostos definitius. Exercici 2012 Quadre 29. 


 Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Ingressos Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % 


Taxes i altres ingressos 425.081.387 29,71 134.413.862 32,26 105.079.737 35,08 89.231.006 28,81 23.326.932 18,90 28.639.868 31,49 17.547.332 22,05 26.842.650 24,18 


Transferències corrents 834.937.447 58,35 243.756.909 58,50 168.313.601 56,19 172.549.136 55,71 67.563.762 54,75 54.387.778 59,80 53.770.444 67,56 74.595.817 67,21 


Ingressos patrimonials 14.940.230 1,04 5.263.230 1,26 684.357 0,23 2.964.774 0,96 3.637.665 2,95 370.749 0,41 707.324 0,89 1.312.131 1,18 


Alienació d’inversions 550.941 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 0,00 4.725 0,01 0 0,00 546.196 0,49 


Transferències capital 150.711.968 10,53 31.111.705 7,47 23.922.017 7,99 44.940.129 14,52 28.838.762 23,37 7.366.762 8,10 7.050.686 8,86 7.481.907 6,74 


Actius financers 864.802 0,06 22.370 0,01 556.395 0,19 0 0,00 45.767 0,03 40.270 0,04 0 0,00 200.000 0,19 


Passius financers 3.779.290 0,27 2.104.144 0,50 991.939 0,32 15.000 0,00 1.025 0,00 142.793 0,15 513.476 0,64 10.913 0,01 


Subtotals 1.430.866.065 100,00 416.672.220 100,00 299.548.046 100,00 309.700.045 100,00 123.413.933 100,00 90.952.945 100,00 79.589.262 100,00 110.989.614 100,00 


Percentatges 100,00  29,12  20,93  21,64  8,63  6,36  5,56  7,76  


Romanents incorporats 586.647.113 41,00 132.719.358 31,85 130.847.006 43,68 127.357.012 41,12 49.402.014 40,03 35.824.424 39,39 37.563.346 47,20 72.933.953 65,71 


Total 2.017.513.178  549.391.578  430.395.052  437.057.057  172.815.947  126.777.369  117.152.608  183.923.567  


                 


 Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Despeses Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % 


Despeses de personal 933.208.312 46,28 289.224.635 52,64 198.084.617 46,02 189.182.871 43,29 61.995.872 35,87 62.662.670 49,82 56.725.141 48,42 75.332.506 40,96 


Compres béns i serveis 411.979.723 20,43 99.023.165 18,02 115.836.701 26,91 54.572.393 12,49 34.031.862 19,69 32.308.241 25,69 36.412.859 31,08 39.794.502 21,64 


Despeses financeres 4.901.785 0,24 1.249.405 0,23 1.302.768 0,30 1.145.645 0,26 595.136 0,34 112.676 0,09 56.384 0,05 439.771 0,24 


Transferències corrents 85.192.178 4,22 31.890.283 5,80 16.602.134 3,86 9.542.052 2,18 6.845.994 3,96 4.272.573 3,40 4.452.557 3,80 11.586.585 6,30 


Inversions reals 539.169.308 26,74 115.666.219 21,05 95.228.124 22,13 169.683.613 38,82 66.294.002 38,36 23.999.573 19,08 18.408.628 15,71 49.889.149 27,12 


Transferències capital 3.436.027 0,17 1.735.135 0,32 303.016 0,07 0 0,00 200.015 0,12 1.174.379 0,93 0 0,00 23.482 0,01 


Actius financers 477.194 0,02 174.442 0,04 1.875 0,00 0 0,00 68.957 0,04 18.467 0,02 (1.310) 0,00 214.763 0,12 


Passius financers 38.142.824 1,90 10.428.294 1,90 3.035.817 0,71 12.930.483 2,96 2.784.109 1,62 1.222.963 0,97 1.098.349 0,94 6.642.809 3,61 


Total 2.016.507.351 100,00 549.391.578 100,00 430.395.052 100,00 437.057.057 100,00 172.815.947 100,00 125.771.542 100,00 117.152.608 100,00 183.923.567 100,00 


Percentatges 100,00  27,24  21,35  21,67  8,57  6,24  5,81  9,12  


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 


Nota: Els romanents no formen part dels pressupostos liquidats de l’exercici perquè són drets reconeguts en exercicis anteriors. 
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Pressupostos definitius. Exercici 2013 Quadre 30. 


 Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Ingressos Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % 


Taxes i altres ingressos 428.568.741 31,21 129.384.614 33,98 101.040.293 34,36 89.181.555 30,41 30.472.991 23,51 31.692.268 33,95 21.238.735 26,68 25.558.285 24,91 


Transferències corrents 788.368.398 57,40 223.534.865 58,70 167.923.305 57,10 156.549.737 53,38 65.601.905 50,62 54.113.326 57,96 51.058.744 64,15 69.586.516 67,81 


Ingressos patrimonials 15.254.517 1,11 5.433.143 1,43 997.222 0,34 3.377.559 1,14 3.496.900 2,70 275.396 0,30 421.527 0,54 1.252.770 1,23 


Alienació d’inversions 6.596 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.843 0,00 2.753 0,00 0 0,00 0 0,00 


Transferències capital 134.215.284 9,77 20.733.848 5,44 22.826.974 7,76 40.907.925 13,95 29.986.551 23,14 7.190.764 7,70 6.608.489 8,30 5.960.733 5,81 


Actius financers 801.672 0,06 0 0,00 531.695 0,17 0 0,00 35.996 0,03 33.981 0,04 0 0,00 200.000 0,19 


Passius financers 6.147.814 0,45 1.711.662 0,45 786.290 0,27 3.277.334 1,12 2.025 0,00 48.911 0,05 265.477 0,33 56.115 0,05 


Subtotals 1.373.363.022 100,00 380.798.132 100,00 294.105.779 100,00 293.294.110 100,00 129.600.211 100,00 93.357.399 100,00 79.592.972 100,00 102.614.419 100,00 


Percentatges 100,00  27,73  21,42  21,36  9,43  6,80  5,79  7,47  


Romanents incorporats 515.137.482 37,51 122.287.790 32,11 111.624.433 37,95 108.951.461 37,15 38.237.651 29,50 35.519.382 38,05 36.682.694 46,09 61.834.071 60,26 


Total 1.888.500.504  503.085.922  405.730.212  402.245.571  167.837.862  128.876.781  116.275.666  164.448.490  


                 


 Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Despeses Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % 


Despeses de personal 916.032.198 48,53 276.429.941 54,95 196.032.627 48,32 192.685.930 47,90 60.903.477 36,29 61.311.803 47,89 56.415.103 48,52 72.253.317 43,94 


Compres béns i serveis 442.593.075 23,45 98.121.653 19,50 106.059.140 26,14 92.545.259 23,01 33.162.226 19,76 36.158.702 28,24 38.278.480 32,92 38.267.615 23,27 


Despeses financeres 7.433.790 0,40 1.619.633 0,32 1.803.752 0,44 2.572.255 0,64 746.150 0,44 229.763 0,18 213.921 0,18 248.316 0,14 


Transferències corrents 88.530.743 4,69 24.286.632 4,83 19.731.854 4,86 15.573.219 3,87 7.663.293 4,57 3.842.191 3,00 6.286.956 5,41 11.146.598 6,78 


Inversions reals 389.615.722 20,64 97.262.113 19,33 78.982.334 19,47 76.561.131 19,03 62.671.658 37,34 23.888.118 18,66 14.068.974 12,10 36.181.394 22,00 


Transferències capital 10.829.320 0,57 834.162 0,17 84.687 0,02 8.681.986 2,16 27.334 0,02 1.174.383 0,92 0 0,00 26.768 0,02 


Actius financers 448.588 0,02 236.777 0,05 0 0,00 0 0,00 86.736 0,04 21.206 0,02 (3.710) 0,00 107.579 0,07 


Passius financers 32.163.352 1,70 4.295.011 0,85 3.035.818 0,75 13.625.791 3,39 2.576.988 1,54 1.396.899 1,09 1.015.942 0,87 6.216.903 3,78 


Total 1.887.646.788 100,00 503.085.922 100,00 405.730.212 100,00 402.245.571 100,00 167.837.862 100,00 128.023.065 100,00 116.275.666 100,01 164.448.490 100,00 


Percentatges 100,00  26,65  21,49  21,31  8,89  6,79  6,16  8,71  


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 


Nota: Els romanents no formen part dels pressupostos liquidats dels exercicis perquè són drets liquidats en exercicis anteriors. 
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3.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS: DRETS LIQUIDATS 


En els quadres 31 i 32 es mostra la composició dels drets liquidats en la liquidació del 


pressupost agregat i el grau de participació de cadascun dels conceptes d’ingressos 


respecte del total. 


 


El grau d’execució global (sense considerar els romanents incorporats) ha estat d’un 


95,91% el 2012 i d’un 97,43% el 2013. El grau de cobrament total ha estat d’un 88,22% el 


2012 i d’un 89,92% el 2013. 


 


 


3.2.1. Taxes i altres ingressos 


Dins el capítol Taxes i altres ingressos les universitats inclouen els ingressos per preus 


públics de matrícules, taxes acadèmiques, beques i altres ingressos propis. 


 


Els drets liquidats per Taxes i altres ingressos per al conjunt de les set universitats han 


estat de 438,58 M€ el 2012 i de 429,13 M€ el 2013. Els preus públics de matrícules han 


disminuït un 0,97% i els altres ingressos un 7,30%. 


 


Els ingressos per taxes i matrícules representen un 81,27% el 2012 i un 82,25% el 2013 


dels ingressos per Taxes i altres ingressos per al conjunt de les universitats i un 28,92% i 


un 29,26% dels seus ingressos corrents, respectivament.  


 


El Reial decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la 


despesa pública en l’àmbit educatiu, estableix que els preus dels estudis homologats han 


d’estar relacionats amb el cost del servei i fixa uns percentatges màxims i mínims. Aquests 


percentatges són, per a la primera matrícula dels estudis de grau, d’entre el 15% i el 25% 


del cost. En relació amb les beques i ajuts a l’estudi, estableix que els pressupostos ge-


nerals de l’Estat han de finançar la quantitat que correspongui al nivell inferior de la for-


quilla determinada per al preu públic de cada ensenyament, i les comunitats autònomes 


han de finançar íntegrament amb càrrec al seu pressupost la diferència entre el preu 


públic que fixin i el límit mínim que correspongui a cada ensenyament. També estableix 


que fins que totes les universitats no hagin implantat un sistema de comptabilitat analítica i, 


com a màxim fins al curs 2015-2016, la part del component de matrícula que es finançarà 


amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat serà el preu públic vigent el curs 2011-


2012 actualitzat cada curs pel coeficient que determini la Conferència General de Política 


Universitària. 


 


Els preus públics dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials 


per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 van ser establerts pels decrets 365/2011, del 12 
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de juliol, i 77/2012, del 10 de juliol. L’increment del preu per crèdit respecte del curs an-


terior va ser aproximadament d’un 7,60% el curs 2011-2012 i d’un 66,70% el curs 2012-


2013. 


 


A partir del curs 2011-2012 es va establir el sistema de beques Equitat, pel qual 


s’apliquen reduccions en el preu del crèdit de fins al 50% en funció de la renda i nombre 


de membres de la unitat familiar. El Decret 77/2012 estableix que un 25% de l’increment 


d’ingressos que rebin les universitats públiques i la UOC en concepte de preus dels 


serveis acadèmics es destinarà al finançament de les beques Equitat. D’altra banda, a 


partir del curs 2012-2013, l’import per crèdit abonat pel Ministeri d’Educació, Cultura i 


Esport dels crèdits matriculats pels alumnes amb beca de l’esmentat Ministeri, és inferior 


al preu resultant de l’aplicació del Decret de preus. Per cobrir aquesta diferència, la Re-


solució ECO/1577/2013, del 12 de juliol, per la qual s ’estableix el procediment per a l’ob-


tenció de l’acreditació del tram de renda familiar i/o de les beques Equitat per a la mi-


noració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2013-2014, preveu 


que caldrà destinar una part dels recursos de les beques Equitat a la compensació a les 


universitats dels imports que han deixat de percebre en concepte de matrícula d ’aquests 


estudiants. 


 


Com a resultat del nou sistema de pagament en funció del tram de renda, les universitats 


han aplicat dos sistemes diferents de registre dels ingressos per matrícules: en uns casos 


s’han registrat els ingressos per matrícules per l’import real i en altres s’ha registrat un 


ingrés per l’import que resulta de l’aplicació del Decret de preus i una despesa en con-


cepte d’ajudes a les famílies (capítol 4 del pressupost de despeses) per la diferència amb 


l’import real.  


 


En l’apartat Altres ingressos propis hi ha diferències significatives entre les universitats. Per 


conèixer els ingressos totals de cada universitat per altres serveis s’haurien de considerar 


els ingressos de les universitats per grup, ja que el model escollit per a la gestió de la 


recerca i de la formació de postgrau influeix decisivament en la xifra d’ingressos de la 


universitat. Així, per exemple, els ingressos de la Fundació Bosch i Gimpera, de la Fun-


dació Institut de Formació Contínua (IL3-UB) i de la Fundació Parc Científic de Barcelona, 


que recullen la major part dels ingressos de recerca i bona part dels cursos de formació 


continuada de la UB, no figuren en els comptes agregats de les universitats, i tampoc els 


de la Fundació Politècnica de Catalunya, dependent de la UPC, ni els d’altres fundacions i 


centres que hi estan adscrits. En el cas de la UPC o de la UdL els ingressos gestionats 


pels centres de transferència de tecnologia sí que formen part dels ingressos de la 


universitat.  
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Drets liquidats del pressupost. Exercici 2012 Quadre 31. 


Concepte 


Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % 


                 


Taxes i altres ingressos 438.582.822 31,96 139.231.498 34,45 105.079.737 35,07 86.474.068 30,40 29.715.755 26,62 28.639.868 31,49 21.888.618 29,69 27.553.278 25,53 


 Taxes (matrícules) 356.433.641 25,97 134.040.712 33,17 84.845.315 28,32 48.848.283 17,17 24.565.672 22,01 22.379.477 24,61 17.418.527 23,63 24.335.655 22,55 


 Altres ingressos propis  82.149.181 5,99 5.190.786 1,28 20.234.422 6,75 37.625.785 13,23 5.150.083 4,61 6.260.391 6,88 4.470.091 6,06 3.217.623 2,98 


                 


Transferències corrents  782.860.271 57,04 228.789.764 56,61 168.313.601 56,19 154.740.817 54,40 59.428.095 53,24 54.387.778 59,79 46.339.592 62,86 70.860.624 65,65 


 Generalitat de Catalunya 716.906.447 52,24 210.969.428 52,20 151.194.865 50,47 142.102.317 49,96 54.991.190 49,27 48.916.409 53,78 42.895.238 58,18 65.837.000 61,00 


 De l’Administració central 35.298.298 2,57 13.369.970 3,31 10.570.063 3,53 2.844.369 1,00 3.059.102 2,74 2.777.754 3,05 1.125.735 1,53 1.551.305 1,44 


 D’altres  30.655.526 2,23 4.450.366 1,10 6.548.673 2,19 9.794.131 3,44 1.377.803 1,23 2.693.615 2,96 2.318.619 3,15 3.472.319 3,21 


                 


Ingressos patrimonials  11.080.686 0,81 2.758.455 0,68 684.357 0,23 1.993.402 0,70 3.486.010 3,13 370.749 0,41 370.491 0,50 1.417.222 1,31 


                 


Ingressos corrents 1.232.523.779 89,81 370.779.717 91,74 274.077.695 91,50 243.208.287 85,50 92.629.860 82,99 83.398.395 91,69 68.598.701 93,05 99.831.124 92,50 


Percentatges 100,00  30,08  22,24  19,73  7,52  6,77  5,57  8,09  


                 


Alienació d’inversions  568.182 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12.177 0,01 4.725 0,01 0 0,00 551.280 0,51 


                 


Transferències capital  134.913.541 9,83 31.241.105 7,73 23.922.017 7,99 41.213.379 14,49 18.928.260 16,96 7.366.761 8,10 4.852.533 6,58 7.389.486 6,85 


 Generalitat de Catalunya 30.192.968 2,20 13.237.268 3,28 3.519.648 1,18 6.476.153 2,28 1.100.899 0,99 1.945.170 2,14 1.780.767 2,42 2.133.063 1,98 


 De l’Administració central 49.803.659 3,63 10.619.360 2,63 12.119.982 4,05 13.340.389 4,69 6.452.236 5,78 3.443.750 3,79 2.127.992 2,89 1.699.950 1,58 


 D’altres  54.916.914 4,00 7.384.477 1,82 8.282.387 2,76 21.396.837 7,52 11.375.125 10,19 1.977.841 2,17 943.774 1,27 3.556.473 3,29 


                 


Actius financers  862.183 0,06 47.370 0,01 556.395 0,19 25.000 0,01 45.747 0,04 40.270 0,04 0 0,00 147.401 0,14 


                 


Passius financers  3.537.914 0,26 2.104.144 0,52 991.939 0,33 15.000 0,01 1.830 0,00 142.793 0,16 271.295 0,37 10.913 0,01 


                 


Total 1.372.405.599 100,00 404.172.336 100,00 299.548.046 100,00 284.461.666 100,00 111.617.874 100,00 90.952.944 100,00 73.722.529 100,00 107.930.204 100,00 


Percentatges 100,00  29,45  21,83  20,73  8,13  6,63  5,37  7,86  


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 


Nota: Els romanents no formen part dels pressupostos liquidats dels exercicis perquè són drets liquidats en exercicis anteriors. 
  







 


 


5
0
 


Drets liquidats del pressupost. Exercici 2013 Quadre 32. 


Concepte 


Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % 


                 


Taxes i altres ingressos 429.129.045 32,07 128.640.154 34,58 101.040.293 34,36 90.055.086 31,65 29.634.261 24,52 31.692.268 33,95 22.738.120 32,05 25.328.863 24,78 


 Taxes (matrícules) 352.973.066 26,38 123.344.270 33,16 82.084.929 27,91 55.601.387 19,54 25.299.582 20,94 24.783.550 26,55 18.934.845 26,69 22.924.503 22,43 


 Altres ingressos propis  76.155.979 5,69 5.295.884 1,42 18.955.364 6,45 34.453.699 12,11 4.334.679 3,58 6.908.718 7,40 3.803.275 5,36 2.404.360 2,35 


                 


Transferències corrents  764.133.047 57,11 216.947.896 58,32 167.923.305 57,09 152.025.851 53,42 59.084.128 48,89 54.113.326 57,96 44.390.073 62,58 69.648.468 68,14 


 Generalitat de Catalunya 700.728.128 52,37 200.848.644 53,99 149.270.741 50,75 141.610.154 49,76 53.938.410 44,64 49.380.978 52,89 41.815.342 58,95 63.863.859 62,48 


 De l’Administració central 24.096.268 1,80 10.608.899 2,85 7.800.547 2,65 102.760 0,04 1.570.116 1,29 1.596.255 1,71 946.525 1,33 1.471.166 1,44 


 D’altres  39.308.651 2,94 5.490.353 1,48 10.852.017 3,69 10.312.937 3,62 3.575.602 2,96 3.136.093 3,36 1.628.206 2,30 4.313.443 4,22 


                 


Ingressos patrimonials  13.213.843 0,99 3.597.980 0,97 997.222 0,34 2.669.743 0,94 4.467.376 3,70 275.396 0,30 241.205 0,34 964.921 0,94 


                 


Ingressos corrents 1.206.475.935 90,17 349.186.030 93,87 269.960.820 91,79 244.750.680 86,01 93.185.765 77,11 86.080.990 92,21 67.369.398 94,97 95.942.252 93,86 


Percentatges 100,00  28,94  22,39  20,29  7,72  7,13  5,58  7,95  


                 


Alienació d’inversions  60.165 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 57.412 0,06 2.753 0,00 0 0,00 0 0,00 


                 


Transferències capital  118.092.629 8,83 21.047.521 5,66 22.826.974 7,76 36.529.163 12,84 21.550.129 17,83 7.190.764 7,70 3.288.871 4,64 5.659.207 5,53 


 Generalitat de Catalunya 21.571.831 1,62 8.202.172 2,20 2.782.466 0,95 5.066.322 1,78 560.978 0,46 2.056.637 2,20 1.120.850 1,58 1.782.406 1,74 


 De l’Administració central 35.178.072 2,63 10.488.768 2,82 4.812.750 1,63 9.991.318 3,51 5.023.997 4,16 2.275.986 2,44 1.064.374 1,50 1.520.879 1,49 


 D’altres  61.342.726 4,58 2.356.581 0,64 15.231.758 5,18 21.471.523 7,55 15.965.154 13,21 2.858.141 3,06 1.103.647 1,56 2.355.922 2,30 


                 


Actius financers  925.505 0,07 52.280 0,01 531.695 0,18 0 0,00 73.052 0,06 33.982 0,04 3.100 0,00 231.396 0,23 


                 


Passius financers  12.462.417 0,93 1.711.662 0,46 786.290 0,27 3.278.099 1,15 5.973.829 4,94 48.911 0,05 277.424 0,39 386.202 0,38 


                 


Total 1.338.016.651 100,00 371.997.493 100,00 294.105.779 100,00 284.557.942 100,00 120.840.187 100,00 93.357.400 100,00 70.938.793 100,00 102.219.057 100,00 


Percentatges 100,00  27,80  21,98  21,27  9,03  6,98  5,30  7,64  


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 


Nota: Els romanents no formen part dels pressupostos liquidats dels exercicis perquè són drets liquidats en exercicis anteriors. 
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3.2.2. Ingressos patrimonials 


En el capítol Ingressos patrimonials es recullen, entre altres conceptes, els interessos 


abonats per les diferents entitats de crèdit en què les universitats van mantenir saldos du-


rant l’exercici i els ingressos derivats de concessions administratives (serveis de restau-


ració, fotocopiadores i altres). 


 


El total ingressat per aquest capítol per les universitats ha estat d’11,08 M€ el 2012 i de 


13,21 M€ el 2013. 


 


 


3.2.3. Drets liquidats per subvencions (transferències corrents i transferèn-


cies de capital) 


Per la seva especial significació i importància econòmica cal destacar les subvencions que 


les universitats públiques catalanes reben de la Generalitat i de la resta d’administracions 


públiques, que en conjunt són la font principal de finançament de l’activitat docent i 


investigadora de la universitat. En efecte, el total reconegut per aquests capítols en xifres 


absolutes és de 917,77 M€ el 2012 i de 882,23 M€ el 2013, el que significa que un 66,87% 


dels ingressos liquidats del 2012 i un 65,94% dels del 2013 provenen les subvencions 


rebudes.  


 


Si aquests ingressos per subvencions fossin expressats en percentatge sobre el total d’o-


bligacions reconegudes per les universitats resultaria que del total de despeses, un 


64,03% el 2012 i un 63,08% el 2013 és finançat per les subvencions. 


 


Els quadres 31 i 32, de drets liquidats dels pressupostos del 2012 i del 2013, i els quadres 


33 i 34, d’obligacions reconegudes dels pressupostos del 2012 i del 2013, detallen la par-


ticipació de cada universitat en el total respectiu i en el total general. 


 


Transferències corrents 


Els drets liquidats per transferències corrents han estat de 782,86 M€ l’exercici 2012 i de 


764,13 M€ l’exercici 2013 per al conjunt de les set universitats, el que significa una re-


ducció d’un 2,39% (5,18% en la UB, 0,23% en la UAB, 1,75% en la UPC, 0,58% en la UPF, 


0,50% en la UdG, 4,21% en la UdL i 1,71% en la URV). Aquests ingressos representen un 


63,52% dels ingressos corrents (taxes i altres ingressos, transferències corrents i ingressos 


patrimonials) de l’exercici 2012 i un 63,34% dels de l’exercici 2013 del conjunt de les 


universitats i equivalen a 1,78 vegades la quantitat ingressada en concepte de taxes i 


altres ingressos. En el cas de la URV i la UdL les transferències corrents en l’exercici 2012 


equivalen a 2,57 i 2,12 vegades, respectivament, dels drets liquidats per taxes i altres in-


gressos i en el 2013 a 2,75 i a 1,95 vegades, respectivament.  
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Transferències de capital 


El total de drets liquidats per Transferències de capital ha estat de 134,91 M€ el 2012 i de 


118,09 M€ el 2013 per al conjunt de les set universitats. El grau de cobrament ha estat d’un 


65,31% el 2012 i d’un 69,98% el 2013.  


 


Del total de transferències de capital, 30,19 M€ (22,38%) el 2012 i 21,57 M€ (18,27%) el 


2013 corresponen a transferències de la Generalitat; 49,80 M€ (36,92%) el 2012 i 35,18 M€ 


(29,79%) el 2013 a transferències de l’Estat; 54,92 M€ (40,70%) el 2012 i 61,34 M€ 


(51,94%) el 2013 a transferències de l’exterior, d’altres ens, d’empreses, famílies i entitats 


sense finalitat de lucre. Les transferències de l’Estat, de l’exterior (principalment de la Unió 


Europea) i d’empreses i famílies estan destinades quasi en la seva totalitat al finançament 


de la recerca. Dins les subvencions de la Generalitat hi ha una part destinada al finan-


çament de la recerca i una altra destinada al finançament dels plans d’inversions. Les 


transferències de capital de la Generalitat s’han reduït un 28,55% en el 2013 respecte del 


2012 i les de l’Estat un 29,37%.  


 


 


3.2.4. Passius financers 


Els drets liquidats per Passius financers han estat de 3,54 M€ el 2012 i de 12,46 M€ el 2013 


per al conjunt de les set universitats. Aquests ingressos corresponen principalment a 


bestretes reintegrables de l’Estat per al finançament de la recerca i l’exercici 2013 també a 


un préstec bancari de la UPF, i representen un 0,26% i un 0,93% del total d’ingressos dels 


exercicis 2012 i 2013, respectivament.  


 


 


3.3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: OBLIGACIONS RECONEGUDES 


Com es pot observar en els quadres 27 i 28, del total del pressupost definitiu de despeses 


de 2.016,51 M€ el 2012 i de 1.887,65 M€ el 2013, s’han reconegut obligacions per 


1.433,30 M€ i per 1.398,56 M€, respectivament, el que representa un grau d’execució d’un 


71,08% el 2012 i d’un 74,09% el 2013. El grau d’execució de les inversions reals ha estat 


d’un 42,41% el 2012 i d’un 48,35% el 2013. El grau de pagament ha estat d’un 93,13% el 


2012 i d’un 93,87% el 2013. El grau de pagament de les despeses en compra de béns i 


serveis ha estat d’un 80,41% el 2012 i d’un 81,17% el 2013. 


 


Les obligacions totals reconegudes agregades de les set universitats han disminuït en un 


6,78% l’exercici 2012 i en un 2,42% l’exercici 2013.  


 


En els quadres 33 i 34 es presenta la composició per capítols i per universitats de les 


obligacions reconegudes en els exercicis 2012 i 2013. 
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Obligacions reconegudes del pressupost. Exercici 2012 Quadre 33. 


Concepte 


Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % 


Despeses de personal 875.215.315 61,06 267.070.838 65,86 198.084.617 63,14 178.707.546 57,31 56.101.963 46,31 61.421.225 68,06 47.945.169 65,99 65.883.957 55,76 


Compres béns i serveis 233.329.214 16,28 61.417.746 15,15 50.354.393 16,05 45.834.893 14,70 26.796.649 22,12 12.931.057 14,33 11.768.087 16,20 24.226.389 20,50 


Despeses financeres 4.697.082 0,33 740.401 0,18 1.302.768 0,42 1.587.433 0,51 472.308 0,39 112.676 0,12 46.377 0,06 435.119 0,37 


Transferències corrents 67.012.559 4,68 25.373.107 6,26 16.602.134 5,28 7.929.074 2,54 5.190.756 4,28 2.887.615 3,20 2.565.474 3,53 6.464.399 5,47 


Despeses corrents 1.180.254.170 82,35 354.602.092 87,45 266.343.912 84,89 234.058.946 75,06 88.561.676 73,10 77.352.573 85,71 62.325.107 85,78 97.009.864 82,10 


Percentatges 100,00  30,05  22,57  19,83  7,50  6,55  5,28  8,22  


Inversions reals 228.667.793 15,95 41.732.941 10,29 44.051.550 14,04 73.638.009 23,62 29.713.941 24,53 11.918.843 13,21 9.333.214 12,85 18.279.295 15,47 


Transferències de capital 1.531.459 0,11 1.192.049 0,29 303.016 0,10 0 0,00 22.900 0,02 0 0,00 0 0,00 13.494 0,01 


Actius financers 538.804 0,04 174.443 0,04 1.875 0,00 139.060 0,04 68.114 0,06 18.464 0,02 3.000 0,00 133.848 0,12 


Passius financers 22.305.288 1,55 7.822.846 1,93 3.035.817 0,97 3.983.428 1,28 2.782.521 2,29 962.280 1,06 997.886 1,37 2.720.510 2,30 


Total 1.433.297.514 100,00 405.524.371 100,00 313.736.170 100,00 311.819.443 100,00 121.149.152 100,00 90.252.160 100,00 72.659.207 100,00 118.157.011 100,00 


Percentatges 100,00  28,29  21,89  21,76  8,45  6,30  5,07  8,24  


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 
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Obligacions reconegudes del pressupost. Exercici 2013 Quadre 34. 


Concepte 


Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % 


Despeses de personal 879.134.702 62,86 264.449.772 68,72 196.032.627 63,52 186.587.359 62,50 57.000.227 44,98 59.983.759 63,46 48.150.407 67,98 66.930.551 58,46 


Compres béns i serveis 225.994.854 16,16 59.811.731 15,54 46.505.817 15,07 41.323.140 13,84 26.696.652 21,07 16.530.731 17,49 11.134.232 15,72 23.992.551 20,96 


Despeses financeres 6.161.184 0,44 1.144.967 0,30 1.803.752 0,58 2.293.570 0,78 436.340 0,34 229.762 0,24 104.694 0,14 148.099 0,13 


Transferències corrents 73.317.683 5,24 17.638.965 4,58 19.731.854 6,39 14.777.548 4,95 6.710.062 5,30 2.813.597 2,98 4.636.344 6,55 7.009.313 6,12 


Despeses corrents 1.184.608.423 84,70 343.045.435 89,14 264.074.050 85,56 244.981.617 82,07 90.843.281 71,69 79.557.849 84,17 64.025.677 90,39 98.080.514 85,67 


Percentatges 100,00  28,96  22,29  20,68  7,67  6,72  5,40  8,28  


Inversions reals 188.379.915 13,47 39.685.184 10,31 41.435.530 13,43 40.384.283 13,53 33.624.330 26,53 12.736.641 13,48 5.819.627 8,22 14.694.320 12,83 


Transferències de capital 10.292.181 0,74 329.712 0,09 84.687 0,03 8.681.986 2,90 27.304 0,02 1.151.380 1,22 0 0,00 17.112 0,01 


Actius financers 441.722 0,03 236.777 0,06 0 0,00 3.017 0,00 73.500 0,06 20.249 0,02 600 0,00 107.579 0,09 


Passius financers 14.833.465 1,06 1.549.782 0,40 3.035.818 0,98 4.468.567 1,50 2.151.405 1,70 1.050.670 1,11 988.100 1,39 1.589.123 1,40 


Total 1.398.555.706 100,00 384.846.890 100,00 308.630.085 100,00 298.519.470 100,00 126.719.820 100,00 94.516.789 100,00 70.834.004 100,00 114.488.648 100,00 


Percentatges 100,00  27,52  22,07  21,34  9,06  6,76  5,06  8,19  


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 
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3.3.1. Despeses de personal 


El capítol de despeses de personal, amb 875,22 M€ el 2012 i 879,13 M€ el 2013, suposa 


un 61,06% de les obligacions reconegudes el 2012 i un 62,86% el 2013. Si es considera 


només la despesa corrent, la de personal en representa un 74,15% el 2012 i un 74,21% 


el 2013. La despesa de personal agregada ha disminuït en un 6,97% el 2012 i s’ha 


incrementat en un 0,45% el 2013. En l’exercici 2012, la despesa de personal disminueix 


en totes les universitats en uns percentatges que oscil·len entre el 5,33% de la UdL i el 


8,92% de la UPC. Cal tenir en compte que l’any 2012, en aplicació del Reial decret llei 


20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment 


de la competitivitat, les retribucions del personal de les universitats es van reduir en 


l’import equivalent a una paga extra o a una catorzena part de la retribució anual, el que 


equival a un 7,14%. Això fa que descomptat aquest efecte, la despesa de personal 


augmenti el 2012 un 0,17% respecte del 2011. En l’exercici 2013 la despesa de personal 


disminueix en tres universitats, la UdG (2,34%), la UAB (1,04%) i la UB (0,98%); i aug-


menta en quatre universitats, la UPC (4,41%), la UPF (1,60%), la URV (1,59%) i la UdL 


(0,43%). 


 


S’ha de tenir en compte que, d’acord amb l’informe del Grup de treball per a l’homoge-


neïtzació de criteris pressupostaris i comptables de les universitats públiques catalanes, la 


despesa corresponent al personal contractat per a projectes de recerca finançats amb 


ingressos per transferències de capital s’ha de registrar en el concepte 64, Immobilitzat 


immaterial, i que algunes universitats inclouen part de les despeses de personal relaciona-


des amb activitats de l’article 83 de la LOU (transferència de tecnologia i formació con-


tinuada) en els capítols Inversions reals i Compres de béns i serveis, cosa que dificulta la 


comparació de la despesa de personal entre universitats. Així mateix, el model de gestió 


de la recerca i el de la formació de postgrau influeixen decisivament en la despesa de per-


sonal registrada per cada universitat. 


 


El grau d’execució d’aquestes despeses en conjunt és d’un 93,79% el 2012 i d’un 


95,97% el 2013 i el grau de pagament d’un 98,41% el 2012 i d’un 98,40% el 2013. 


 


En els quadres 35 i 36 es presenta l’agregat d’obligacions reconegudes de despeses de 


personal per tipologia, amb distinció entre alts càrrecs, personal funcionari i personal 


laboral. Dins de cada un d’aquests grups hi ha diferents categories funcionals. La UPC 


inclou com a Altres el cost del personal docent que presta serveis al Consorci Escola In-


dustrial de Barcelona, a la Fundació Politècnica de Catalunya i a altres entitats vinculades.  


 


Les despeses de personal funcionari en el conjunt de les set universitats han suposat un 


49,81% del total el 2012 i un 48,72% el 2013, mentre que les despeses de personal laboral 


i contractats representen un 24,70% i un 7,82%, respectivament, el 2012 i un 24,39% i un 
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7,97%, respectivament, el 2013. Les càrregues socials equivalen a un 13,58% de la des-


pesa de personal total el 2012 i a un 13,51% el 2013. 


La UPF és la universitat amb un menor percentatge de despesa de personal funcionari el 


2012 (41,76%) i una major proporció de despesa de personal laboral (36,71%). Pel que fa 


al 2013, la universitat amb un menor percentatge de despesa de personal funcionari és la 


URV (39,68%) i amb una major proporció de despesa de personal laboral la UPF (37,27%). 


Paral·lelament, el pes de les càrregues socials és superior a la UPF (17,36% el 2012 i 


17,23% el 2013) i a la URV (15,56% el 2012 i 15,16% el 2013).  


 


La UB és la universitat que té més despesa en personal funcionari, que suposa un 52,65% 


el 2012 i un 52,52% el 2013 de la despesa de personal d’aquesta universitat i un 32,26% el 


2012 i un 32,43% el 2013 de la despesa agregada de funcionaris de les set universitats. 


 


Entre els exercicis 2005 i 2013, el pes que representa la despesa en funcionaris sobre el 


total ha disminuït (58,95% el 2005 i 48,72% el 2013). 


 


L’article 81.4 de la LOU estableix que tant les despeses del PDI com del PAS han de ser 


autoritzades per la comunitat autònoma en el marc de la normativa bàsica sobre oferta 


d’ocupació pública. L’article 163 de la LUC estableix que les despeses del PDI i del PAS i 


la previsió agregada de places i contractes han de ser autoritzades pel Govern de la Ge-


neralitat. Fins a l’exercici 2010 les lleis de pressupostos de la Generalitat establien que 


aquesta aprovació havia de ser prèvia a l’aprovació dels pressupostos per part de les 


universitats (vegeu l’informe 17/2011 de la Sindicatura de Comptes), però a partir de l’exer-


cici 2011 aquesta previsió desapareix de les lleis de pressupostos. 


 


El Govern de la Generalitat va autoritzar la despesa màxima de personal de les universitats 


públiques dels exercicis 2012 i 2013 mitjançant acords del 22 de gener del 2013 i del 5 de 


novembre del mateix any. En ambdós casos es fa constar que, atès que les universitats ja 


havien aprovat els seus pressupostos, les autoritzacions tenen caràcter extemporani i és 


d’aplicació el que estableix l’article 67.4 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim 


jurídic i del procediment administratiu comú. 


 


Els acords del Govern especifiquen que l’autorització no comportava en cap cas la mo-


dificació de la subvenció prevista per la Generalitat en els seus pressupostos, ni per 


exercicis futurs, i que les despeses autoritzades s’havien d’ajustar a les limitacions legals 


aplicables. 


 


El Reial decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la des-


pesa pública en l’àmbit educatiu, determina l’activitat docent que ha de desenvolupar el 
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PDI, que es gradua en atenció a la intensitat i excel·lència de la seva activitat de recerca. 


Amb caràcter general, el PDI a temps complet ha de dedicar a la docència la part de jor-


nada necessària per impartir cada curs un total de 24 crèdits ECTS (European Credit 


Transfer and Accumulation System). Aquesta dedicació pot variar entre 16 i 32 crèdits 


ECTS en funció de l’activitat de recerca realitzada. La Junta del Consell Interuniversitari de 


Catalunya en la sessió del 10 de maig del 2012 va adoptar l’acord següent en relació amb 


el Reial decret llei 14/2012: 


 


La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya en referència a l’article 6.4 del RDL 


14/2012 acorda elevar a on correspongui les següents consideracions: 


 


1. Que les universitats, considerant la seva autonomia, haurien de poder mantenir o 


establir unes normes pròpies per determinar la dedicació acadèmica del seu pro-


fessorat permanent. Aquestes normes, que podrien ser alternatives a les previstes 


al RDL, haurien de resultar en un còmput d’hores de dedicació pel conjunt del 


professorat equivalent al previst en el Decret Llei 14/2012. 


 


2. Que les universitats, considerant que: 


 


a) en el procediment legislatiu i administratiu (article 6.4 del RDL que modifica 


l’article 68.3 de la LOU) es puguin introduir modificacions (RDL 14/2012, 


article 6.4.3), com l’esmentada en el punt anterior, o la correcció d’aspectes 


particulars que, compatibles amb la reducció del dèficit públic, millorin la 


norma, 


 


b) la programació acadèmica a les universitats pel proper curs pot estar ja molt 


avançada en el moment de l’aprovació definitiva del RDL, i  


 


c) La implantació d’una normativa com aquesta necessita un període transitori 


d’adaptació, haurien de poder: 


 


a) fer-ne una aplicació gradual durant el curs 2012-2013 en el sentit d’es-


tablir paràmetres de càlcul del còmput global d’hores de dedicació per 


determinar l’evolució del conjunt de la plantilla, i  


b) preveure la seva aplicació completa, en el sentit de l’acord primer, pel 


curs 2013-2014. 


 


En aplicació de l’acord anterior, les universitats han establert els seus propis sistemes re-


guladors de la dedicació del seu professorat. Aquests sistemes, si escau, seran objecte 


de revisió en els treballs específics de fiscalització de les universitats. No s ’ha disposat 


de dades sobre la capacitat docent i dedicació acadèmica del PDI, ja que la Secretaria 


d’Universitats i Recerca ha manifestat que són dades que estan encara en procés de 


revisió. 
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Obligacions reconegudes. Despeses de personal. Exercici 2012 Quadre 35. 


Concepte 


Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % 


Alts càrrecs 5.983.043 0,68 3.248.167 1,22 0 0,00 1.046.863 0,59 0 0,00 94.392 0,15 739.184 1,54 854.437 1,30 


Personal eventual 1.989.523 0,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 501.412 0,90 299.983 0,49 327.055 0,68 861.073 1,31 


Funcionaris 435.921.087 49,81 140.619.402 52,65 99.703.812 50,33 89.850.966 50,28 23.430.284 41,76 30.604.570 49,83 24.054.091 50,17 27.657.962 41,98 


Laborals 216.207.256 24,70 25.179.676 9,43 70.462.926 35,57 50.436.266 28,22 20.592.394 36,71 19.094.525 31,09 8.184.469 17,07 22.257.000 33,78 


Altre personal contractat 68.408.122 7,82 59.168.892 22,15 0 0,00 152.261 0,09 1.223.741 2,18 115.099 0,18 7.683.398 16,03 64.731 0,09 


Incentius rendiments 12.722.282 1,45 5.195.277 1,95 383.352 0,20 0 0,00 612.433 1,09 2.248.169 3,66 346.462 0,72 3.936.589 5,98 


Càrregues socials 118.844.466 13,58 33.659.424 12,60 27.534.527 13,90 22.081.654 12,36 9.741.699 17,36 8.964.487 14,60 6.610.510 13,79 10.252.165 15,56 


Altres 15.139.536 1,73 0 0,00 0 0,00 15.139.536 8,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 


Total 875.215.315 100,00 267.070.838 100,00 198.084.617 100,00 178.707.546 100,00 56.101.963 100,00 61.421.225 100,00 47.945.169 100,00 65.883.957 100,00 


Percentatges 100,00  30,51  22,63  20,42  6,41  7,02  5,48  7,53  


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 
 


Obligacions reconegudes. Despeses de personal. Exercici 2013 Quadre 36. 


Concepte 


Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % 


Alts càrrecs 5.379.947 0,61 2.806.182 1,06 0 0,00 955.630 0,51 0 0,00 49.304 0,07 730.655 1,53 838.176 1,26 


Personal eventual 2.087.712 0,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 540.674 0,95 273.999 0,46 353.646 0,73 919.393 1,37 


Funcionaris 428.316.047 48,72 138.898.763 52,52 98.275.013 50,13 86.511.698 46,37 23.781.950 41,72 30.588.744 51,00 23.702.639 49,23 26.557.240 39,68 


Laborals 214.382.209 24,39 24.487.604 9,26 69.531.780 35,47 49.389.407 26,47 21.241.471 37,27 18.498.804 30,84 8.014.325 16,64 23.218.818 34,69 


Altre personal contractat 70.030.740 7,97 60.543.804 22,89 0 0,00 91.408 0,05 1.003.428 1,76 60.997 0,10 8.311.703 17,26 19.400 0,03 


Incentius rendiments 20.066.985 2,28 4.316.015 1,64 391.551 0,20 6.994.018 3,75 609.971 1,07 2.163.055 3,61 361.948 0,75 5.230.427 7,81 


Càrregues socials 118.753.095 13,51 33.397.404 12,63 27.834.283 14,20 22.527.231 12,07 9.822.733 17,23 8.348.856 13,92 6.675.491 13,86 10.147.097 15,16 


Altres 20.117.967 2,29 0 0,00 0 0,00 20.117.967 10,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 


Total 879.134.702 100,00 264.449.772 100,00 196.032.627 100,00 186.587.359 100,00 57.000.227 100,00 59.983.759 100,00 48.150.407 100,00 66.930.551 100,00 


Percentatges 100,00  30,08  22,30  21,22  6,48  6,83  5,48  7,61  


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 
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3.3.2. Compres de béns i serveis 


El capítol Compres de béns i serveis comprèn les compres necessàries per al funciona-


ment de les universitats. Inclou arrendaments, reparació i conservació, compra de mate-


rials, subministraments, treballs i serveis, indemnitzacions per raó del servei (dietes, loco-


moció i allotjaments) i d’altres. Aquest capítol representa un 16,28% de les despeses totals 


agregades del 2012 i un 16,16% de les del 2013, i un 19,77% de la despesa corrent agre-


gada del 2012 i un 19,08% de la del 2013. 


 


Les obligacions reconegudes en el conjunt de les set universitats han estat de 233,33 M€ el 


2012 i 225,99 M€ el 2013. Aquesta xifra significa un grau d’execució d’un 56,64% del 


pressupost definitiu el 2012 i d’un 51,06% el 2013. 


 


Els pagaments realitzats han representat un 80,41% de les obligacions reconegudes el 


2012 i un 81,17% el 2013 i han quedat pendents de pagament 45,70 M€ el 2012 i 42,56 M€ 


el 2013 per al conjunt de les set universitats.  


 


Pel que fa al pes d’aquest capítol sobre la despesa corrent de cada universitat, el per-


centatge més baix de l’exercici 2012 és el de la UdG (16,72%) i el més alt el de la UPF 


(30,26%); de l’exercici 2013 el percentatge més baix correspon a la UPC (16,87%) i el més 


alt a la UPF (29,39%). Això no obstant, en aquest capítol també influeix la forma de comp-


tabilitzar determinades despeses lligades a projectes, convenis i cursos de postgrau: al-


gunes universitats fan el registre comptable segons la naturalesa, mentre que altres univer-


sitats registren com a despesa d’inversió (capítol 6) tot allò relacionat amb els projectes de 


recerca i amb els convenis. Dins aquest capítol algunes universitats inclouen la totalitat de 


la despesa descentralitzada, encara que aquesta inclogui despeses de personal o algunes 


partides inventariables; en canvi, altres universitats registren dins del capítol 1 la despesa 


de personal lligada a formació continuada. 


 


 


3.3.3. Transferències corrents 


Les obligacions reconegudes del capítol Transferències corrents han estat de 67,01 M€ el 


2012 i 73,32 M€ el 2013; la quantitat més important en l’exercici 2012 correspon a la UB 


amb 25,37 M€ i en l’exercici 2013 a la UAB amb 19,73 M€. 


 


Aquest capítol recull les transferències realitzades per les universitats al sector privat, 


principalment per beques, i també les transferències de les universitats a fundacions i 


empreses del seu grup. No obstant això, la despesa en beques per a projectes de 
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recerca també es registra en el capítol 7, Transferències de capital, del pressupost de 


despeses. 


3.3.4. Inversions reals 


En el capítol Inversions reals es registren les inversions en immobilitzat material per 


72,58 M€ el 2012 i 80,89 M€ el 2013 per al conjunt de les universitats, tret de les realitzades 


en béns inventariables de menor quantia, que figuren en el capítol Compres de béns 


corrents i serveis. També s’hi comptabilitzen despeses d’investigació subvencionades i 


altres d’incloses en la realització de treballs i estudis per 156,08 M€ el 2012 i per 107,49 M€ 


el 2013. Aquestes despeses no sempre tenen la consideració d’inversió en una comptabi-


litat patrimonial, sinó que es consideren despeses corrents. En els quadres 38 i 39 es mos-


tra el desglossament d’aquests dos conceptes de despeses d’inversions per universitat i 


pel conjunt. 


 


Les inversions en immobilitzat material dels exercicis 2012 i 2013 estan lligades princi-


palment als plans d’inversions universitàries. El Govern de la Generalitat va aprovar el 17 


de juliol del 2007 el Pla d’inversions universitàries (PIU) 2007-2013, que preveia una des-


pesa total de 635,00 M€ (UB 143,00 M€; UAB 120,00 M€; UPC 127,00 M€; UPF 57,00 M€; 


UdG 57,00 M€; UdL 37,70 M€; URV 77,00 M€ i imprevistos 16,30 M€). El Pla s’estructura en 


dos grans objectius: reposició, adaptació i millora, TIC i adaptació a l’Espai Europeu (ob-


jectiu 1), que rep 218,75 M€, i Acabaments i noves obres (objectiu 2), al qual es destina un 


pressupost de 416,25 M€. 


 


Per Acord de Govern de data 3 d’agost del 2010 es va modificar el PIU per tal d’adaptar-lo 


al ritme real d’execució dels projectes inicialment programats i al replantejament d’altres, i 


d’incorporar les inversions derivades de la participació de les universitats catalanes en les 


convocatòries 2008 i 2009 del Campus d’Excel·lència Internacional, el que va suposar un 


increment de la inversió total de 26,40 M€.  


 


Per Acord de Govern del 26 d’agost del 2014 es va establir l’import definitiu del PIU en 


427,35 M€, el termini màxim d’execució en el 31 de desembre del 2014 i el termini màxim 


de justificació en el 31 de març del 2015. 


 


Per Acord de Govern de data 30 de desembre del 2014 es va modificar l’Acord del 26 


d’agost i es va establir l’import definitiu en 423,60 M€, el que representa una reducció, com 


a conseqüència de les mesures d’estalvi i contenció del dèficit públic, del 35,95% respecte 


de l’import aprovat per l’Acord de Govern del 3 d’agost del 2010. La reducció més 


important ha estat la de la UB (54,40%) i la menor la de la UPF (3,40%). El quadre següent 
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recull els imports segons l’Acord de Govern del 3 d’agost del 2010, el imports definitius i 


els imports executats el 31 de desembre del 2013, per universitats. 


 


Seguiment del Pla d’inversions universitàries (PIU) Quadre 37. 


Universitat 


Acord de Govern 


del 3.8.2010 


Acord de Govern 


del 30.12.2014 


Executat el 


31.12.2013 


    


UB 147,99 67,48 65,27 


UAB 125,06 85,81 85,81 


UPC 125,86 81,30 79,99 


UPF 61,52 59,43 59,43 


UdG 60,75 39,57 39,05 


UdL 38,86 28,07 27,98 


URV 80,34 58,19 58,19 


Total universitats 640,38 419,85 415,72 
    


Consorci Escola Tècnica d’Igualada 3,00 - - 


Consorci Escola Industrial de Barcelona * 4,00 3,75 - 


Altres 14,02 - - 
    


Total 661,40 423,60 415,72 


Imports en milions d’euros. 


Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 


* Vegeu l’informe 3/2015 de la Sindicatura de Comptes. 


 


Les despeses d’investigació més importants de l’exercici 2012 són les de la UPC, amb 


59,52 M€, i de l’exercici 2013 les de la UAB, amb 26,75 M€ (vegeu els quadres 38 i 39). En 


el volum d’aquesta despesa influeix de forma important el sistema de gestió de la recerca 


de cada universitat, segons es realitzi en la mateixa universitat o en centres externs parti-


cipats per la universitat. 
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Obligacions reconegudes de les inversions reals. Exercici 2012 Quadre 38. 


Concepte 


Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % 


                 


Inversions en immob. material 72.584.044 31,74 17.807.587 42,67 13.470.391 30,58 14.113.332 19,17 7.015.975 23,61 4.019.339 33,72 4.030.495 43,18 12.126.925 66,34 


Despeses d’investigació 156.083.749 68,26 23.925.354 57,33 30.581.159 69,42 59.524.677 80,83 22.697.966 76,39 7.899.504 66,28 5.302.719 56,82 6.152.370 33,66 


                 


Total 228.667.793 100,00 41.732.941 100,00 44.051.550 100,00 73.638.009 100,00 29.713.941 100,00 11.918.843 100,00 9.333.214 100,00 18.279.295 100,00 


Percentatges 100,00  18,26  19,26  32,21  12,99  5,21  4,08  7,99  


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 


 


Obligacions reconegudes de les inversions reals. Exercici 2013 Quadre 39. 


Concepte 


Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import % 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


Inversions en immob. material 80.888.131 42,94 21.476.993 54,12 14.681.153 35,43 16.169.001 40,04 12.387.721 36,84 5.743.989 45,10 1.861.387 31,98 8.567.887 58,31 


Despeses d’investigació 107.491.784 57,06 18.208.191 45,88 26.754.377 64,57 24.215.282 59,96 21.236.609 63,16 6.992.652 54,90 3.958.240 68,02 6.126.433 41,69 


 
                 


Total 188.379.915 100,00 39.685.184 100,00 41.435.530 100,00 40.384.283 100,00 33.624.330 100,00 12.736.641 100,00 5.819.627 100,00 14.694.320 100,00 


Percentatges 100,00  21,07  22,00  21,44  17,85  6,75  3,09  7,80  


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 
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3.4. RESULTATS DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 


En els quadres 40 i 41 es presenta el saldo pressupostari, és a dir, la diferència entre drets 


liquidats i obligacions reconegudes durant cada un dels exercicis. El saldo pressupostari 


agregat ha estat negatiu de 60,89 M€ el 2012 i negatiu de 60,54 M€ el 2013, producte de 


la diferència entre els drets liquidats (sense romanents de tresoreria) i les obligacions 


reconegudes. 


 


En una anàlisi més desagregada es pot observar com el saldo pressupostari és el resultat 


d’una diferència positiva entre els drets liquidats per ingressos corrents i les obligacions 


reconegudes per despeses corrents més una diferència negativa entre els drets liquidats 


per transferències de capital i obligacions reconegudes per inversions i transferències de 


capital més les variacions netes d’actius i passius financers. La diferència entre drets liqui-


dats i obligacions reconegudes per operacions de capital és deguda al fet que les inver-


sions tenen caràcter pluriennal i part de les obligacions reconegudes en cada any han 


estat finançades per romanents de tresoreria d’exercicis anteriors. 


 


Els quadres 42 i 43 mostren la composició del saldo pressupostari, amb distinció entre 


ingressos propis i altres i despeses corrents i de capital. Les xifres presentades en els 


quadres poden diferir de les reals, ja que pot ser que s’hagin registrat com a despeses 


de capital algunes que no tenien aquest caràcter. S’ha de tenir en compte que els in-


gressos propis inclouen en alguns casos els procedents de convenis, mentre que una 


gran part de la despesa associada està registrada dins d’inversions reals. Per tal de 


poder tenir una idea més acurada de la cobertura de les despeses corrents pels ingres-


sos propis s’hauria de distingir, tant a nivell d’ingressos com de despeses, entre els in-


gressos i despeses associats a aspectes docents i els ingressos i despeses associats a 


investigació. 


 


D’acord amb el PGCP per a les universitats públiques de Catalunya, l’estat del Resultat 


pressupostari forma part dels comptes anuals i ha d’incloure, a més del saldo pressu-


postari, el superàvit o dèficit de finançament de l’exercici, que és igual a la suma del saldo 


pressupostari més els crèdits finançats amb romanents de tresoreria i les desviacions de 


finançament positives i negatives en despeses amb finançament afectat. No ha estat 


possible obtenir aquesta magnitud de forma agregada perquè no totes les universitats 


disposen d’informació sobre els crèdits finançats amb romanents de tresoreria ni sobre 


les desviacions de finançament en despeses amb finançament afectat.  
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Resultats de la liquidació del pressupost (I). Exercici 2012 Quadre 40. 


Concepte Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


         


Drets liquidats per ingressos corrents 1.232.523.779 370.779.717 274.077.695 243.208.287 92.629.860 83.398.395 68.598.701 99.831.124 


         


Obligacions reconegudes per despeses corrents (1.180.254.170) (354.602.092) (266.343.912) (234.058.946) (88.561.676) (77.352.573) (62.325.107) (97.009.864) 


         


Saldo operacions corrents 52.269.609 16.177.625 7.733.783 9.149.341 4.068.184 6.045.822 6.273.594 2.821.260 


         


Drets liquidats per transf. de capital 134.913.541 31.241.105 23.922.017 41.213.379 18.928.260 7.366.761 4.852.533 7.389.486 


         


Alienació d’inversions 568.182 0 0 0 12.177 4.725 0 551.280 


         


Obligacions reconegudes per inversions reals i 


transferències de capital (230.199.252) (42.924.990) (44.354.566) (73.638.009) (29.736.841) (11.918.843) (9.333.214) (18.292.789) 


         


Saldo operacions de capital (94.717.529) (11.683.885) (20.432.549) (32.424.630) (10.796.404) (4.547.357) (4.480.681) (10.352.023) 


         


Variació neta actius financers 323.379 (127.073) 554.520 (114.060) (22.367) 21.806 (3.000) 13.553 


         


Variació neta passius financers (18.767.374) (5.718.702) (2.043.878) (3.968.428) (2.780.691) (819.487) (726.591) (2.709.597) 


         


Saldo pressupostari (60.891.915) (1.352.035) (14.188.124) (27.357.777) (9.531.278) 700.784 1.063.322 (10.226.807) 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 
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Resultats de la liquidació del pressupost (I). Exercici 2013 Quadre 41. 


Concepte Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


         


Drets liquidats per ingressos corrents 1.206.475.935 349.186.030 269.960.820 244.750.680 93.185.765 86.080.990 67.369.398 95.942.252 


         


Obligacions reconegudes per despeses corrents (1.184.608.423) (343.045.435) (264.074.050) (244.981.617) (90.843.281) (79.557.849) (64.025.677) (98.080.514) 


         


Saldo operacions corrents 21.867.512 6.140.595 5.886.770 (230.937) 2.342.484 6.523.141 3.343.721 (2.138.262) 


         


Drets liquidats per transf. de capital 118.092.629 21.047.521 22.826.974 36.529.163 21.550.129 7.190.764 3.288.871 5.659.207 


         


Alienació d’inversions 60.165 0 0 0 57.412 2.753 0 0 


         


Obligacions reconegudes per inversions reals i 


transferències de capital (198.672.096) (40.014.896) (41.520.217) (49.066.269) (33.651.634) (13.888.021) (5.819.627) (14.711.432) 


         


Saldo operacions de capital (80.519.302) (18.967.375) (18.693.243) (12.537.106) (12.044.093) (6.694.504) (2.530.756) (9.052.225) 


         


Variació neta actius financers 483.783 (184.497) 531.695 (3.017) (448) 13.733 2.500 123.817 


         


Variació neta passius financers (2.371.048) 161.880 (2.249.528) (1.190.468) 3.822.424 (1.001.759) (710.676) (1.202.921) 


         


Saldo pressupostari (60.539.055) (12.849.397) (14.524.306) (13.961.528) (5.879.633) (1.159.389) 104.789 (12.269.591) 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 
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Resultats de la liquidació del pressupost (II). Exercici 2012 Quadre 42. 


Concepte Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


         


Ingressos propis (a) 449.663.508 141.989.953 105.764.094 88.467.470 33.201.765 29.010.617 22.259.109 28.970.500 


Despeses pròpies (b) (1.180.254.170) (354.602.092) (266.343.912) (234.058.946) (88.561.676) (77.352.573) (62.325.107) (97.009.864) 


         


Dèficit propi (730.590.662) (212.612.139) (160.579.818) (145.591.476) (55.359.911) (48.341.956) (40.065.998) (68.039.364) 


         


Transferències corrents 782.860.271 228.789.764 168.313.601 154.740.817 59.428.095 54.387.778 46.339.592 70.860.624 


         


Superàvit corrent 52.269.609 16.177.625 7.733.783 9.149.341 4.068.184 6.045.822 6.273.594 2.821.260 


         


Alienació d’inversions 568.182 0 0 0 12.177 4.725 0 551.280 


Transferències de capital rebudes 134.913.541 31.241.105 23.922.017 41.213.379 18.928.260 7.366.761 4.852.533 7.389.486 


Inversions reals i transferències de capital (230.199.252) (42.924.990) (44.354.566) (73.638.009) (29.736.841) (11.918.843) (9.333.214) (18.292.789) 


          


Dèficit d’operacions de capital (94.717.529) (11.683.885) (20.432.549) (32.424.630) (10.796.404) (4.547.357) (4.480.681) (10.352.023) 


         


Variació neta actius financers  323.379 (127.073) 554.520 (114.060) (22.367) 21.806 (3.000) 13.553 


Variació neta passius financers (18.767.374) (5.718.702) (2.043.878) (3.968.428) (2.780.691) (819.487) (726.591) (2.709.597) 


          


Saldo pressupostari (60.891.915) (1.352.035) (14.188.124) (27.357.777) (9.531.278) 700.784 1.063.322 (10.226.807) 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 


Notes: 


(a) Inclou taxes i altres ingressos i ingressos patrimonials. 


(b) Inclou despeses de personal, compres de béns i serveis, despeses financeres i transferències corrents realitzades. 
 
  







 


 


6
7
 


Resultats de la liquidació del pressupost (II). Exercici 2013 Quadre 43. 


Concepte Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


         


Ingressos propis (a) 442.342.888 132.238.134 102.037.515 92.724.829 34.101.637 31.967.664 22.979.325 26.293.784 


Despeses pròpies (b) (1.184.608.423) (343.045.435) (264.074.050) (244.981.617) (90.843.281) (79.557.849) (64.025.677) (98.080.514) 


         


Dèficit propi (742.265.535) (210.807.301) (162.036.535) (152.256.788) (56.741.644) (47.590.185) (41.046.352) (71.786.730) 


         


Transferències corrents 764.133.047 216.947.896 167.923.305 152.025.851 59.084.128 54.113.326 44.390.073 69.648.468 


         


Superàvit corrent 21.867.512 6.140.595 5.886.770 (230.937) 2.342.484 6.523.141 3.343.721 (2.138.262) 


         


Alienació d’inversions 60.165 0 0 0 57.412 2.753 0 0 


Transferències de capital rebudes 118.092.629 21.047.521 22.826.974 36.529.163 21.550.129 7.190.764 3.288.871 5.659.207 


Inversions reals i transferències de capital (198.672.096) (40.014.896) (41.520.217) (49.066.269) (33.651.634) (13.888.021) (5.819.627) (14.711.432) 


          


Dèficit d’operacions de capital (80.519.302) (18.967.375) (18.693.243) (12.537.106) (12.044.093) (6.694.504) (2.530.756) (9.052.225) 


         


Variació neta actius financers  483.783 (184.497) 531.695 (3.017) (448) 13.733 2.500 123.817 


Variació neta passius financers (2.371.048) 161.880 (2.249.528) (1.190.468) 3.822.424 (1.001.759) (710.676) (1.202.921) 


          


Saldo pressupostari (60.539.055) (12.849.397) (14.524.306) (13.961.528) (5.879.633) (1.159.389) 104.789 (12.269.591) 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 


Notes: 


(a) Inclou taxes i altres ingressos i ingressos patrimonials. 


(b) Inclou despeses de personal, compres de béns i serveis, despeses financeres i transferències corrents realitzades. 
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3.5. OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES 


Les operacions extrapressupostàries no afecten directament els ingressos previstos ni 


els crèdits autoritzats inclosos en el pressupost, però formen part de la gestió dels recur-


sos de les universitats. Es comptabilitzen en un subsistema de registre específic ano-


menat Operacions extrapressupostàries que, en general, comprèn situacions transitòries. 


Els fons relacionats amb aquestes transaccions són gestionats juntament amb els fons 


pressupostaris com una extensió lògica del principi d’unitat de caixa. 


 


En els quadres 44 i 45 es presenta l’Estat de comptes extrapressupostaris a 31 de de-


sembre del 2012 i del 2013. El saldo d’aquestes operacions, de signe creditor, és de 


112,57 M€ a 31 de desembre del 2012 i de 127,95 M€ a 31 de desembre del 2013. 


 


Els saldos creditors per 128,02 M€ i 139,73 M€ en la xifra agregada representen cobra-


ments o retencions efectuats per les universitats que a 31 de desembre del 2012 i del 


2013 estan pendents de ser pagats a tercers. 


 


Destaca l’import pendent de pagament per l’Impost sobre la renda de les persones físi-


ques (IRPF) retingut, de 72,52 M€ a 31 de desembre del 2012 i de 99,34 M€ a 31 de de-


sembre del 2013, de les sis universitats per a les quals es disposa d’aquesta informació, 


que significa un increment del 36,99% i és conseqüència de les dificultats de tresoreria 


d’algunes universitats. 


 


Els saldos deutors, de 15,45 M€ el 2012 i de 11,78 M€ el 2013, en la xifra agregada, re-


presenten pagaments efectuats per les universitats, la destinació final dels quals serà, en 


gran part, la seva imputació com a despesa al pressupost, com per exemple aquells que 


estan formats per bestretes lliurades als centres de despesa i a deutors diversos. 
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Operacions extrapressupostàries. Saldos a 31 de desembre del 2012 Quadre 44. 


Creditors Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Creditors diversos n/d 477.023 1.748.749 16.551 50.006 n/d 157.697 2.252.742 


Seguretat Social n/d 2.540.526 520.823 8.073.739 208.568 n/d 107.563 184.407 


Classes passives n/d 0 243.887 1.811.262 90.262 n/d 0 195.695 


Hisenda pública per IVA n/d 89.868 478.536 249.032 1.112.176 n/d 0 0 


IRPF retingut n/d 17.459.603 28.915.915 23.194.099 950.573 n/d 857.487 1.144.146 


Ingressos pendents d’aplicació n/d 0 576.695 1.494.547 1.143.335 n/d 0 0 


Dipòsits rebuts n/d 19.964 1.650 23.535.041 0 n/d 0 219.483 


Devolució de matrícula n/d 693.868 0 300.000 0 n/d 0 20.856 


Altres n/d 179.688 105.323 981.120 28.818 n/d 2.203.336 321.974 


Total creditors no pressupostaris 128.020.878 21.460.540 32.591.578 59.655.391 3.583.738 3.064.245 3.326.083 4.339.303 


         


Deutors Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Bestretes centres n/d 221 730.329 713.730 12.379 n/d 0 0 


Bestretes personals n/d 250.200 0 101.816 0 n/d 0 0 


Hisenda pública per IVA n/d 0 1.802.631 0 1.400.444 n/d 423.438 2.305.818 


Moviments fons tresoreria n/d 0 0 0 0 n/d 132.919 0 


Despeses a justificar n/d 184.896 0 23.921 37.693 n/d 0 233 


Acomptes proveïdors n/d 111.487 1.755.531 0 0 n/d 0 0 


Deutors diversos n/d 1.615.008 216.422 0 0 n/d 0 0 


Altres n/d 89.368 390.911 834.937 350.380 n/d 224.988 214.533 


Inversions financeres temporals n/d 0 170.777 187.049 0 n/d 0 0 


Total deutors no pressupostaris 15.448.267 2.251.180 5.066.601 1.861.453 1.800.896 1.166.208 781.345 2.520.584 


Saldo operacions extrapressupostàries 112.572.611 19.209.360 27.524.977 57.793.938 1.782.842 1.898.037 2.544.738 1.818.719 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 


n/d: No disponible (la UdG no presenta l’Estat d’operacions extrapressupostàries). 
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Operacions extrapressupostàries. Saldos a 31 de desembre del 2013 Quadre 45. 


Creditors Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Creditors diversos n/d 617.496 1.700.396 766 286.737 n/d 2.453.715 192.121 


Seguretat Social n/d 1.621.369 514.139 7.449.146 218.019 n/d 101.012 187.305 


Classes passives n/d 816.177 240.021 2.557.395 89.156 n/d 0 180.480 


Mutualitats n/d 0 5.061 110.435 0 n/d 0 0 


Hisenda pública per IVA n/d 0 0 321.527 0 n/d (2.617) 0 


IRPF retingut n/d 19.237.045 37.492.753 34.418.899 5.660.867 n/d 1.138.637 1.395.825 


Ingressos pendents d’aplicació n/d 0 593.528 598.481 280.256 n/d 0 0 


Dipòsits rebuts n/d 28.115 28.541 10.526.323 78.183 n/d 0 209.930 


Devolució de matrícula n/d 937.687 0 300.000 0 n/d 0 0 


Altres n/d 667.213 100.768 243.568 3.411.578 n/d 0 434.425 


Total creditors no pressupostaris 139.727.656 23.925.102 40.675.207 56.526.540 10.024.796 2.285.178 3.690.747 2.600.086 


         


Deutors Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Bestretes centres n/d 0 768.192 104.044 0 n/d 0 0 


Bestretes personals n/d 198.601 0 121.608 0 n/d 0 0 


Hisenda pública per IVA n/d 0 1.002.855 0 1.441.947 n/d 136.606 360.951 


Moviments fons tresoreria n/d 392 0 0 12.648 n/d 612.614 0 


Despeses a justificar n/d 108.478 0 265 0 n/d 0 0 


Acomptes proveïdors n/d 125.106 179.242 38.822 38.459 n/d 0 0 


Deutors diversos n/d 1.293.584 1.424.369 1.123.530 170.098 n/d 184.963 246.804 


Altres n/d 75.550 328.842 683.248 3.078 n/d 2.880 215.489 


Inversions financeres temporals n/d 0 0 0 0 n/d 0 0 


Total deutors no pressupostaris 11.779.794 1.801.711 3.703.500 2.071.517 1.666.230 776.529 937.063 823.244 


Saldo operacions extrapressupostàries 127.947.862 22.123.391 36.971.707 54.455.023 8.358.566 1.508.649 2.753.684 1.776.842 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 


n/d: No disponible (la UdG no presenta l’Estat d’operacions extrapressupostàries). 
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3.6. TRESORERIA 


Els quadres 46 i 47 mostren el resum dels moviments de tresoreria, cobraments i paga-


ments, tant per operacions pressupostàries com extrapressupostàries, dels exercicis 


2012 i 2013.  


 


El saldo agregat de tresoreria a 31 de desembre del 2012 i del 2013 per operacions 


pressupostàries i extrapressupostàries és de 91,86 M€ i de 60,72 M€, respectivament.  


 


Com es pot observar en el quadre del Compte general de la tresoreria de l’exercici 2013, 


els saldos de tresoreria de totes les universitats, excepte la UPF i la UdG, han disminuït 


respecte de l’exercici anterior.  
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Compte general de tresoreria. Estat resum de cobraments i pagaments pressupostaris de l’exercici corrent i moviments nets extrapressupostaris i Quadre 46. 


d’exercicis tancats. Exercici 2012 


Concepte Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Saldo de tresoreria a 1.1.2012 106.693.372 32.900.079 1.814.115 2.706.252 8.953.642 8.850.220 5.414.585 46.054.479 


Cobraments pressupostaris 1.223.030.025 368.613.669 268.055.157 266.215.671 95.106.527 78.344.945 60.833.671 85.860.385 


Pagaments pressupostaris (1.349.533.025) (378.397.034) (299.099.033) (304.547.259) (107.572.847) (86.662.333) (66.993.597) (106.260.922) 


Moviments nets extrapressupostaris 53.198.566 6.109.132 18.066.368 24.555.745 483.596 177.727 2.365.717 1.440.281 


Moviments nets d’exercicis tancats 58.472.266 6.156.457 12.809.003 11.941.852 7.534.913 4.237.847 11.099.510 4.692.684 


Saldo de tresoreria a 31.12.2012 91.861.204 35.382.303 1.645.610 872.261 4.505.831 4.948.406 12.719.886 31.786.907 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 


Notes:  


El saldo de tresoreria a 31.12.2012 de la UdL difereix dels fons líquids de l’Estat del romanent de tresoreria. 


Els saldos de tresoreria a 31.12.2012 de la UB, de la UAB i de la UdG difereixen dels saldos de tresoreria del Balanç. 


Els cobraments pressupostaris de la UPC i de la UdL i els pagaments pressupostaris de la UPC difereixen dels que figuren en les liquidacions pressupostàries d’aquestes universitats. 


 


Compte general de tresoreria. Estat resum de cobraments i pagaments pressupostaris de l’exercici corrent i moviments nets extrapressupostaris i Quadre 47. 


d’exercicis tancats. Exercici 2013 


Concepte Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Saldo de tresoreria a 1.1.2013 91.861.204 35.382.303 1.645.610 872.261 4.505.831 4.948.406 12.719.886 31.786.907 


Cobraments pressupostaris 1.210.860.973 341.508.718 266.840.356 270.106.222 107.465.425 81.216.003 60.295.893 83.428.356 


Pagaments pressupostaris (1.324.883.479) (362.388.060) (296.016.293) (287.859.605) (119.556.334) (88.728.723) (67.243.044) (103.091.420) 


Moviments nets extrapressupostaris 2.256.450 5.364.067 9.446.730 (4.633.815) 6.575.724 760.528 (15.220.476) (36.308) 


Moviments nets d’exercicis tancats 80.629.449 1.980.623 15.940.655 21.987.300 6.398.175 8.728.491 18.343.176 7.251.029 


Saldo de tresoreria a 31.12.2013 60.724.597 21.847.651 (2.142.942) 472.363 5.388.821 6.924.705 8.895.435 19.338.564 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 


Notes:  


El saldo de tresoreria a 31.12.2013 de la UdL difereix dels fons líquids de l’Estat del romanent de tresoreria. 


Els saldos de tresoreria a 31.12.2013 de la UB, de la UAB i de la UdG difereixen dels saldos de tresoreria del Balanç. 


Els cobraments pressupostaris de la UPC i de la UdL i els pagaments pressupostaris de la UPC difereixen dels que figuren en les liquidacions pressupostàries d’aquestes universitats. 
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3.7. ROMANENT DE TRESORERIA 


El romanent de tresoreria agregat a 31 de desembre del 2012 és de 272,48 M€ i a 31 de 


desembre del 2013 és de 199,50 M€, dels quals 92,35 M€ i 63,05 M€, respectivament, 


són fons líquids (vegeu els quadres 48 i 49). La major part del romanent de tresoreria es 


considera incorporable al pressupost de l’exercici següent.  


 


Pràcticament la totalitat del romanent és afectat, si bé algunes universitats classifiquen 


com a romanents afectats algunes partides que en realitat serien romanents genèrics.  


 


En el quadre 50 es presenta l’evolució del dèficit de les universitats (romanent de treso-


reria genèric) en el període 2005-2013 i s’observa que el dèficit acumulat ha augmentat 


en 97,63 M€. Pel que fa a les tres universitats més grans, el dèficit ha augmentat 


14,12 M€ en la UB, 28,00 M€ en la UAB i 57,66 M€ en la UPC. La UPF presentava el 31 de 


desembre del 2013 un dèficit de 7,74 M€, mentre que el 31 de desembre del 2005 tenia 


un romanent genèric positiu de 2,97 M€. El dèficit acumulat d’aquestes quatre univer-


sitats a 31 de desembre del 2013 era de 225,11 M€. El dèficit acumulat a 31 de de-


sembre del 2013 de la UB, la UAB, la UPC i la UPF, expressat en percentatge sobre els 


seus drets liquidats de l’exercici 2013, equival a un 16,13%, un 14,90%, un 39,90% i un 


6,41%, respectivament. 


 


L’article 16 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat per al 


2012 (prorrogats per al 2013), estableix que les universitats públiques han d’elaborar, 


aprovar i executar els seus pressupostos en una situació d’equilibri pressupostari, tant en 


conjunt com respecte dels ingressos i les despeses no financers. El mateix precepte és 


aplicable a les entitats dependents de les universitats públiques que han estat clas-


sificades dins el sector Administració pública de la Generalitat d ’acord amb els criteris 


del SEC-95. També estableix que en el cas que una universitat pública liquidi el seu 


pressupost amb un romanent de tresoreria genèric negatiu, aquesta ha d’elaborar un pla 


d’estabilització pressupostària que determini les polítiques d’ingressos i despeses que 


aplicarà la universitat, amb la finalitat de corregir la situació d’incompliment de l’equilibri 


pressupostari, en el termini que estableixi el departament competent en matèria d ’univer-


sitats. El pla d’estabilització pressupostària ha de ser aprovat pel Consell Social i s’ha de 


presentar al departament competent en matèria d’universitats en el termini de dos mesos 


a comptar des de l’aprovació de la liquidació del pressupost en què s’hagi produït el 


romanent genèric negatiu. 


 


L’article 81.5 de la LOU, en la redacció donada pel Reial decret llei 14/2012, de mesures 


urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, estableix que en 


cas que la liquidació del pressupost tingui un romanent de tresoreria negatiu, el Consell 


Social ha de reduir despeses del nou pressupost per una quantia igual al dèficit produït. 


Aquesta reducció només es pot revocar per acord del Consell Social, a proposta del 


rector, amb l’autorització de l’òrgan competent de la comunitat autònoma, quan les dis-
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ponibilitats pressupostàries i la situació de la tresoreria ho permetin. També estableix que 


les transferències amb càrrec als pressupostos de la comunitat autònoma, a favor, direc-


tament o indirectament, de les universitats, requereixen l’aprovació i posada en marxa de 


la reducció de despeses.  


 


La disposició addicional vintena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, 


financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments tu-


rístics, estableix que els plans d’estabilització pressupostària que han d’elaborar les uni-


versitats d’acord amb la Llei de pressupostos i la resta de normativa aplicable, s ’aproven 


per resolució de la persona titular del departament competent en matèria d’universitats, i 


han d’incorporar, com a mínim, les mesures de regulació interna, execució i gestió dels 


ingressos i les despeses que permetin garantir el retorn a una situació d ’equilibri pres-


supostari. 


 


La Sindicatura va sol·licitar a la Secretaria d’Universitats i Recerca les resolucions d’apro-


vació dels plans d’estabilització pressupostària de les universitats públiques. De la infor-


mació facilitada per la Secretaria d’Universitats i Recerca es destaquen els aspectes 


següents: 


 


• Durant l’any 2012 la Secretaria d’Universitats i Recerca va treballar en un model orien-


tatiu de Pla d’estabilitat pressupostària. 


• A principis del 2013 es van enviar escrits a tres universitats (UB, UAB i UPC) amb un 


model orientatiu de Pla d’estabilitat pressupostària i les pautes a tenir en compte per 


elaborar-lo. Les universitats van presentar a la Secretaria els seus documents de pla-


nificació pressupostària. Segons la Secretaria d’Universitats i Recerca, a la UPF no se li 


va demanar un Pla d’estabilitat pressupostària per la magnitud i l’evolució estable del 


seu resultat pressupostari. 


• Tenint en compte els escenaris pressupostaris incerts d’aquests anys i la delicada 


situació de tresoreria de les universitats, agreujada pel fet que la Generalitat no pagava 


imports significatius des de 2011, es va decidir fer un seguiment individualitzat de cada 


universitat, sobre la base de la informació rebuda i disponible de cadascuna, i no s’ha 


aprovat formalment cap pla d’estabilitat pressupostària mitjançant una resolució del 


Secretari d’Universitats i Recerca. 


• En el cas de la UPC, atesa la situació financera i el context intern de la Universitat, el 


març del 2013 es va signar un acord de sostenibilitat entre la Universitat i la Secretaria. 


• Durant el 2013 la Secretaria va mantenir reunions amb els responsables de les universi-


tats (Rectorat, Consell Social i Gerència) per al seguiment de la situació pressupostària 


de cada universitat. 
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Romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2012 Quadre 48. 


Romanent Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Drets pendents de cobrament (A) 408.726.170 77.286.120 91.752.091 81.474.917 43.002.056 36.869.276 31.745.393 46.596.317 


Del pressupost corrent 161.728.274 35.558.667 31.492.889 31.334.096 16.511.347 12.607.999 12.153.457 22.069.819 


De pressupostos tancats 253.825.006 54.660.725 60.728.441 46.482.580 24.689.813 23.821.418 20.049.885 23.392.144 


D’operacions extrapressupostàries 15.434.787 2.251.180 5.012.776 1.861.453 1.800.896 1.166.208 821.690 2.520.584 


De dubtós cobrament (18.230.511) (11.182.223) (4.905.320) (200.000) 0 (312.791) (243.947) (1.386.230) 


Cobraments realitzats pendents d’aplicació (6.028.174) (4.002.229) (576.695) 0 0 (413.558) (1.035.692) 0 


IVA d’operacions pressupostàries 1.996.788 0 0 1.996.788 0 0 0 0 


Obligacions pendents de pagament (B) (229.233.023) (51.631.974) (47.039.686) (82.869.546) (17.191.491) (6.611.093) (7.636.634) (16.252.599) 


Del pressupost corrent (98.430.621) (27.127.337) (14.637.137) (21.938.316) (13.576.305) (3.589.827) (5.665.610) (11.896.089) 


De pressupostos tancats (1.228.711) (104.790) (441.491) (600.653) (31.448) 0 (1.295) (49.034) 


D’operacions extrapressupostàries (125.240.939) (21.460.540) (32.014.883) (59.655.391) (3.583.738) (3.064.245) (1.122.839) (4.339.303) 


Pagaments realitzats pendents d’aplicació (3.532.631) (3.661.262) 53.825 0 0 42.979 0 31.827 


Ajust factures pendents de comptabilitzar 721.955 721.955 0 0 0 0 0 0 


Creditors per devolucions d’ingressos indeguts (846.890) 0 0 0 0 0 (846.890) 0 


IVA d’operacions pressupostàries (675.186) 0 0 (675.186) 0 0 0 0 


Fons líquids (C) 92.350.204 35.382.303 1.645.610 872.261 4.505.831 4.948.406 13.208.886 31.786.907 


Aportacions en actius (D) 632.838 0 0 632.838 0 0 0 0 


Total romanent de tresoreria (E=A+B+C+D) 272.476.189 61.036.449 46.358.015 110.470 30.316.396 35.206.589 37.317.645 62.130.625 


Romanent afectat o específic (F) 505.312.206 122.287.790 101.398.759 110.948.236 38.237.641 33.834.253 36.938.971 61.666.556 


Romanent genèric (G=E–F) (232.836.017) (61.251.341) (55.040.744) (110.837.766) (7.921.245) 1.372.336 378.674 464.069 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 


Nota: Els drets pendents de cobrament i de pagament d’operacions extrapressupostàries de la UAB i de la UdL difereixen dels que figuren en l’Estat d’operacions extrapressupostàries. 
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Romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2013 Quadre 49. 


Romanent Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Drets pendents de cobrament (A) 366.376.983 75.505.929 83.037.807 62.500.494 35.076.372 34.273.888 29.035.903 46.946.590 


Del pressupost corrent 134.818.024 30.488.775 27.265.423 23.345.487 13.374.762 12.141.397 9.411.479 18.790.701 


De pressupostos tancats 244.104.908 59.430.990 56.471.445 35.960.794 20.035.380 23.266.622 20.051.231 28.888.446 


D’operacions extrapressupostàries 11.713.450 1.801.711 3.631.712 2.071.517 1.666.230 776.529 942.507 823.244 


De dubtós cobrament (17.256.923) (10.559.436) (3.737.247) (870.000) 0 (312.791) (225.148) (1.552.301) 


Cobraments realitzats pendents d’aplicació (8.995.172) (5.656.111) (593.526) 0 0 (1.597.869) (1.144.166) (3.500) 


IVA d’operacions pressupostàries 1.992.696 0 0 1.992.696 0 0 0 0 


Obligacions pendents de pagament (B) (230.560.731) (49.016.885) (52.676.250) (80.774.678) (17.205.384) (8.005.108) (5.479.112) (17.403.314) 


Del pressupost corrent (85.662.282) (22.458.830) (12.613.792) (22.649.920) (7.163.486) (5.788.066) (3.590.960) (11.397.228) 


De pressupostos tancats (5.692.715) (285.816) (52.567) (1.901.453) (17.102) 0 (20) (3.435.757) 


D’operacions extrapressupostàries (136.656.541) (23.925.102) (40.081.681) (56.526.540) (10.024.796) (2.285.178) (1.213.158) (2.600.086) 


Pagaments realitzats pendents d’aplicació 101.594 47 71.790 0 0 0 0 29.757 


Ajust factures pendents de comptabilitzar (2.279.048) (2.347.184) 0 0 0 68.136 0 0 


Creditors per devolucions d’ingressos indeguts (674.974) 0 0 0 0 0 (674.974) 0 


IVA d’operacions pressupostàries 303.235 0 0 303.235 0 0 0 0 


Fons líquids (C) 63.049.097 21.847.651 (2.142.942) 472.363 5.388.821 6.924.705 11.219.935 19.338.564 


Aportacions en actius (D) 632.838 0 0 632.838 0 0 0 0 


Total romanent de tresoreria (E=A+B+C+D) 199.498.187 48.336.695 28.218.615 (17.168.983) 23.259.809 33.193.485 34.776.726 48.881.840 


Romanent afectat o específic (F) 407.902.539 108.353.003 72.027.825 96.369.573 31.000.867 17.053.567 34.507.928 48.589.776 


Romanent genèric (G=E–F) (208.404.352) (60.016.308) (43.809.210) (113.538.556) (7.741.058) 16.139.918 268.798 292.064 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 


Nota: Els drets pendents de cobrament i de pagament d’operacions extrapressupostàries de la UAB i de la UdL difereixen dels que figuren en l’Estat d’operacions extrapressupostàries. 
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Evolució del romanent de tresoreria genèric del 2005 al 2013 Quadre 50. 


Exercici Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


31.12.2005 (110.777.839) (45.900.738) (15.804.770) (55.879.368) 2.965.803 3.018.928 784.336 37.970 


31.12.2006 (147.020.301) (60.039.020) (22.316.523) (68.858.818) (1.188.641) 3.093.599 642.796 1.646.306 


31.12.2007 (166.896.681) (75.787.991) (26.254.887) (72.316.089) 827.174 4.212.213 702.190 1.720.709 


31.12.2008 (188.123.431) (82.710.571) (34.623.922) (77.335.024) (3.030.319) 5.588.598 39.919 3.947.888 


31.12.2009 (195.127.404) (81.934.158) (37.450.007) (79.581.348) (6.092.407) 9.756.879 82.066 91.571 


31.12.2010 (182.044.573) (58.007.644) (46.145.852) (82.152.328) (8.633.521) 12.718.959 84.427 91.386 


31.12.2011 (235.197.958) (66.040.975) (65.395.493) (99.888.764) (8.448.291) 4.513.798 24.640 37.127 


31.12.2012 (232.836.017) (61.251.341) (55.040.744) (110.837.766) (7.921.245) 1.372.336 378.674 464.069 


31.12.2013 (208.404.352) (60.016.308) (43.809.210) (113.538.556) (7.741.058) 16.139.918 268.798 292.064 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions pressupostàries de les universitats. 


 


 


3.8. BALANÇ DE SITUACIÓ 


Els quadres 51 i 52 presenten el Balanç de situació agregat a 31 de desembre del 2012 i 


del 2013 de les set universitats. No s’hi ha inclòs el Balanç de la UOC ja que, en no estar 


subjecta al PGCP per a les universitats públiques de Catalunya, el seu Balanç té una es-


tructura i normes d’elaboració diferents. 


 


L’immobilitzat representa el 75,03% i el 77,19% de l’actiu dels exercicis 2012 i 2013, res-


pectivament. 


 


L’epígraf Deutors a llarg termini recull, bàsicament, l’import registrat per la UPC (24,50 M€) 


pel compromís de la Generalitat de garantir els retorns dels crèdits atorgats per l’Estat en 


la convocatòria del Pla nacional d’R+D+I 2004-2008. 


 


Pel que fa al passiu, cal destacar que en l’exercici 2012 totes les universitats presenten 


un resultat negatiu per un total de 88,34 M€. En l’exercici 2013 presenten un resultat 


negatiu per un total de 4,78 M€ (quatre universitats presenten resultat negatiu i tres 


positiu).  


 







 


 


7
8
 


Balanç de situació a 31 de desembre del 2012 Quadre 51. 


Actiu Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 
         


Inversions destinades a l’ús general 2.285.958 2.273.783 0 0 0 0 12.175 0 


Immobilitzat immaterial 20.690.141 8.489.911 1.019.576 6.418.347 1.926.809 441.281 153.957 2.240.260 


Immobilitzat material 1.466.141.684 320.560.746 296.922.743 304.611.197 189.260.123 98.761.894 124.183.493 131.841.488 


Deutors a llarg termini 32.673.245 0 0 30.136.846 0 2.536.399 0 0 


Inversions gestionades 3.075.311 0 0 0 0 0 0 3.075.311 


Immobilitzat financer 16.150.455 9.898.986 2.070.139 1.469.633 2.382.200 40.376 59.959 229.162 
         


Total immobilitzat 1.541.016.794 341.223.426 300.012.458 342.636.023 193.569.132 101.779.950 124.409.584 137.386.221 
         


Despeses a distribuir en diversos exercicis 2.753.618 2.709.324 0 0 0 4.361 0 39.933 


Existències 379.823 379.823 0 0 0 0 0 0 


Deutors 399.852.325 78.054.367 90.572.500 76.878.311 42.770.346 32.604.148 32.744.589 46.228.064 


Inversions financeres temporals 4.951.565 1.907.603 531.395 0 1.519.532 21.013 522.022 450.000 


Tresoreria 93.714.445 36.392.647 2.329.278 872.261 4.505.831 5.107.635 12.719.886 31.786.907 


Ajustaments per periodificació 11.159.045 4.214.166 5.925.329 0 701.167 0 0 318.383 
         


Total actiu 2.053.827.615 464.881.356 399.370.960 420.386.595 243.066.008 139.517.107 170.396.081 216.209.508 


 


Passiu Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 
         


Patrimoni 352.839.913 60.392.243 91.410.931 (31.431.373) 8.589.023 152.752.464 47.930.668 23.195.957 


Reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 


Resultats d’exercicis anteriors (17.384.717) 0 0 0 (87.516) (103.376.019) 42.103.445 43.975.373 


Resultats de l’exercici (88.343.589) (29.814.881) (17.167.034) (28.514.769) (3.046.621) (804.543) (2.857.937) (6.137.804) 
         


Total fons propis 247.111.607 30.577.362 74.243.897 (59.946.142) 5.454.886 48.571.902 87.176.176 61.033.526 
         


Ingressos a distribuir en diversos exercicis 820.547.578 207.272.042 145.301.220 147.023.167 135.464.901 46.210.716 52.412.555 86.862.977 


Provisions per riscos i despeses 24.073.568 7.042.977 3.660.378 6.954.446 1.502.812 12.538 1.839.297 3.061.120 


Creditors a llarg termini 217.766.615 56.130.781 24.523.285 66.393.269 33.229.893 7.267.540 11.550.012 18.671.835 


Creditors a curt termini 293.937.812 65.159.340 59.754.028 103.122.319 24.802.063 10.005.069 9.839.128 21.255.865 


Ajustaments per periodificació 450.390.435 98.698.854 91.888.152 156.839.536 42.611.453 27.449.342 7.578.913 25.324.185 
         


Total passiu 2.053.827.615 464.881.356 399.370.960 420.386.595 243.066.008 139.517.107 170.396.081 216.209.508 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de les universitats. 
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Balanç de situació a 31 de desembre del 2013 Quadre 52. 


Actiu Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


         


Inversions destinades a l’ús general 2.285.958 2.273.783 0 0 0 0 12.175 0 


Immobilitzat immaterial 18.766.963 7.969.427 595.321 5.472.101 1.893.059 474.717 181.136 2.181.202 


Immobilitzat material 1.457.931.406 320.383.216 291.932.828 304.340.805 191.372.272 99.930.450 119.958.401 130.013.434 


Deutors a llarg termini 32.534.660 0 0 29.679.503 0 2.855.157 0 0 


Inversions gestionades 3.195.324 0 0 0 0 0 0 3.195.324 


Immobilitzat financer 18.772.274 8.178.063 1.498.609 1.509.115 7.248.075 45.002 60.560 232.850 
         


Total immobilitzat 1.533.486.585 338.804.489 294.026.758 341.001.524 200.513.406 103.305.326 120.212.272 135.622.810 


         


Despeses a distribuir en diversos exercicis 2.377.392 2.336.692 0 0 0 4.361 0 36.339 


Existències 359.520 359.520 0 0 0 0 0 0 


Deutors 363.732.606 79.421.310 83.660.194 57.609.841 34.851.781 31.423.838 30.174.625 46.591.017 


Inversions financeres temporals 9.053.291 4.326.742 531.395 0 1.520.180 21.274 2.327.776 325.924 


Tresoreria 64.579.010 22.492.938 795.387 472.363 5.388.821 7.195.502 8.895.435 19.338.564 


Ajustaments per periodificació 13.074.284 4.667.113 7.365.439 0 686.964 0 0 354.768 
         


Total actiu 1.986.662.688 452.408.804 386.379.173 399.083.728 242.961.152 141.950.301 161.610.108 202.269.422 


 


Passiu Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


         


Patrimoni 279.036.390 31.459.535 74.243.897 (59.946.142) 8.589.023 153.563.452 47.930.668 23.195.957 


Reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 


Resultats d’exercicis anteriors (30.225.820) 0 0 0 (3.134.137) (104.180.561) 39.251.309 37.837.569 


Resultats de l’exercici (4.778.391) 859.814 (1.642.958) 8.058.461 (2.707.127) 445.983 (3.171.847) (6.620.717) 
         


Total fons propis 244.032.179 32.319.349 72.600.939 (51.887.681) 2.747.759 49.828.874 84.010.130 54.412.809 


         


Ingressos a distribuir en diversos exercicis 791.663.707 197.549.943 137.528.294 147.462.021 133.643.440 44.353.673 49.040.858 82.085.478 


Provisions per riscos i despeses 31.474.398 11.025.204 6.321.291 6.954.446 1.878.684 0 2.064.416 3.230.357 


Creditors a llarg termini 209.355.396 54.011.395 22.630.186 62.511.851 36.054.736 6.204.979 10.839.454 17.102.795 


Creditors a curt termini 305.431.640 63.861.208 68.373.614 102.531.611 26.406.157 13.683.979 7.956.702 22.618.369 


Ajustaments per periodificació 404.705.368 93.641.705 78.924.849 131.511.480 42.230.376 27.878.796 7.698.548 22.819.614 
         


Total passiu 1.986.662.688 452.408.804 386.379.173 399.083.728 242.961.152 141.950.301 161.610.108 202.269.422 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de les universitats. 
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3.9. COMPTE GENERAL DE L’ENDEUTAMENT 


D’acord amb el PGCP per a les universitats públiques de Catalunya, el Compte general 


de l’endeutament forma part de la Memòria dels comptes anuals. Hi ha de figurar cada 


un dels deutes amb indicació de la data de l’autorització, l’entitat financera prestadora i 


la data del contracte, el deute viu a 1 de gener, l’import dels capitals ingressats i amor-


titzats en concepte de préstec durant l’exercici, i el deute viu a 31 de desembre. 


 


En el quadre 53 es presenta el detall de l’endeutament per a les diferents universitats a 


31 de desembre del 2011, del 2012 i del 2013. Algunes universitats no han presentat el 


compte seguint el model previst pel PGCP, per la qual cosa no és possible elaborar el 


Compte general agregat seguint aquest model.  


 


L’endeutament agregat de les universitats públiques catalanes a 31 de desembre del 


2012 i del 2013 era de 266,42 M€ i de 247,68 M€, respectivament, i corresponia majori-


tàriament a les bestretes reintegrables atorgades per l’Estat per al finançament de parcs 


científics i tecnològics. 


 


Endeutament Quadre 53. 


Concepte Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


Pendent a  


31.12.2011 259.680.083 64.628.575 32.361.757 79.104.127 42.304.397 9.219.142 10.464.400 21.597.685 


Pendent a  


31.12.2012 266.420.362 57.814.811 30.317.878 99.802.042 39.713.335 8.366.165 10.838.129 19.568.002 


Pendent a  


31.12.2013 247.680.836 57.592.561 30.185.997 84.604.853 40.450.246 7.424.938 9.031.845 18.390.396 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de les universitats. 


 


 


3.10. COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 


El Compte del resultat economicopatrimonial comprèn els ingressos i els beneficis de 


l’exercici, les despeses i les pèrdues i, per diferència, l’estalvi o desestalvi de l’exercici. 


En els quadres 54 i 55 no s’ha inclòs el Compte de resultats de la UOC perquè per la 


seva forma jurídica de fundació presenta els comptes seguint un pla de comptabilitat di-


ferent i no és agregable als de les altres universitats subjectes al PGCP. D’altra banda, 


s’ha de tenir en compte que alguns dels criteris comptables emprats per les diferents 


universitats poden no ser coincidents. 
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En els exercicis 2012 i 2013 les universitats presenten un resultat agregat negatiu de 


88,34 M€ i de 4,78 M€, respectivament. En l’exercici 2012 totes les universitats presenten 


un resultat negatiu, mentre que en l’exercici 2013, la UAB, la UPF, la UdL i la URV el 


presenten negatiu i la UB, la UPC i la UdG positiu. La millora dels ingressos agregats i la 


disminució de les despeses agregades al 2013 respecte del 2012 en un 4,01% i un 


1,97%, respectivament, han comportat una millora en el resultat agregat de l’exercici 


2013. Les variacions més destacables corresponen als ingressos de les activitats (sense 


incloure transferències i subvencions i beneficis i ingressos extraordinaris), que han aug-


mentat en conjunt un 11,10%; a les amortitzacions, que han disminuït un 9,15% i a les 


despeses financeres, que han augmentat un 72,23%. L’increment dels ingressos per les 


activitats és conseqüència, en una part important, de l’increment dels preus públics dels 


ensenyaments universitaris. 
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Compte del resultat economicopatrimonial. Exercici 2012 Quadre 54. 


Deure Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


         


Despeses 1.457.453.497 423.526.741 321.897.395 311.738.658 120.583.664 89.988.761 76.116.230 113.602.048 
         


Reducció d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 0 0 0 0 0 0 0 0 
         


Aprovisionaments 6.321 0 0 0 0 0 6.321 0 
         


Despeses gestió ordinària, funcion. dels serveis i prestacions socials 1.363.976.008 394.174.746 301.857.475 289.185.394 114.167.653 86.802.843 71.378.280 106.409.617 


- Despeses de personal 812.235.545 232.851.777 179.884.667 184.987.420 57.828.391 54.874.943 44.952.742 56.855.605 


- Cotitzacions i prestacions socials 135.178.899 33.220.557 32.012.754 29.575.537 13.142.594 8.992.961 7.086.932 11.147.564 


- Dotac. per amort. d’immob. i variac. fons de provisió per reparacions 116.015.103 42.981.691 22.106.490 18.638.065 9.245.104 5.964.350 6.306.562 10.772.841 


- Variació de provisions de tràfic 7.002.226 2.440.697 4.225.181 0 74.514 (11.947) (212.714) 486.495 


- Altres despeses de gestió 287.989.436 82.269.161 61.890.929 53.905.638 33.474.964 16.561.025 13.197.580 26.690.139 


- Despeses financeres i assimilables 5.526.814 410.863 1.693.247 2.078.734 393.308 446.511 47.178 456.973 


- Variació de les provisions d’inversions financeres 19.207 0 44.207 0 0 (25.000) 0 0 


- Diferències negatives de canvi 8.778 0 0 0 8.778 0 0 0 
         


Transferències i subvencions 73.907.927 24.038.541 12.193.110 19.823.835 5.213.657 2.709.683 3.080.198 6.848.903 
         


Pèrdues i despeses extraordinàries 19.563.241 5.313.454 7.846.810 2.729.429 1.202.354 476.235 1.651.431 343.528 
         


Estalvi 
- - - - - - - - 


         


Haver Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


         


Ingressos 1.369.109.908 393.711.860 304.730.361 283.223.889 117.537.043 89.184.218 73.258.293 107.464.244 
         


Vendes i prestacions de serveis 64.496.385 353.212 18.580.884 28.503.453 4.685.450 6.990.560 3.661.942 1.720.884 
         


Augments d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 59.861 59.861 0 0 0 0 0 0 
         


Ingressos de gestió ordinària 302.103.654 110.296.695 71.275.718 50.281.505 19.900.470 16.660.321 14.724.165 18.964.780 
         


Altres ingressos en gestió ordinària 28.871.067 6.709.172 9.289.678 4.220.225 3.989.588 1.290.692 811.310 2.560.402 
         


Transferències i subvencions 894.225.077 241.882.177 190.998.397 193.419.657 81.533.852 59.434.181 49.654.120 77.302.693 
         


Beneficis i ingressos extraordinaris 79.353.864 34.410.743 14.585.684 6.799.049 7.427.683 4.808.464 4.406.756 6.915.485 
         


Desestalvi 88.343.589 29.814.881 17.167.034 28.514.769 3.046.621 804.543 2.857.937 6.137.804 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de les universitats. 
 







 


 


8
3
 


Compte del resultat economicopatrimonial. Exercici 2013 Quadre 55. 


Deure Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


         


Despeses 1.428.741.046 400.794.493 319.635.622 296.515.098 124.735.523 94.319.817 77.072.059 115.668.434 
         


Reducció d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 17.613 17.613 0 0 0 0 0 0 
         


Aprovisionaments 6.396 0 0 0 0 0 6.396 0 
         


Despeses gestió ordinària, funcion. dels serveis i prestacions socials 1.329.477.964 377.758.592 295.496.187 274.478.992 115.021.785 89.446.630 69.353.596 107.922.182 


- Despeses de personal 803.485.981 232.272.100 179.992.449 174.532.978 58.389.465 55.950.121 43.784.829 58.564.039 


- Cotitzacions i prestacions socials 134.699.593 33.322.044 30.886.880 31.211.847 12.982.389 8.360.143 7.111.410 10.824.880 


- Dotac. per amort. d’immob. i variac. fons de provisió per reparacions 105.401.030 35.009.535 20.703.832 16.795.301 9.553.998 5.840.077 6.157.841 11.340.446 


- Variació de provisions de tràfic 1.254.993 (1.340.453) 2.641.354 0 (7.120) (357.353) (18.798) 337.363 


- Altres despeses de gestió 275.056.701 76.366.089 58.193.042 48.750.400 33.382.740 19.436.659 12.213.474 26.714.297 


- Despeses financeres i assimilables 9.518.852 2.129.277 3.043.621 3.188.466 679.521 231.983 104.840 141.144 


- Variació de les provisions d’inversions financeres 54.432 0 35.009 0 34.423 (15.000) 0 0 


- Diferències negatives de canvi 6.382 0 0 0 6.369 0 0 13 
         


Transferències i subvencions 78.492.048  17.509.713  19.217.701  19.081.466  6.737.366  3.941.218  4.859.988  7.144.596  
         


Pèrdues i despeses extraordinàries 20.747.025 5.508.575 4.921.734 2.954.640 2.976.372 931.969 2.852.079 601.656 
         


Estalvi - 859.814 - 8.058.461 - 445.983 - - 


         


Haver Total UB UAB UPC UPF UdG UdL URV 


         


Ingressos 1.423.962.655 401.654.307 317.992.664 304.573.559 122.028.396 94.765.800 73.900.212 109.047.717 
         


Vendes i prestacions de serveis 58.176.768 448.553 17.737.768 25.559.527 3.599.801 6.477.588 3.097.729 1.255.802 
         


Augments d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 0 0 0 0 0 0 0 0 
         


Ingressos de gestió ordinària 356.222.261 122.520.401 83.787.107 59.014.096 25.915.851 21.624.784 19.478.661 23.881.361 
         


Altres ingressos en gestió ordinària 25.027.780 7.333.238 5.624.886 4.387.270 4.287.168 1.220.482 244.529 1.930.207 
         


Transferències i subvencions 909.936.666 238.980.266 197.244.241 209.959.747 80.461.403 61.168.759 46.821.452 75.300.798 
         


Beneficis i ingressos extraordinaris 74.599.180 32.371.849 13.598.662 5.652.919 7.764.173 4.274.187 4.257.841 6.679.549 
         


Desestalvi 4.778.391 - 1.642.958 - 2.707.127 - 3.171.847 6.620.717 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de les universitats. 
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3.11. COMPARATIVA 2005-2013 


En el quadre 56 es presenta la comparativa de les principals magnituds economicofinan-


ceres de les universitats entre els anys 2005 i 2013. 


 


Comparativa dels anys 2005-2013 Quadre 56. 


Concepte 2005 2013 


  
  


Taxes i altres ingressos 245.336.338 429.129.045 


Transferències corrents 680.176.579 764.133.047 


Drets liquidats totals 1.175.912.613 1.338.016.651 


  
 


 


Despeses de personal 658.705.626 879.134.702 


Obligacions reconegudes totals 1.153.256.106 1.398.555.706 


  
 


 


Immobilitzat  1.295.320.198 1.533.486.585 


Fons propis 333.054.897 244.032.179 


Endeutament 70.038.007 247.680.836 


  
 


 


Romanent genèric (110.777.839) (208.404.352) 


  


  


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Del quadre anterior es desprèn que en el període 2005-2013 els drets liquidats han aug-


mentat un 13,79% i les obligacions reconegudes un 21,27%; les taxes i altres ingressos 


han augmentat un 74,91%, els ingressos per transferències corrents un 12,34%, les despe-


ses de personal un 33,46% i l’endeutament un 253,64%. 


 


Les transferències corrents representen un percentatge semblant dels drets liquidats el 


2013 (57,11%) i el 2005 (57,84%), si bé al llarg del període analitzat van arribar a repre-


sentar un 61,37% el 2009. 


 


Les despeses de personal han passat de representar un 57,12% de les obligacions reco-


negudes a un 62,86%. 


 


 


3.12. INDICADORS 


En aquest apartat es presenta un conjunt d’indicadors de caràcter econòmic. Per al càlcul 


dels indicadors que es presenten en el quadre 57 s’han utilitzat dades econòmiques de 


l’any 2013 i dades acadèmiques del curs 2012-2013. Aquests indicadors constitueixen una 


aproximació i poden diferir dels que s’obtinguin quan les universitats hagin implantat un 


sistema de comptabilitat analítica. L’exercici 2013 les universitats disposaven de sistemes 


interns i específics de comptabilitat analítica més o menys desenvolupats. El març del 2015 
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el Departament d’Economia i Coneixement està treballant amb l’objectiu d’aconseguir la 


implementació d’un sistema homogeni de comptabilitat analítica per a totes les universitats 


públiques de Catalunya per al curs 2015-2016. 


 


Els indicadors elaborats són els següents: 


 


• Despesa per alumne equivalent a temps complet = (despesa de personal + despesa en 


béns corrents i serveis + amortitzacions) / alumnes equivalents a temps complet. 


• Despesa per alumne matriculat = (despesa de personal + despesa en béns corrents i 


serveis + amortitzacions) / alumnes matriculats. 


• Despesa per alumne ponderada pel rendiment = despesa per alumne matriculat ponde-


rada per la taxa de rendiment. 


• Despesa per crèdit = (despesa de personal + despesa en béns corrents i serveis + 


amortitzacions) / crèdits matriculats. 


• Despesa per crèdit superat = (despesa de personal + despesa en béns corrents i ser-


veis + amortitzacions) / crèdits superats. 


• Despesa per titulat de grau = despesa per crèdit superat multiplicada per 240 crèdits 


(estàndard dels estudis de grau). 


• Ingrés per alumne = ingressos per matrícules / alumnes equivalents a temps complet. 


• Percentatge que representa l’ingrés per alumne sobre la despesa per alumne equivalent 


a temps complet. 


• Percentatge que representen les transferències corrents de la Generalitat sobre la des-


pesa de personal. 


• Percentatge que representen les transferències corrents sobre els ingressos corrents. 


• Percentatge que representen els preus públics sobre els ingressos corrents. 


• Percentatge que representa la despesa de personal sobre la despesa corrent. 


Els ingressos i despeses per al càlcul dels indicadors s’han obtingut dels comptes anuals i 


s’han aplicat els criteris següents: 


 


• Ingressos per matrícules: corresponen als ingressos per taxes i preus públics sense 


incloure els derivats de formació continuada, prestacions de serveis i doctorat. 
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• Despeses de béns corrents i serveis: s’ha considerat la totalitat de les obligacions re-


conegudes del capítol 2 del pressupost de despeses, encara que s’hi inclouen des-


peses derivades de formació no homologada (els ingressos de la qual no s’han con-


siderat dins els ingressos de matrícula), d’activitats de transferència i despeses comu-


nes per al conjunt de la universitat (neteja, subministrament, despeses de manteniment, 


etc.). 


 


• Despeses d’amortitzacions: s’ha considerat la dotació per amortització d’immobilitzat 


neta de la part finançada amb subvencions de capital, d’acord amb els imports que 


figuren en els comptes del resultat economicopatrimonial. En aquesta despesa s’inclou 


la corresponent a la totalitat de l’immobilitzat de les universitats. 


 


• Despeses de personal: les liquidacions pressupostàries no sempre presenten de forma 


separada la retribució del PAS i del PDI. Per a la determinació de la despesa de PAS i 


de PDI s’ha partit de les liquidacions pressupostàries i s’ha tingut en compte la 


informació obtinguda en els treballs de fiscalització de les diferents universitats. Quan 


ha estat possible, s’han deduït les retribucions per activitats de formació continuada i 


per activitats de recerca i transferència, i les corresponents al personal investigador. Les 


despeses de personal representen el 62,86% de les obligacions reconegudes l’exercici 


2013. El repartiment d’aquesta despesa entre les activitats de la universitat serà deter-


minant en el càlcul del cost de les diferents activitats. En l’actualitat s’estan elaborant els 


sistemes de comptabilitat analítica de les universitats públiques amb l’objectiu d’acon-


seguir un sistema homogeni de comptabilitat analítica per a totes les universitats púb-


liques de Catalunya per al curs 2015-2016. A nivell estatal es treballa en el projecte 


Canoa, adaptat a les universitats públiques. El model del Ministeri, de comptabilitat 


analítica per a universitats de l’any 2011, proposa un repartiment del cost total del pro-


fessorat basat en la dedicació docent segons el Pla d’Ordenació Acadèmica, de forma 


que les hores de dedicació a docència s’estableixen com el doble de les hores de 


docència segons aquest Pla. Altres models estimen una dedicació de 960 hores per a la 


impartició de 24 crèdits (dedicació de referència establerta en el Reial decret llei 


14/2012, del 20 d’abril). La Intervenció General de l’Administració General de l’Estat fa 


una estimació del cost de docència equivalent al 64% del cost del PDI. Per a la 


dedicació del PAS no hi ha percentatges estàndard, sinó que la imputació del cost es fa 


a través de les unitats en què treballen. 


 


En l’elaboració dels indicadors que es presenten en aquest apartat s’han fet hipòtesis per 


al repartiment del cost del PDI i del PAS (no ha estat possible disposar d’informació sobre 


capacitat lectiva i docència impartida del PDI, el que hauria permès fer unes estimacions 


més acurades): imputació del 100% de la despesa a docència, imputació del 60% del cost 


del PDI a docència i imputació del 80% del cost del PAS a docència. De la combinació 


d’aquests percentatges s’obtenen quatre valors per als indicadors de cost. 
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Indicadors Quadre 57. 


 Hipòtesi de repartiment dels costos del PDI i del PAS 


Indicador 


100% PDI i 


100% PAS 


100% PDI i 


80% PAS 


60% PDI i 


100% PAS 


60% PDI i 


80% PAS 


Despesa per alumne equivalent a temps complet [A] 9.244,35 8.841,62 7.764,09 7.361,36 


Despesa per alumne matriculat 7.817,84 7.477,26 6.566,00 6.225,41 


Despesa per alumne ponderada pel rendiment  9.408,65 8.998,76 7.902,07 7.492,19 


Despesa per crèdit 149,26 142,76 125,36 118,86 


Despesa per crèdit superat [B] 179,63 171,81 150,87 143,04 


Despesa per titulat de grau [B x 240 crèdits] 43.111,95 41.233,79 36.208,60 34.330,43 


Ingrés per matrícula per alumne equivalent a temps complet [C] 2.250,72 2.250,72 2.250,72 2.250,72 


Ingressos per matrícula / Despesa (%) [C/A] 24,35 25,46 28,99 30,57 


Transferències corrents Generalitat / Despesa personal total (%) 79,71 79,71 79,71 79,71 


Transferències corrents / Ingressos corrents (%) 63,34 63,34 63,34 63,34 


Preus públics / Ingressos corrents (%) 29,26 29,26 29,26 29,26 


Despesa de personal total / Despesa corrent (%) 74,21 74,21 74,21 74,21 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia 


 


 


 


4. UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 


La FUOC és una fundació privada sense finalitat de lucre que es va constituir el 6 d’oc-


tubre de 1994. La Llei 3/1995, del 6 d’abril, del Parlament de Catalunya, de reconeixement 


de la UOC, estableix un paper preeminent de la Generalitat, que es concreta en els as-


pectes següents: finançament majoritari amb recursos públics de l’activitat de la FUOC, 


control parlamentari de les activitats de la UOC, necessitat que el nomenament i el cessa-


ment del rector de la UOC siguin ratificats pel Govern de la Generalitat, presència majo-


ritària de l’Administració de la Generalitat en el Patronat de la FUOC, representació de les 


universitats públiques catalanes en el Consell de la FUOC, exigència que el Govern de la 


Generalitat ratifiqui les normes d’organització i funcionament de la UOC i aprovi la compo-


sició i les funcions del Consell de la FUOC, presentació a l’òrgan competent de l’Adminis-


tració de la Generalitat d’una memòria que contingui les activitats docents i investigadores 


portades a terme, establiment dels preus de matrícula pel decret de la Generalitat pel qual 


es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics universitaris, i control financer 


mitjançant auditoria sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat.  


 


L’article 44 de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, administratives, 


financeres i del sector públic, amb entrada en vigor l’1 de gener del 2010, va modificar la 


composició del Patronat que havia establert la Llei 3/1995. 


 


L’article 144 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, fi-


nanceres i del sector públic, en vigor des del 31 de gener del 2014, modifica de nou l’apar-
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tat 3 de l’article 8 de la Llei 3/1995, i estableix la següent composició del Patronat de la 


FUOC:  


 


• Un representant de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis, o l’entitat que la 


succeeixi.  


• Un representant de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 


• Un representant de l’Institut d’Estudis Catalans. 


• Tres representants designats per una comissió composta per les entitats anteriors d’en-


tre persones físiques o jurídiques de rellevància en els àmbits social, cultural, científic o 


professional, que no pertanyin al sector públic. 


• Cinc patrons designats pel Govern de la Generalitat. 


 


La nova composició del Patronat de la FUOC, introduïda per mandat de la Llei 2/2014, del 


27 de gener, de mesures fiscals, administratives i del sector públic, implica, almenys des 


d’un punt de vista formal, que la Generalitat deixa de participar majoritàriament en aquest 


òrgan. Per aquest motiu, la FUOC no s’inclou en els pressupostos de la Generalitat per al 


2014. No obstant això, el fet que la UOC, d’acord amb la seva regulació, tingui molts 


elements que l’aproximen a la categoria de les universitats públiques, tot i no ser-ho for-


malment, i que el Govern i el Parlament intervinguin en la seva gestió i control, fan que 


l’actuació del Patronat es vegi fortament condicionada per les decisions d’aquestes insti-


tucions. Aquests elements fan que la FUOC mantingui el caràcter d’entitat participada 


majoritàriament per la Generalitat, a l’efecte del que disposa l’article 3.b de la Llei 18/2010, 


del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes i, per tant, es trobaria subjecta a l’àmbit d’ac-


tuació de la Sindicatura. S’arriba a la mateixa conclusió si es té en compte que el precepte 


esmentat també inclou en l’àmbit d’actuació subjectiu de la Sindicatura les fundacions del 


sector públic: davant del buit legal que actualment existeix a Catalunya en aquesta ma-


tèria, de l’aplicació supletòria de la legislació estatal en resultaria que la FUOC és una 


fundació d’aquest tipus, atès que el seu patrimoni fundacional està format en més d’un 


50% per béns o drets aportats o cedits per entitats del sector públic.  


 


La UOC imparteix ensenyament en modalitat no presencial a través del Campus Virtual, el 


qual està configurat en Campus Principal (en català) i Campus Global (en castellà). El 


model de professorat es basa en un reduït nombre de professors contractats i un nombre 


variable de col·laboradors docents que en molts casos són professors d’altres universitats.  


 


La Sindicatura va fiscalitzar els comptes de la FUOC de l’exercici 2012 (vegeu l’informe 


16/2014). 


 


En el quadre 58 es presenta per campus l’evolució del nombre d’estudiants i de crèdits 


matriculats en títols homologats (cicles i graus) i màsters oficials per als cursos del 2010-


2011 al 2012-2013. 
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Estudiants i crèdits matriculats per campus Quadre 58. 


Curs Títols 


Campus Principal Campus Global  


Estudiants Crèdits ordinaris Estudiants Crèdits ordinaris 


2010-2011 Cicles i graus 37.872 1.001.535 6.095 151.722 


  Màsters oficials 2.059 50.345 820 17.842 


2011-2012 Cicles i graus 38.276 1.032.735 5.259 129.127 


  Màsters oficials 2.628 62.552 931 19.488 


2012-2013 Cicles i graus 34.786 920.451 4.303 100.733 


  Màsters oficials 3.043 69.750 1.116 23.287 


Font: FUOC. 


  


En el quadre 59 es presenta per campus l’evolució del nombre d’estudiants equivalents a 


temps complet en títols homologats (cicles i graus) i màsters oficials per als cursos del 


2010-2011 al 2012-2013. 


 


Estudiants equivalents a temps complet Quadre 59. 


Curs Títols Campus Principal Campus Global 


2010-2011 Cicles i graus 19.846 3.207 


  Màsters oficials 854 300 


2011-2012 Cicles i graus 20.340 2.688 


  Màsters oficials 1.061 332 


2012-2013 Cicles i graus 18.111 2.075 


  Màsters oficials 1.192 396 


Font: FUOC. 


Nota: El nombre d’estudiants equivalents a temps complet es calcula a partir del nombre total de 


crèdits matriculats dividit per la mitjana de crèdits que un estudiant ha de cursar cada any per 


finalitzar els seus estudis en el temps mínim previst, d’acord amb el criteri establert per l’Agència 


per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 


 


En el quadre 60 es presenta per campus l’evolució de la matrícula de nou ingrés en títols 


homologats (cicles i graus) i màsters oficials per als cursos del 2010-2011 al 2012-2013. 


 


Estudiants de nou ingrés Quadre 60. 


Curs Títols Campus Principal Campus Global 


2010-2011 Cicles i graus 10.736 1.376 


  Màsters oficials 966 354 


2011-2012 Cicles i graus 10.596 1.144 


  Màsters oficials 1.324 450 


2012-2013 Cicles i graus 8.068 878 


  Màsters oficials 1.398 534 


Font: FUOC. 


 


En el quadre 61 es presenta per campus l’evolució del nombre de titulats en títols homo-


logats (cicles i graus) i màsters oficials per als cursos del 2010-2011 al 2012-2013. 
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Titulats Quadre 61. 


Curs Títols Campus Principal Campus Global 


2010-2011 Cicles i graus 3.392 743 


  Màsters oficials 433 159 


2011-2012 Cicles i graus 4.061 747 


  Màsters oficials 516 178 


2012-2013 Cicles i graus 3.363 595 


  Màsters oficials 636 222 


Font: FUOC. 


 


En el quadre 62 es presenta la composició del personal de docència i de gestió en els 


cursos 2010-2011 al 2012-2013. 


 
Composició del personal de docència i de gestió Quadre 62. 


Tipus de personal 2010-2011 2011-2012 2012-2013 


Professorat propi 249 256 260 


Professorat docent col·laborador 3.155 3.378 3.406 


Personal de gestió 490 491 471 


Total 3.894 4.125 4.137 


Font: FUOC. 


 


En els quadres 63 a 65 es presenten els balanços a 31 de desembre del 2012 i del 2013, 


els comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2012 i 2013 i la liquidació del pressupost 


de l’exercici 2012. La Fundació no ha presentat la liquidació del pressupost de l’exercici 


2013. 


 


Quant a les variables econòmiques de la Fundació cal destacar el següent: 


 


• L’actiu total a 31 de desembre del 2012 i del 2013 era de 80,52 M€ i 76,55 M€, respec-


tivament.  


 


• Els ingressos de les activitats dels exercicis 2012 i 2013 van ser de 91,59 M€ i 79,61 M€, 


respectivament.  


 


• L’exercici 2012 la FUOC va rebre subvencions per les activitats per 29,23 M€ i el 2013 


per 22,23 M€ i subvencions de capital per 5,50 M€ el 2012 i 4,55 M€ el 2013.  


 


• Els ingressos per matrícules van ser de 59,76 M€ el 2012 i de 56,25 M€ el 2013. 


 


• El resultat dels exercicis 2012 i 2013 va ser positiu d’1,23 M€ i d’1,08 M€, respecti-


vament. 


 


• El 31 de desembre del 2012 i del 2013 la FUOC tenia un fons de maniobra (actiu corrent 


menys passiu corrent) negatiu de 94.984 € i 11,34 M€, respectivament. 







 


 


9
1
 


Balanç de situació a 31 de desembre del 2012 i del 2013 Quadre 63. 


Actiu 31.12.2012 31.12.2013   Passiu 31.12.2012 31.12.2013 


              


Actiu no corrent 44.928.428 53.207.718   Patrimoni net 39.124.440 36.797.953 


Immobilitzat intangible 32.452.092 29.516.170   Fons propis 9.416.314 10.494.847 


Immobilitzat material 6.189.815 5.209.527   Ajustos per canvi de valor (20.567) 0 


Inversions en entitats del Grup i associades a llarg termini 3.443.865 3.443.865   Subvencions, donacions i llegats rebuts 29.728.693 26.303.106 


Inversions financeres a llarg termini 2.842.656 15.038.156    


   


 


   
  Passiu no corrent 5.709.004 5.074.305 


Actiu corrent 35.596.302 23.342.834   Provisions a llarg termini 204.248 64.683 


Existències 249.993 242.282   Deutes a llarg termini  5.171.797 5.009.622 


Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats  28.177.313 16.700.748   Deutes amb empreses del Grup i associades a llarg termini 332.959 0 


Inversions financeres a curt termini 3.156.865 5.735    


   


Periodificacions a curt termini 948.564 568.301   Passiu corrent 35.691.286 34.678.294 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.063.567 5.825.768   Provisions a curt termini 0 0 


     Deutes a curt termini 2.099.104 2.257.895 


      Deutes amb empreses del Grup i associades a curt termini  2.602.663 2.174.921 


      Creditors comercials i altres comptes a pagar 24.655.881 21.355.602 


      Periodificacions a curt termini 6.333.638 8.889.876 


          


Total actiu 80.524.730 76.550.552   Total passiu 80.524.730 76.550.552 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la FUOC.       
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Compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2012 i 2013 Quadre 64. 


Concepte 2012 2013 
 
   


Operacions continuades   


Ingressos de les activitats 91.589.161 79.614.953 


Ajuts concedits i altres despeses (994.122) (1.066.453) 


Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 175.833 150.141 


Aprovisionaments (937.329) (797.041) 


Altres ingressos de les activitats 107.577 105.567 


Despeses de personal (34.842.374) (33.217.552) 


Altres despeses d’explotació (51.787.061) (43.434.888) 


Amortització de l’immobilitzat (10.298.020) (9.095.706) 


Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 9.115.910 7.870.894 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat 114.995 59.408 


Altres resultats (162.675) 122.444 
 
   


Resultat d’explotació 2.081.895 311.767 
 
   


 
   


Ingressos financers 320.532 1.110.362 


Despeses financeres (1.108.000) (305.972) 


Variació de valors raonable en instruments financers (40.992) (21.062) 


Diferències de canvi (25.279) (16.562) 
 
   


Resultat financer (853.739) 766.766 
 
   


Resultat de l’exercici 1.228.156 1.078.533 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la FUOC. 


 


Liquidació del pressupost. Exercici 2012 Quadre 65. 


Ingressos 


Pressupost 


inicial 


(A) 


Modificacions 


de crèdit 


(B) 


Pressupost 


definitiu 


(C=A+B) 


Drets 


liquidats 


(D) 


Increment pres. 


definitiu / inicial 


(%) 


(E=B/A) 


Grau 


d’execució 


(%) 


(F=D/C) 


Taxes i altres ingressos 63.475.458 0 63.475.458 62.441.161 0,00 98,37 


Transferències corrents 30.043.901 0 30.043.901 29.261.086 0,00 97,39 


Ingressos patrimonials 340.977 0 340.977 316.844 0,00 92,92 


Transferències de capital 5.491.864 0 5.491.864 5.504.880 0,00 100,24 


Actius financers 0 0 0 22.569 - - 


Passius financers 464.014 0 464.014 3.816 0,00 0,82 


Subtotal 99.816.214 0 99.816.214 97.550.356 0,00 97,73 


Romanents incorporats 0 1.183.832 1.183.832 - - - 


Total 99.816.214 1.183.832 101.000.046 97.550.356 1,19 96,58 


 


Despeses 


Pressupost 


inicial 


(A) 


Modificacions 


de crèdit 


(B) 


Pressupost 


definitiu 


(C=A+B) 


Obligacions 


reconegudes 


(D) 


Increment pres. 


definitiu / inicial 


(%) 


(E=B/A) 


Grau 


d’execució 


(%) 


(F=D/C) 


Despeses de personal 35.286.341 0 35.286.341 33.703.476 0,00 95,51 


Compres de béns i serveis 56.649.654 0 56.649.654 53.715.963 0,00 94,82 


Despeses financeres 430.188 0 430.188 123.793 0,00 28,78 


Transferències corrents 997.158 0 997.158 994.122 0,00 99,70 


Inversions reals 5.491.864 1.183.832 6.675.696 6.156.009 21,56 92,22 


Transferències de capital 0 0 0 0 - - 


Actius financers 0 0 0 6.120 - - 


Passius financers 961.009 0 961.009 1.114.407 0,00 115,96 


Total 99.816.214 1.183.832 101.000.046 95.813.890 1,19 94,87 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la FUOC. 
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5. CONCLUSIONS 


La Sindicatura presenta en aquest informe l’agregat de dades de les universitats públiques 


de Catalunya corresponent als exercicis 2012 i 2013. Aquest agregat s’ha elaborat amb 


dades econòmiques retudes per les universitats i amb dades estadístiques facilitades per 


la Secretaria d’Universitats i Recerca.  


 


Des del punt de vista econòmic, els exercicis 2012 i 2013 estan marcats per la crisi econò-


mica i les seves conseqüències de reducció del finançament, mesures d’estalvi i creixents 


dificultats econòmiques i de tresoreria per a les universitats, algunes de les quals pre-


senten una situació econòmica preocupant. 


 


Des del punt de vista normatiu, les lleis de pressupostos de l’Estat del 2012 i 2013 i de la 


Generalitat del 2012, la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i ad-


ministratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, el Reial 


decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de 


foment de la competitivitat, i diversos acords del Govern de la Generalitat inclouen me-


sures en l’àmbit pressupostari, de personal i d’estabilitat pressupostària que són aplicables 


a les universitats públiques. El Reial decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents 


de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, introdueix diverses modifi-


cacions en la LOU que fan referència a la dedicació del PDI, a l’establiment dels preus 


públics dels serveis acadèmics i a l’estabilitat pressupostària. 


 


Aquest informe s’estructura en tres parts: les dues primeres es refereixen a les set uni-


versitats presencials i la tercera recull la informació relativa a la UOC, les dades de la qual, 


per ser una universitat no presencial i per tenir forma jurídica de fundació, no són homo-


gènies amb les de les altres universitats. Pel que fa a les dues primeres parts, en la pri-


mera es recullen variables generals referides a alumnes, titulats, professors i PAS, i en la 


segona es presenten els agregats i un conjunt d’indicadors econòmics.  


 


Com en informes anteriors, els indicadors que es mostren en aquest agregat constitueixen 


una aproximació a valors reals i s’han de considerar orientatius, ja que existeixen dife-


rències entre els models organitzatius, comptables i de gestió de les universitats, que fan 


que la informació presentada per les diferents universitats no sigui totalment homogènia. 


Per al càlcul més acurat d’aquests indicadors i per aconseguir que els resultats fossin ple-


nament comparables seria necessari el desenvolupament de la comptabilitat analítica amb 


criteris comuns en les diferents universitats, i seria especialment important que s’establissin 


criteris per separar cost de docència i cost de recerca per poder obtenir costos per titu-


lació més acurats. També fóra convenient que totes les universitats presentessin, a més 


dels seus comptes individuals complets i auditats, els comptes del grup consolidat, ja que 


en molts casos, perquè fossin vàlides, les comparacions s’haurien de fer per grups (vegeu 


l’apartat 3.12).  
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En el moment del tancament d’aquest informe (març del 2015) el Departament d’Economia 


i Coneixement està treballant amb l’objectiu d’aconseguir la implementació d’un sistema 


homogeni de comptabilitat analítica per a totes les universitats públiques de Catalunya per 


al curs 2015-2016, que permetrà realitzar estudis de costos específics per als diferents 


programes d’estudis universitaris i ajudarà a la planificació o a la presa de decisions de 


programació acadèmica, de finançament i de preus públics. En la determinació d’aquest 


model juga un paper determinant el criteri que s’apliqui per a l’assignació del cost del PDI 


a les diferents activitats (vegeu l’apartat 3.12).  


 


El text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya estableix un termini per al 


retiment de comptes de les universitats públiques que finalitza el 30 d’abril de l’any se-


güent al del tancament. Els comptes dels exercicis 2012 i 2013 van ser rebuts per la Sin-


dicatura de Comptes fora del termini establert, tret dels de la URV. El Patronat de la FUOC 


va aprovar els comptes anuals dels exercicis 2012 i 2013 fora del termini establert legal-


ment, que és de sis mesos des de la data de tancament (vegeu l’apartat 1.3).  


 


Pel que fa a la informació retuda, els comptes anuals d’algunes universitats no inclouen 


tota la informació ni els estats que estableix el PGCP per a les universitats públiques de 


Catalunya (vegeu l’apartat 1.3).  


 


Els informes d’auditoria d’algunes universitats presenten excepcions que impliquen ajus-


taments als seus estats financers (vegeu l’apartat 1.4). 


Variables generals 


En el curs 2012-2013 en les universitats públiques presencials hi havia 150.397 alumnes 


matriculats. En aquest mateix curs es van matricular per primera vegada 40.293 alumnes i 


es van titular 29.296 estudiants. El nombre de professors a 31 de desembre del 2013 era 


de 15.295 (11.067 professors equivalents a temps complet) i el de PAS de 8.481. El nom-


bre d’alumnes equivalents a temps complet per professor equivalent a temps complet es 


va situar en 10,88 el curs 2012-2013 (vegeu els apartats 2.1, 2.2, 2.5 i 2.6). 


 


En el curs 2012-2013 s’impartien en el conjunt de les set universitats públiques presencials 


un total de 179 estudis de grau (alguns impartits en dues o més universitats) i 458 màsters 


oficials (alguns en vies d’extinció). L’anàlisi del nombre d’alumnes matriculats i de nou 


ingrés per titulacions i universitats posa de manifest l’existència d’alguns estudis amb un 


nombre total d’alumnes molt reduït i de titulacions impartides en diverses universitats que, 


en algunes d’elles, tenen un nombre molt reduït d’alumnes (vegeu l’apartat 2.1).  


 


Un 54,10% dels alumnes de nou ingrés en el curs 2012-2013 van ser dones. Aquest 


percentatge varia segons els àmbits d’estudi: els més extrems són el de Ciències de la 


Salut (el percentatge de dones entre els alumnes de nou ingrés és d’un 74,72%) i l’àmbit 


tècnic (les dones representen només un 21,87% dels alumnes de nou ingrés) (vegeu 


l’apartat 2.1). 
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La taxa de rendiment global (crèdits superats / crèdits matriculats) en el curs 2012-2013 ha 


estat de 0,82 per als estudis de cicles i graus i 0,93 per als màsters (vegeu l’apartat 2.1). 


 


Al cap de cinc anys d’haver iniciat els estudis, aproximadament un 41% dels alumnes s’ha 


titulat, un 20% continua en els mateixos estudis i un 39% ni s’ha titulat ni continua en els 


mateixos estudis (vegeu l’apartat 2.2). 


 


Les universitats públiques de Catalunya ocupen el primer lloc d’un rànquing estatal basat 


en les publicacions en les revistes internacionals de major impacte en vuit dels dotze 


camps científics en què s’organitza aquest rànquing (vegeu l’apartat 2.5).  


 


En el període de sis cursos acadèmics des del 2007-2008 fins al 2012-2013, el nombre 


d’alumnes matriculats en cicles i graus ha disminuït un 0,24%, els alumnes nous han 


augmentat un 1,08% i els titulats un 10,36%; el nombre de professors ha augmentat un 


5,10% i la ràtio entre alumnes a temps complet i professors a temps complet ha passat de 


9,09 el curs 2007-2008 a 10,88 el curs 2012-2013. Entre aquests mateixos cursos, la ràtio 


entre alumnes a temps complet i PAS ha passat de 13,80 a 15,00 (vegeu l’apartat 2.7). 


 


En el curs 2012-2013 la UOC tenia 43.248 alumnes matriculats (que equival a 21.774 


alumnes a temps complet), s’hi van incorporar 10.878 alumnes nous i es van titular 4.816 


estudiants. En aquest mateix curs acadèmic la UOC disposava de 260 professors propis i 


3.406 professors docents col·laboradors, mentre que el personal de gestió era de 471 


(vegeu l’apartat 4). 


Aspectes econòmics 


Els drets liquidats de les set universitats públiques presencials han estat en conjunt de 


1.372,41 M€ l’exercici 2012 i de 1.338,02 M€ el 2013, el que representa una disminució 


d’un 2,51%. Les obligacions reconegudes han estat en conjunt de 1.433,30 M€ el 2012 i de 


1.398,56 M€ el 2013, el que representa una disminució del 2,42% (vegeu els apartats 3.1, 


3.2 i 3.3). 


 


Les subvencions que les universitats reben de la Generalitat i de la resta d’administracions 


públiques són la seva font principal de finançament de l’activitat docent i investigadora. Els 


ingressos per transferències i subvencions (corrents i de capital) han estat de 917,77 M€ el 


2012 i de 882,23 M€ el 2013, el que significa una reducció d’un 3,87% en el 2013 respecte 


del 2012, i equivalen a un 66,87% dels ingressos liquidats el 2012 i a un 65,94% dels del 


2013. Les transferències corrents dels exercicis 2012 i 2013 equivalen a 1,78 vegades els 


ingressos per taxes i altres ingressos. Les transferències corrents de la Generalitat han 


disminuït entre el 2010 i el 2013 en 244,24 M€, el que representa un descens del 25,85% 


(vegeu l’apartat 3.2.3). 


 


El Reial decret llei 14/2012 estableix que els preus dels serveis acadèmics han d’estar 


relacionats amb el cost de prestació del servei. Com ja s’ha indicat, les universitats públi-
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ques catalanes no disposen d’un sistema de comptabilitat analítica, que és l’instrument 


indispensable per obtenir els costos de les titulacions (vegeu els apartats 3.2.1 i 3.12). 


 


En el curs 2012-2013 es va produir un increment significatiu dels preus dels serveis aca-


dèmics. Els recursos addicionals obtinguts amb l’augment dels preus no es van destinar 


en la seva totalitat a incrementar els recursos de les universitats, ja que una part es va 


destinar al finançament de beques i ajuts (vegeu l’apartat 3.2.1). 


 


El capítol de despeses de personal, amb 875,22 M€ el 2012 i 879,13 M€ el 2013, suposa un 


61,06% de les obligacions reconegudes el 2012 i un 62,86% el 2013. Si es considera 


només la despesa corrent, la de personal en representa un 74,15% el 2012 i un 74,21% el 


2013. La despesa de personal agregada ha disminuït un 6,97% el 2012 i ha augmentat un 


0,45% el 2013 (vegeu l’apartat 3.3.1).  


 


D’acord amb la LOU, la despesa de personal de les universitats públiques ha de ser 


aprovada per les comunitats autònomes. Fins a l’exercici 2010 les lleis de pressupostos de 


la Generalitat establien que aquesta aprovació havia de ser prèvia a la dels pressupostos 


de les universitats (vegeu l’informe 17/2011 de la Sindicatura de Comptes), però a partir de 


l’exercici 2011 aquesta previsió desapareix de les lleis de pressupostos. Les despeses de 


personal de les universitats públiques dels exercicis 2012 i 2013 va ser aprovades per 


acords de Govern del 22 de gener i del 5 de novembre del 2013, respectivament. Aquesta 


autorització extemporània deixa sense virtualitat el contingut de la norma continguda en la 


LOU, ja que no hi ha una autorització de les despeses sinó una mera convalidació, que 


deixa sense efecte la finalitat de control previ per part de la Generalitat (vegeu l’apartat 


3.3.1). 


 


El Reial decret llei 14/2012 determina l’activitat docent que ha de desenvolupar el PDI, amb 


una gradació en atenció a la intensitat i excel·lència de la seva activitat de recerca. El 10 


de maig del 2012 la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya va adoptar un acord en 


relació amb la norma esmentada en què manifestava que les universitats haurien de poder 


mantenir unes normes pròpies per determinar la dedicació acadèmica del seu professorat 


permanent que podrien ser alternatives a les previstes en el Reial decret llei i que haurien 


de resultar en un còmput d’hores de dedicació pel conjunt del professorat equivalent al 


que s’hi preveu. En aplicació d’aquest acord, les universitats han establert els seus propis 


sistemes reguladors de la dedicació del seu professorat. No s’ha disposat d’informació 


suficient per realitzar una anàlisi de la dedicació docent del professorat, ja que la Secre-


taria d’Universitats i Recerca ha manifestat que les dades disponibles estan en procés de 


revisió (vegeu l’apartat 3.3.1). 


 


L’exercici 2013 era el darrer en l’execució del PIU 2007-2013. L’import inicial, de 


635,00 M€, va ser modificat per diversos acords de Govern, l’últim dels quals, del 30 de 


desembre del 2014, va establir-ne un import definitiu de 423,60 M€. La reducció de l’import 


total ha tingut una distribució desigual entre universitats; la més elevada ha estat la de la 


UB (54,40%) i la menor, la de la UPF (3,40%) (vegeu l’apartat 3.3.4). 
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El 31 de desembre del 2013 quatre universitats presentaven romanents genèrics negatius 


(dèficit que hauran de finançar) per un total de 225,11 M€. Les altres tres universitats pre-


sentaven romanents genèrics positius per un total de 16,70 M€ (vegeu l’apartat 3.7).  


 


La normativa estatal de caràcter bàsic, així com les lleis de pressupostos de la Generalitat i 


la Llei 5/2012 inclouen diverses previsions en relació amb les mesures que han d’adoptar 


les universitats en situació de dèficit. Entre aquestes previsions hi ha l’elaboració de plans 


d’estabilitat pressupostària que ha d’aprovar la persona titular del departament competent 


en matèria d’universitats. La Secretaria d’Universitats i Recerca va enviar escrits a tres de 


les universitats que estaven en situació de dèficit (UB, UAB i UPC; no es va enviar a la 


UPF) perquè elaboressin plans d’estabilitat pressupostària. Les tres universitats van pre-


sentar la informació requerida, però tenint en compte els escenaris pressupostaris incerts i 


la delicada situació de tresoreria de les universitats, agreujada pel fet que la Generalitat no 


pagava imports significatius des del 2011, la Secretaria d’Universitats i Recerca va decidir 


fer un seguiment individualitzat de cada universitat i no va aprovar formalment els plans 


que van presentar les universitats (vegeu l’apartat 3.7). 


 


L’endeutament agregat a 31 de desembre del 2012 i del 2013 era de 266,40 M€ i de 


247,68 M€, respectivament, i corresponia en gran part a bestretes reintegrables de l’Estat 


per al finançament de parcs científics i tecnològics. La situació de dèficit d’algunes univer-


sitats pot comprometre seriosament la seva capacitat per generar els recursos necessaris 


per retornar els préstecs (vegeu l’apartat 3.9). 


 


Pel que fa a la FUOC, l’exercici 2012 va rebre subvencions per les activitats per 29,23 M€ i 


el 2013 per 22,23 M€ i subvencions de capital per 5,50 M€ el 2012 i per 4,55 M€ el 2013. 


Els ingressos per matrícula van ser de 59,76 M€ el 2012 i de 56,25 M€ el 2013. El 31 de 


desembre del 2012 i del 2013 la FUOC tenia un fons de maniobra (actiu corrent menys 


passiu corrent) negatiu de 94.984 € i 11,34 M€, respectivament (vegeu l’apartat 4).  


Indicadors 


En l’apartat 3.12 es presenten alguns indicadors orientatius de l’agregat de les universitats 


públiques catalanes presencials calculats per la Sindicatura emprant dades acadèmiques 


del curs 2012-2013 i dades econòmiques de l’exercici 2013 (vegeu el quadre 57). Els 


valors dels indicadors constitueixen una aproximació als que es podran obtenir quan s’hagi 


implantat un sistema de comptabilitat analítica amb unes bases comunes per a totes les 


universitats. 


Recomanacions 


La Sindicatura considera que els aspectes següents han de ser objecte d’una atenció 


especial per part de l’Administració de la Generalitat i de les universitats. 
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• Continuar l’aplicació de les mesures impulsades en l’àmbit de la racionalització de 


l’oferta de titulacions, fer un seguiment dels seus efectes i analitzar la situació dels estu-


dis que presenten indicis de manca de demanda, duplicitat, etc. 


• Continuar els treballs d’homogeneïtzació de criteris de comptabilització i completar el 


desenvolupament i implantació d’un sistema de comptabilitat analítica comú que per-


meti obtenir magnituds bàsiques i indicadors comparables per a les diferents univer-


sitats. La implantació de la comptabilitat analítica és l’instrument indispensable per ob-


tenir els costos de les titulacions, element bàsic per fixar els preus públics dels en-


senyaments, d’acord amb el que estableix l’article 81 de la LOU en la redacció que li 


dóna el Reial decret llei 14/2012. 


• Aprovar les despeses de personal de les universitats amb caràcter previ a l’aprovació 


dels pressupostos de cadascuna de les universitats i dins de l’any anterior al de l’exe-


cució de la despesa. 


• Millorar el compliment dels terminis de retiment de comptes i adequar-ne el contingut al 


que estableix el PGCP per a les universitats públiques de Catalunya. 


• Fer un seguiment acurat dels plans d’estabilització pressupostària, impulsar les mesures 


i actuacions necessàries per a la seva implementació, actualitzar-los amb noves me-


sures quan sigui necessari i complir la normativa vigent en matèria d’estabilitat pressu-


postària aplicable a les universitats. 


• Fer una anàlisi de les entitats participades que inclogui la seva activitat, l’organització, 


les relacions amb la universitat i la situació financera, i establir plans d’actuació i de 


sanejament en els casos que sigui necessari. 


 


 


 


6. ANNEXOS 


6.1. ENS PARTICIPATS PER LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES 


En aquest annex es presenta una relació dels ens participats per les universitats públiques 


catalanes a 31 de desembre del 2013 i s’indica si les universitats han tramès o no els 


comptes anuals a la Sindicatura. Aquest annex s’ha elaborat amb la informació inclosa en 


els comptes anuals de les universitats. Atès que els criteris emprats per les universitats no 


són homogenis pel que fa a la informació sobre entitats participades, no s’han inclòs 


algunes entitats que són participades de forma minoritària per diverses universitats. Per 


tant, no es presenta una relació completa de les entitats participades pel conjunt del sis-


tema universitari públic de Catalunya.  
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Ens participats per les universitats públiques catalanes a 31 de desembre del 2013 Quadre 66. 


Universitat Denominació 


Participació 


(%) 


Tramesa a la 


Sindicatura 


UB Fundació Bosch i Gimpera (FBG) 100,00 Sí 


  Fundació Institut de Formació Contínua (IL3-UB) 100,00 Sí 


  Fundació Josep Finestres 100,00 Sí 


  Cultura Innovadora i Científica, SL 100,00 Sí 


  Fundació Parc Científic de Barcelona 98,95 Sí 


  Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons n/d Sí 


  Fundació Montcelimar n/d Sí 


  Fundació Solidaritat UB n/d No 


  Fundació Guasch Coranty n/d Sí 


  Fundació Amigó Cuyàs n/d Sí 


UAB Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) 100,00 No 


   - Fundació Estudis de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI) 100,00 No 


   - Escola Idiomes Moderns Casa Convalescència, SL 100,00 No 


   - Serveis de Turisme i Hosteleria Campus, SA (STHC) 100,00 No 


   - Hotel Campus, SL 100,00 No 


   - Wabbit Solutions, SL 100,00 No 


   - UAB Firms, SL 100,00 No 


   - Vila Universitària, SL 91,53 No 


   - Fundació Institut Català de l’Envelliment 63,64 No 


   - Fundació Privada Biblioteca Josep Laporte 27,27 No 


  Fundació Hospital Clínic Veterinari 100,00 No 


  Fundació Autònoma Solidària n/d No 


  Fundació Privada Gespa n/d No 


  Fundació Doctor Robert n/d No 


  Fundació Privada Parc de Recerca UAB n/d No 


  Fundació Empresa i Ciència n/d No 


  Fundació WASSU n/d No 


  Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia n/d No 


  Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA) n/d No 


  Fundació Institut Català de Paleontologia n/d No 


UPC Fundació Politècnica de Catalunya 100,00 Sí 


   - Centro de Alta Formación UPC, SL 95,00 No 


  Fundació Parc Universitat Politècnica de Catalunya 100,00 Sí 


  Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC  48,33 Sí 


  UPCNET, Serveis d’accés a internet de la UPC, SLU 100,00 Sí 


  Parc Mediterrani de la Tecnologia, SL 99,91 Sí 


  AIDIT, SL 50,00 No 


  INNOVA 31, SCR de régimen simplificado, SA 37,00 Sí 


  Fundació Privada Centre CIM n/d Sí 
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Universitat Denominació 


Participació 


(%) 


Tramesa a la 


Sindicatura 


UPF Fundació Universitat Pompeu Fabra (FUPF) 100,00 No 


  Fundació Barcelona Mèdia 46,00 No 


  Institut d’Educació Contínua (IDEC) n/d No 


  Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) n/d No 


  Consorci Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) n/d No 


  Institut d’Estudis Territorials (IET) n/d No 


  Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) n/d No 


  Fundació Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) n/d No 


  Fundació Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) n/d No 


  Fundació Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona n/d No 


  Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona n/d No 


UdG UdG Iniciatives, SL 100,00 No 


  Fundació Universitat de Girona, Innovació i Formació n/d No 


  Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la UdG n/d No 


  Fundació Privada UdG Medicina n/d No 


  Centre de Recerca i Innovació de les Industries Turístiques - Fundació Privada n/d No 


  Fundació Campus Arnau d’Escala n/d No 


  Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) n/d No 


  Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) n/d No 


UdL Fundació Universitat de Lleida 100,00 Sí 


  Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida 50,00 No 


  Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia (Agrotecnio) de Lleida 50,00 No 


  Fundació Institut de Recerca Biomèdica de Lleida 25,00 No 


URV Fundació Universitat Rovira i Virgili (FURV) 100,00 Sí 


  Parc Científic i Tecnològic del Turisme i Oci de la Costa Daurada, SL 25,00 No 


  Fundació Parc Tecnològic del Vi (VITEC) n/d No 


  Fundació Estudis Turístics Costa Daurada (FETCD) n/d No 


UOC Grup UOC, SL 100,00 Sí 


   - Aula Activa, SA (en liquidació) 100,00 Sí 


   - Oberta UOC Publishing, SL 100,00 Sí 


   - Educacionline, SL 50,00 Sí 


Font: Elaboració pròpia. 


 n/d: No disponible. 


  


 


6.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DELS EXERCICIS 2012 I 2013 PER UNIVERSITATS 


En l’annex 6.2 es presenta la liquidació del pressupost dels exercicis 2012 i 2013 per a 


cada universitat (excepte per a la UOC, vegeu l’apartat 4). 







 


 


1
0
1
 


Liquidació del pressupost del 2012 de la Universitat de Barcelona Quadre 67. 


       Increment   


 Pressupost Modificacions Pressupost Drets Recaptació Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Ingressos inicial de crèdit definitiu liquidats líquida cobrament definitiu / inicial (%) d’execució (%) cobrament (%) 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


           


Taxes i altres ingressos 103.219.868 31.193.994 134.413.862 139.231.498 130.156.410 9.075.088 30,22 103,58 93,48 


Transferències corrents 232.684.569 11.072.340 243.756.909 228.789.764 217.116.659 11.673.105 4,76 93,86 94,90 


Ingressos patrimonials 10.112.356 (4.849.126) 5.263.230 2.758.455 1.946.160 812.295 (47,95) 52,41 70,55 


Alienació d’inversions 0 0 0 0 0 0 - - - 


Transferències de capital 22.208.128 8.903.577 31.111.705 31.241.105 17.298.970 13.942.135 40,09 100,42 55,37 


Actius financers 0 22.370 22.370 47.370 47.370 0 - 211,76 100,00 


Passius financers 0 2.104.144 2.104.144 2.104.144 2.048.100 56.044 - 100,00 97,34 
          


Subtotal 368.224.921 48.447.299 416.672.220 404.172.336 368.613.669 35.558.667 13,16 97,00 91,20 


Romanents incorporats 0 132.719.358 132.719.358 - - - - - - 


Total 368.224.921 181.166.657 549.391.578 404.172.336 368.613.669 35.558.667 49,20 73,57 91,20 


          


       Increment   


 Pressupost Modificacions Pressupost Obligacions Pagaments Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Despeses inicial de crèdit definitiu reconegudes realitzats pagament definitiu / inicial (%) d’execució (%) pagament (%) 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Despeses de personal 265.352.978 23.871.657 289.224.635 267.070.838 258.532.854 8.537.984 9,00 92,34 96,80 


Compres de béns i serveis 60.580.041 38.443.124 99.023.165 61.417.746 52.090.906 9.326.840 63,46 62,02 84,81 


Despeses financeres 361.300 888.105 1.249.405 740.401 697.410 42.991 245,81 59,26 94,19 


Transferències corrents 8.076.347 23.813.936 31.890.283 25.373.107 24.726.962 646.145 294,86 79,56 97,45 


Inversions reals 32.645.310 83.020.909 115.666.219 41.732.941 33.159.564 8.573.377 254,31 36,08 79,46 


Transferències de capital 204.474 1.530.661 1.735.135 1.192.049 1.192.049 0 748,58 68,70 100,00 


Actius financers 0 174.442 174.442 174.443 174.443 0 - 100,00 100,00 


Passius financers 1.004.471 9.423.823 10.428.294 7.822.846 7.822.846 0 938,19 75,02 100,00 
          


Total 368.224.921 181.166.657 549.391.578 405.524.371 378.397.034 27.127.337 49,20 73,81 93,31 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la liquidació pressupostària de la Universitat. 
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Liquidació del pressupost del 2013 de la Universitat de Barcelona Quadre 68. 


       Increment   


 


 Pressupost Modificacions Pressupost Drets Recaptació Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Ingressos inicial de crèdit definitiu liquidats líquida cobrament definitiu / inicial (%) d’execució (%) cobrament (%) 


 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Taxes i altres ingressos 111.532.238 17.852.376 129.384.614 128.640.154 120.453.105 8.187.049 16,01 99,42 93,64 


Transferències corrents 228.225.833 (4.690.968) 223.534.865 216.947.896 205.756.463 11.191.433 (2,06) 97,05 94,84 


Ingressos patrimonials 10.112.356 (4.679.213) 5.433.143 3.597.980 1.691.554 1.906.426 (46,27) 66,22 47,01 


Alienació d’inversions 0 0 0 0 0 0 - - - 


Transferències de capital 12.837.676 7.896.172 20.733.848 21.047.521 11.877.529 9.169.992 61,51 101,51 56,43 


Actius financers 0 0 0 52.280 52.280 0 - - 100,00 


Passius financers 0 1.711.662 1.711.662 1.711.662 1.677.787 33.875 - 100,00 98,02 
          


Subtotal 362.708.103 18.090.029 380.798.132 371.997.493 341.508.718 30.488.775 4,99 97,69 91,80 


Romanents incorporats 0 122.287.790 122.287.790 - - - - - - 


Total 362.708.103 140.377.819 503.085.922 371.997.493 341.508.718 30.488.775 38,70 73,94 91,80 


          


       Increment   


 Pressupost Modificacions Pressupost Obligacions Pagaments Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Despeses inicial de crèdit definitiu reconegudes realitzats pagament definitiu / inicial (%) d’execució (%) pagament (%) 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Despeses de personal 265.717.921 10.712.020 276.429.941 264.449.772 256.332.024 8.117.748 4,03 95,67 96,93 


Compres de béns i serveis 60.495.515 37.626.138 98.121.653 59.811.731 51.262.091 8.549.640 62,20 60,96 85,71 


Despeses financeres 861.300 758.333 1.619.633 1.144.967 1.137.456 7.511 88,05 70,69 99,34 


Transferències corrents 14.199.644 10.086.988 24.286.632 17.638.965 16.859.228 779.737 71,04 72,63 95,58 


Inversions reals 20.306.949 76.955.164 97.262.113 39.685.184 34.734.500 4.950.684 378,96 40,80 87,53 


Transferències de capital 106.440 727.722 834.162 329.712 276.202 53.510 683,69 39,53 83,77 


Actius financers 0 236.777 236.777 236.777 236.777 0 - 100,00 100,00 


Passius financers 1.020.334 3.274.677 4.295.011 1.549.782 1.549.782 0 320,94 36,08 100,00 
          


Total 362.708.103 140.377.819 503.085.922 384.846.890 362.388.060 22.458.830 38,70 76,50 94,16 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la liquidació pressupostària de la Universitat. 
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Liquidació del pressupost del 2012 de la Universitat Autònoma de Barcelona Quadre 69. 


       Increment   


 


 Pressupost Modificacions Pressupost Drets Recaptació Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Ingressos inicial de crèdit definitiu liquidats líquida cobrament definitiu / inicial (%) d’execució (%) cobrament (%) 


 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Taxes i altres ingressos 75.311.524 29.768.213 105.079.737 105.079.737 88.607.716 16.472.021 39,53 100,00 84,32 


Transferències corrents 185.726.401 (17.412.800) 168.313.601 168.313.601 159.617.220 8.696.381 (9,38) 100,00 94,83 


Ingressos patrimonials 1.485.338 (800.981) 684.357 684.357 416.149 268.208 (53,93) 100,00 60,81 


Alienació d’inversions 0 0 0 0 0 0 - - - 


Transferències de capital 34.801.149 (10.879.132) 23.922.017 23.922.017 17.865.738 6.056.279 (31,26) 100,00 74,68 


Actius financers 531.395 25.000 556.395 556.395 556.395 0 4,70 100,00 100,00 


Passius financers 0 991.939 991.939 991.939 991.939 0 - 100,00 100,00 
          


Subtotal 297.855.807 1.692.239 299.548.046 299.548.046 268.055.157 31.492.889 0,57 100,00 89,49 


Romanents incorporats 0 130.847.006 130.847.006 - - - - - - 


Total 297.855.807 132.539.245 430.395.052 299.548.046 268.055.157 31.492.889 44,50 69,60 89,49 


          


       Increment   


 Pressupost Modificacions Pressupost Obligacions Pagaments Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Despeses inicial de crèdit definitiu reconegudes realitzats pagament definitiu / inicial (%) d’execució (%) pagament (%) 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Despeses de personal 199.786.602 (1.701.985) 198.084.617 198.084.617 195.772.465 2.312.152 (0,85) 100,00 98,83 


Compres de béns i serveis 56.033.767 59.802.934 115.836.701 50.354.393 44.099.898 6.254.495 106,73 43,47 87,58 


Despeses financeres 701.592 601.176 1.302.768 1.302.768 1.233.859 68.909 85,69 100,00 94,71 


Transferències corrents 4.135.080 12.467.054 16.602.134 16.602.134 15.916.830 685.304 301,49 100,00 95,87 


Inversions reals 31.825.558 63.402.566 95.228.124 44.051.550 38.821.513 5.230.037 199,22 46,26 88,13 


Transferències de capital 0 303.016 303.016 303.016 216.776 86.240 - 100,00 71,54 


Actius financers 1.875 0 1.875 1.875 1.875 0 0,00 100,00 100,00 


Passius financers 5.371.333 (2.335.516) 3.035.817 3.035.817 3.035.817 0 (43,48) 100,00 100,00 
          


Total 297.855.807 132.539.245 430.395.052 313.736.170 299.099.033 14.637.137 44,50 72,89 95,33 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la liquidació pressupostària de la Universitat. 
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Liquidació del pressupost del 2013 de la Universitat Autònoma de Barcelona Quadre 70. 


       Increment   


 


 Pressupost Modificacions Pressupost Drets Recaptació Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Ingressos inicial de crèdit definitiu liquidats líquida cobrament definitiu / inicial (%) d’execució (%) cobrament (%) 


 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Taxes i altres ingressos 87.484.657 13.555.636 101.040.293 101.040.293 84.781.782 16.258.511 15,49 100,00 83,91 


Transferències corrents 171.849.450 (3.926.145) 167.923.305 167.923.305 162.108.306 5.814.999 (2,28) 100,00 96,54 


Ingressos patrimonials 575.000 422.222 997.222 997.222 728.290 268.932 73,43 100,00 73,03 


Alienació d’inversions 0 0 0 0 0 0 - - - 


Transferències de capital 25.938.869 (3.111.895) 22.826.974 22.826.974 17.903.993 4.922.981 (12,00) 100,00 78,43 


Actius financers 531.395 300 531.695 531.695 531.695 0 0,06 100,00 100,00 


Passius financers 0 786.290 786.290 786.290 786.290 0 - 100,00 100,00 
          


Subtotal 286.379.371 7.726.408 294.105.779 294.105.779 266.840.356 27.265.423 2,70 100,00 90,73 


Romanents incorporats 0 111.624.433 111.624.433 - - - - - - 


Total 286.379.371 119.350.841 405.730.212 294.105.779 266.840.356 27.265.423 41,68 72,49 90,73 


          


       Increment   


 Pressupost Modificacions Pressupost Obligacions Pagaments Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Despeses inicial de crèdit definitiu reconegudes realitzats pagament definitiu / inicial (%) d’execució (%) pagament (%) 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Despeses de personal 197.095.961 (1.063.334) 196.032.627 196.032.627 193.717.683 2.314.944 (0,54) 100,00 98,82 


Compres de béns i serveis 53.345.653 52.713.487 106.059.140 46.505.817 41.602.704 4.903.113 98,81 43,85 89,46 


Despeses financeres 1.877.313 (73.561) 1.803.752 1.803.752 1.755.229 48.523 (3,92) 100,00 97,31 


Transferències corrents 4.154.859 15.576.995 19.731.854 19.731.854 19.237.949 493.905 374,91 100,00 97,50 


Inversions reals 26.416.990 52.565.344 78.982.334 41.435.530 36.597.223 4.838.307 198,98 52,46 88,32 


Transferències de capital 0 84.687 84.687 84.687 69.687 15.000 - 100,00 82,29 


Actius financers 0 0 0 0 0 0 - - - 


Passius financers 3.488.595 (452.777) 3.035.818 3.035.818 3.035.818 0 (12,98) 100,00 100,00 
          


Total 286.379.371 119.350.841 405.730.212 308.630.085 296.016.293 12.613.792 41,68 76,07 95,91 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la liquidació pressupostària de la Universitat. 
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Liquidació del pressupost del 2012 de la Universitat Politècnica de Catalunya Quadre 71. 


       Increment   


 


 Pressupost Modificacions Pressupost Drets Recaptació Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Ingressos inicial de crèdit definitiu liquidats líquida cobrament definitiu / inicial (%) d’execució (%) cobrament (%) 


 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Taxes i altres ingressos 91.027.764 (1.796.758) 89.231.006 86.474.068 71.047.263 15.426.805 (1,97) 96,91 82,16 


Transferències corrents 165.571.696 6.977.440 172.549.136 154.740.817 150.335.961 4.404.856 4,21 89,68 97,15 


Ingressos patrimonials 2.631.288 333.486 2.964.774 1.993.402 1.607.930 385.472 12,67 67,24 80,66 


Alienació d’inversions 0 0 0 0 0 0 - - - 


Transferències de capital 48.873.579 (3.933.450) 44.940.129 41.213.379 30.096.416 11.116.963 (8,05) 91,71 73,03 


Actius financers 0 0 0 25.000 25.000 0 - - 100,00 


Passius financers 2.802.820 (2.787.820) 15.000 15.000 15.000 0 (99,46) 100,00 100,00 
          


Subtotal 310.907.147 (1.207.102) 309.700.045 284.461.666 253.127.570 31.334.096 (0,39) 91,85 88,98 


Romanents incorporats 0 127.357.012 127.357.012 - - - - - - 


Total 310.907.147 126.149.910 437.057.057 284.461.666 253.127.570 31.334.096 40,57 65,09 88,98 


          


       Increment   


 Pressupost Modificacions Pressupost Obligacions Pagaments Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Despeses inicial de crèdit definitiu reconegudes realitzats pagament definitiu / inicial (%) d’execució (%) pagament (%) 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Despeses de personal 186.614.523 2.568.348 189.182.871 178.707.546 178.707.546 0 1,38 94,46 100,00 


Compres de béns i serveis 42.280.377 12.292.016 54.572.393 45.834.893 34.814.808 11.020.085 29,07 83,99 75,96 


Despeses financeres 1.140.437 5.208 1.145.645 1.587.433 1.585.506 1.927 0,46 138,56 99,88 


Transferències corrents 6.110.069 3.431.983 9.542.052 7.929.074 6.608.191 1.320.883 56,17 83,10 83,34 


Inversions reals 69.290.889 100.392.724 169.683.613 73.638.009 64.042.588 9.595.421 144,89 43,40 86,97 


Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 - - - 


Actius financers 0 0 0 139.060 139.060 0 - - 100,00 


Passius financers 5.470.852 7.459.631 12.930.483 3.983.428 3.983.428 0 136,35 30,81 100,00 
          


Total 310.907.147 126.149.910 437.057.057 311.819.443 289.881.127 21.938.316 40,57 71,35 92,96 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la liquidació pressupostària de la Universitat. 
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Liquidació del pressupost del 2013 de la Universitat de Politècnica de Catalunya Quadre 72. 


       Increment   


 


 Pressupost Modificacions Pressupost Drets Recaptació Pendent de pressupost  Grau   Grau de 


Ingressos inicial de crèdit definitiu liquidats líquida cobrament definitiu / inicial (%) d’execució (%) cobrament (%) 


 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Taxes i altres ingressos 84.173.661 5.007.894 89.181.555 90.055.086 76.245.680 13.809.406 5,95 100,98 84,67 


Transferències corrents 151.873.665 4.676.072 156.549.737 152.025.851 149.407.983 2.617.868 3,08 97,11 98,28 


Ingressos patrimonials 3.107.357 270.202 3.377.559 2.669.743 2.232.173 437.570 8,70 79,04 83,61 


Alienació d’inversions 0 0 0 0 0 0 - - - 


Transferències de capital 39.283.864 1.624.061 40.907.925 36.529.163 30.048.520 6.480.643 4,13 89,30 82,26 


Actius financers 0 0 0 0 0 0 - - - 


Passius financers 0 3.277.334 3.277.334 3.278.099 3.278.099 0 - 100,02 100,00 
          


Subtotal 278.438.547 14.855.563 293.294.110 284.557.942 261.212.455 23.345.487 5,34 97,02 91,80 


Romanents incorporats 0 108.951.461 108.951.461 - - - - - - 


Total 278.438.547 123.807.024 402.245.571 284.557.942 261.212.455 23.345.487 44,46 70,74 91,80 


          


       Increment   


 Pressupost Modificacions Pressupost Obligacions Pagaments Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Despeses inicial de crèdit definitiu reconegudes realitzats pagament definitiu / inicial (%) d’execució (%) pagament (%) 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Despeses de personal 175.236.067 17.449.863 192.685.930 186.587.359 186.587.359 0 9,96 96,83 100,00 


Compres de béns i serveis 52.292.217 40.253.042 92.545.259 41.323.140 28.629.774 12.693.366 76,98 44,65 69,28 


Despeses financeres 2.522.480 49.775 2.572.255 2.293.570 2.291.781 1.789 1,97 89,17 99,92 


Transferències corrents 8.720.907 6.852.312 15.573.219 14.777.548 13.296.744 1.480.804 78,57 94,89 89,98 


Inversions reals 33.146.760 43.414.371 76.561.131 40.384.283 31.952.367 8.431.916 130,98 52,75 79,12 


Transferències de capital 0 8.681.986 8.681.986 8.681.986 8.639.941 42.045 - 100,00 99,52 


Actius financers 0 0 0 3.017 3.017 0 - - 100,00 


Passius financers 6.520.116 7.105.675 13.625.791 4.468.567 4.468.567 0 108,98 32,79 100,00 
          


Total 278.438.547 123.807.024 402.245.571 298.519.470 275.869.550 22.649.920 44,46 74,21 92,41 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la liquidació pressupostària de la Universitat. 
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Liquidació del pressupost del 2012 de la Universitat Pompeu Fabra Quadre 73. 


       Increment   


 


 Pressupost Modificacions Pressupost Drets Recaptació Pendent de pressupost  Grau   Grau de 


Ingressos inicial de crèdit definitiu liquidats líquida cobrament definitiu / inicial (%) d’execució (%) cobrament (%) 


 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Taxes i altres ingressos 21.931.568 1.395.364 23.326.932 29.715.755 23.979.463 5.736.292 6,36 127,39 80,70 


Transferències corrents 67.509.687 54.075 67.563.762 59.428.095 54.346.135 5.081.960 0,08 87,96 91,45 


Ingressos patrimonials 3.637.665 0 3.637.665 3.486.010 3.078.377 407.633 0,00 95,83 88,31 


Alienació d’inversions 20 0 20 12.177 12.177 0 0,00 * 100,00 


Transferències de capital 28.838.762 0 28.838.762 18.928.260 13.642.798 5.285.462 0,00 65,63 72,08 


Actius financers 20 45.747 45.767 45.747 45.747 0 * 99,96 100,00 


Passius financers 1.025 0 1.025 1.830 1.830 0 0,00 178,54 100,00 
          


Subtotal 121.918.747 1.495.186 123.413.933 111.617.874 95.106.527 16.511.347 1,23 90,44 85,21 


Romanents incorporats 10 49.402.004 49.402.014 - - - * - - 


Total 121.918.757 50.897.190 172.815.947 111.617.874 95.106.527 16.511.347 41,75 64,59 85,21 


          


       Increment   


 Pressupost Modificacions Pressupost Obligacions Pagaments Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Despeses inicial de crèdit definitiu reconegudes realitzats pagament definitiu / inicial (%) d’execució (%) pagament (%) 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Despeses de personal 61.540.069 455.803 61.995.872 56.101.963 55.274.100 827.863 0,74 90,49 98,52 


Compres de béns i serveis 28.986.796 5.045.066 34.031.862 26.796.649 19.924.328 6.872.321 17,40 78,74 74,35 


Despeses financeres 595.000 136 595.136 472.308 472.308 0 0,02 79,36 100,00 


Transferències corrents 4.306.537 2.539.457 6.845.994 5.190.756 5.165.942 24.814 58,97 75,82 99,52 


Inversions reals 25.159.985 41.134.017 66.294.002 29.713.941 23.867.434 5.846.507 163,49 44,82 80,32 


Transferències de capital 170.015 30.000 200.015 22.900 22.900 0 17,65 11,45 100,00 


Actius financers 21.010 47.947 68.957 68.114 63.314 4.800 228,21 98,78 92,95 


Passius financers 1.139.345 1.644.764 2.784.109 2.782.521 2.782.521 0 144,36 99,94 100,00 
          


Total 121.918.757 50.897.190 172.815.947 121.149.152 107.572.847 13.576.305 41,75 70,10 88,79 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la liquidació pressupostària de la Universitat. 


* Percentatges superiors, en valor absolut, a 999,99%. 
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Liquidació del pressupost del 2013 de la Universitat Pompeu Fabra Quadre 74. 


       Increment   


 


 Pressupost Modificacions Pressupost Drets Recaptació Pendent de pressupost  Grau   Grau de 


Ingressos inicial de crèdit definitiu liquidats líquida cobrament definitiu / inicial (%) d’execució (%) cobrament (%) 


 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Taxes i altres ingressos 29.064.159 1.408.832 30.472.991 29.634.261 23.848.652 5.785.609 4,85 97,25 80,48 


Transferències corrents 65.591.155 10.750 65.601.905 59.084.128 57.394.904 1.689.224 0,02 90,06 97,14 


Ingressos patrimonials 3.496.900 0 3.496.900 4.467.376 3.991.805 475.571 0,00 127,75 89,35 


Alienació d’inversions 20 3.823 3.843 57.412 57.412 0 * * 100,00 


Transferències de capital 27.737.015 2.249.536 29.986.551 21.550.129 16.125.771 5.424.358 8,11 71,87 74,83 


Actius financers 20 35.976 35.996 73.052 73.052 0 * 202,94 100,00 


Passius financers 2.025 0 2.025 5.973.829 5.973.829 0 0,00 * 100,00 
          


Subtotal 125.891.294 3.708.917 129.600.211 120.840.187 107.465.425 13.374.762 2,95 93,24 88,93 


Romanents incorporats 10 38.237.641 38.237.651 - - - * - - 


Total 125.891.304 41.946.558 167.837.862 120.840.187 107.465.425 13.374.762 33,32 72,00 88,93 


          


       Increment   


 Pressupost Modificacions Pressupost Obligacions Pagaments Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Despeses inicial de crèdit definitiu reconegudes realitzats pagament definitiu / inicial (%) d’execució (%) pagament (%) 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Despeses de personal 60.462.650 440.827 60.903.477 57.000.227 56.172.870 827.357 0,73 93,59 98,55 


Compres de béns i serveis 27.830.618 5.331.608 33.162.226 26.696.652 22.467.826 4.228.826 19,16 80,50 84,16 


Despeses financeres 746.000 150 746.150 436.340 436.340 0 0,02 58,48 100,00 


Transferències corrents 5.766.025 1.897.268 7.663.293 6.710.062 6.672.895 37.167 32,90 87,56 99,45 


Inversions reals 28.463.983 34.207.675 62.671.658 33.624.330 31.554.194 2.070.136 120,18 53,65 93,84 


Transferències de capital 30 27.304 27.334 27.304 27.304 0 * 99,89 100,00 


Actius financers 50.010 36.726 86.736 73.500 73.500 0 73,44 84,74 100,00 


Passius financers 2.571.988 5.000 2.576.988 2.151.405 2.151.405 0 0,19 83,49 100,00 
          


Total 125.891.304 41.946.558 167.837.862 126.719.820 119.556.334 7.163.486 33,32 75,50 94,35 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la liquidació pressupostària de la Universitat. 


* Percentatges superiors, en valor absolut, a 999,99%. 
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Liquidació del pressupost del 2012 de la Universitat de Girona Quadre 75. 


       Increment   


 


 Pressupost Modificacions Pressupost Drets Recaptació Pendent de pressupost  Grau   Grau de 


Ingressos inicial de crèdit definitiu liquidats líquida cobrament definitiu / inicial (%) d’execució (%) cobrament (%) 


 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Taxes i altres ingressos 21.481.575 7.158.293 28.639.868 28.639.868 23.134.529 5.505.339 33,32 100,00 80,78 


Transferències corrents 55.282.728 (894.950) 54.387.778 54.387.778 52.035.184 2.352.594 (1,62) 100,00 95,67 


Ingressos patrimonials 373.075 (2.326) 370.749 370.749 347.072 23.677 (0,62) 100,00 93,61 


Alienació d’inversions 3 4.722 4.725 4.725 0 4.725 * 100,00 0,00 


Transferències de capital 5.687.303 1.679.459 7.366.762 7.366.761 2.858.766 4.507.995 29,53 100,00 38,81 


Actius financers 24.001 16.269 40.270 40.270 40.270 0 67,78 100,00 100,00 


Passius financers 6 142.787 142.793 142.793 (70.876) 213.669 * 100,00 (49,64) 
          


Subtotal 82.848.691 8.104.254 90.952.945 90.952.944 78.344.945 12.607.999 9,78 100,00 86,14 


Romanents incorporats 1.125.001 34.699.423 35.824.424 - - - * - - 


Total 83.973.692 42.803.677 126.777.369 90.952.944 78.344.945 12.607.999 50,97 71,74 86,14 


          


       Increment   


 Pressupost Modificacions Pressupost Obligacions Pagaments Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Despeses inicial de crèdit definitiu reconegudes realitzats pagament definitiu / inicial (%) d’execució (%) pagament (%) 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Despeses de personal 61.376.075 1.286.595 62.662.670 61.421.225 60.593.226 827.999 2,10 98,02 98,65 


Compres de béns i serveis 13.979.775 18.328.466 32.308.241 12.931.057 11.451.695 1.479.362 131,11 40,02 88,56 


Despeses financeres 29.505 83.171 112.676 112.676 110.995 1.681 281,89 100,00 98,51 


Transferències corrents 1.205.373 3.067.200 4.272.573 2.887.615 2.879.815 7.800 254,46 67,58 99,73 


Inversions reals 5.814.830 18.184.743 23.999.573 11.918.843 10.645.858 1.272.985 312,73 49,66 89,32 


Transferències de capital 1.125.004 49.375 1.174.379 0 0 0 4,39 0,00 - 


Actius financers 24.004 (5.537) 18.467 18.464 18.464 0 (23,07) 99,98 100,00 


Passius financers 419.126 803.837 1.222.963 962.280 962.280 0 191,79 78,68 100,00 
          


Total 83.973.692 41.797.850 125.771.542 90.252.160 86.662.333  3.589.827 49,77 71,76 96,02 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la liquidació pressupostària de la Universitat. 


* Percentatges superiors, en valor absolut, a 999,99%. 
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Liquidació del pressupost del 2013 de la Universitat de Girona Quadre 76. 


       Increment   


 


 Pressupost Modificacions Pressupost Drets Recaptació Pendent de pressupost  Grau   Grau de 


Ingressos inicial de crèdit definitiu liquidats líquida cobrament definitiu / inicial (%) d’execució (%) cobrament (%) 


 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Taxes i altres ingressos 26.999.073 4.693.195 31.692.268 31.692.268 26.422.009 5.270.259 17,38 100,00 83,37 


Transferències corrents 54.182.499 (69.173) 54.113.326 54.113.326 51.814.880 2.298.446 (0,13) 100,00 95,75 


Ingressos patrimonials 275.166 230 275.396 275.396 262.413 12.983 0,08 100,00 95,29 


Alienació d’inversions 3 2.750 2.753 2.753 2.753 0 * 100,00 100,00 


Transferències de capital 5.622.778 1.567.986 7.190.764 7.190.764 2.734.405 4.456.359 27,89 100,00 38,03 


Actius financers 24.002 9.979 33.981 33.982 33.982 0 41,58 100,00 100,00 


Passius financers 6 48.905 48.911 48.911 (54.439) 103.350 * 100,00 (111,30) 
          


Subtotal 87.103.527 6.253.872 93.357.399 93.357.400 81.216.003 12.141.397 7,18 100,00 86,99 


Romanents incorporats 2 35.519.380 35.519.382 - - - * - - 


Total 87.103.529 41.773.252 128.876.781 93.357.400 81.216.003 12.141.397 47,96 72,44 86,99 


          


       Increment   


 Pressupost Modificacions Pressupost Obligacions Pagaments Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Despeses inicial de crèdit definitiu reconegudes realitzats pagament definitiu / inicial (%) d’execució (%) pagament (%) 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Despeses de personal 61.923.573 (611.770) 61.311.803 59.983.759 58.646.031 1.337.728 (0,99) 97,83 97,77 


Compres de béns i serveis 16.278.839 19.879.863 36.158.702 16.530.731 13.820.331 2.710.400 122,12 45,72 83,60 


Despeses financeres 90.507 139.256 229.763 229.762 219.864 9.898 153,86 100,00 95,69 


Transferències corrents 1.965.711 1.876.480 3.842.191 2.813.597 2.724.757 88.840 95,46 73,23 96,84 


Inversions reals 5.834.588 18.053.530 23.888.118 12.736.641 11.095.441 1.641.200 309,42 53,32 87,11 


Transferències de capital 8 1.174.375 1.174.383 1.151.380 1.151.380 0 * 98,04 100,00 


Actius financers 24.004 (2.798) 21.206 20.249 20.249 0 (11,66) 95,49 100,00 


Passius financers 986.299 410.600 1.396.899 1.050.670 1.050.670 0 41,63 75,21 100,00 
          


Total 87.103.529 40.919.536 128.023.065 94.516.789 88.728.723 5.788.066 46,98 73,83 93,88 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la liquidació pressupostària de la Universitat. 


* Percentatges superiors, en valor absolut, a 999,99%. 
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Liquidació del pressupost del 2012 de la Universitat de Lleida Quadre 77. 


       Increment   


 


 Pressupost Modificacions Pressupost Drets Recaptació Pendent de pressupost  Grau   Grau de 


Ingressos inicial de crèdit definitiu liquidats líquida cobrament definitiu / inicial (%) d’execució (%) cobrament (%) 


 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Taxes i altres ingressos 15.493.609 2.053.723 17.547.332 21.888.618 14.242.986 7.645.632 13,26 124,74 65,07 


Transferències corrents 50.134.112 3.636.332 53.770.444 46.339.592 43.877.268 2.462.324 7,25 86,18 94,69 


Ingressos patrimonials 705.400 1.924 707.324 370.491 329.034 41.457 0,27 52,38 88,81 


Alienació d’inversions 0 0 0 0 0 0 - - - 


Transferències de capital 4.997.912 2.052.774 7.050.686 4.852.533 2.885.064 1.967.469 41,07 68,82 59,45 


Actius financers 0 0 0 0 0 0 - - - 


Passius financers 270.000 243.476 513.476 271.295 234.720 36.575 90,18 52,83 86,52 
          


Subtotal 71.601.033 7.988.229 79.589.262 73.722.529 61.569.072 12.153.457 11,16 92,63 83,51 


Romanents incorporats 0 37.563.346 37.563.346 - - - - - - 


Total 71.601.033 45.551.575 117.152.608 73.722.529 61.569.072 12.153.457 63,62 62,93 83,51 


          


       Increment   


 Pressupost Modificacions Pressupost Obligacions Pagaments Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Despeses inicial de crèdit definitiu reconegudes realitzats pagament definitiu / inicial (%) d’execució (%) pagament (%) 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Despeses de personal 51.541.136 5.184.005 56.725.141 47.945.169 47.391.976 553.193 10,06 84,52 98,85 


Compres de béns i serveis 11.856.544 24.556.315 36.412.859 11.768.087 8.710.556 3.057.531 207,11 32,32 74,02 


Despeses financeres 52.438 3.946 56.384 46.377 46.302 75 7,53 82,25 99,84 


Transferències corrents 2.325.763 2.126.794 4.452.557 2.565.474 2.445.458 120.016 91,45 57,62 95,32 


Inversions reals 4.807.240 13.601.388 18.408.628 9.333.214 8.219.002 1.114.212 282,94 50,70 88,06 


Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 - - - 


Actius financers 0 (1.310) (1.310) 3.000 3.000 0 - (229,01) 100,00 


Passius financers 1.017.912 80.437 1.098.349 997.886 177.303 820.583 7,90 90,85 17,77 
          


Total 71.601.033 45.551.575 117.152.608 72.659.207 66.993.597 5.665.610 63,62 62,02 92,20 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la liquidació pressupostària de la Universitat. 
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Liquidació del pressupost del 2013 de la Universitat de Lleida Quadre 78. 


       Increment   


 


 Pressupost Modificacions Pressupost Drets Recaptació Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Ingressos inicial de crèdit definitiu liquidats líquida cobrament definitiu / inicial (%) d’execució (%) cobrament (%) 


 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Taxes i altres ingressos 17.650.898 3.587.837 21.238.735 22.738.120 16.424.124 6.313.996 20,33 107,06 72,23 


Transferències corrents 48.814.519 2.244.225 51.058.744 44.390.073 43.378.848 1.011.225 4,60 86,94 97,72 


Ingressos patrimonials 420.975 552 421.527 241.205 209.203 32.002 0,13 57,22 86,73 


Alienació d’inversions 0 0 0 0 0 0 - - - 


Transferències de capital 5.248.654 1.359.835 6.608.489 3.288.871 1.234.615 2.054.256 25,91 49,77 37,54 


Actius financers 0 0 0 3.100 3.100 0 - - 100,00 


Passius financers 118.000 147.477 265.477 277.424 277.424 0 124,98 104,50 100,00 
          


Subtotal 72.253.046 7.339.926 79.592.972 70.938.793 61.527.314 9.411.479 10,16 89,13 86,73 


Romanents incorporats 0 36.682.694 36.682.694 - - - - - - 


Total 72.253.046 44.022.620 116.275.666 70.938.793 61.527.314 9.411.479 60,93 61,01 86,73 


          


       Increment   


 Pressupost Modificacions Pressupost Obligacions Pagaments Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Despeses inicial de crèdit definitiu reconegudes realitzats pagament definitiu / inicial (%) d’execució (%) pagament (%) 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Despeses de personal 52.002.897 4.412.206 56.415.103 48.150.407 47.578.276 572.131 8,48 85,35 98,81 


Compres de béns i serveis 11.287.937 26.990.543 38.278.480 11.134.232 8.928.874 2.205.358 239,11 29,09 80,19 


Despeses financeres 46.127 167.794 213.921 104.694 104.502 192 363,77 48,94 99,82 


Transferències corrents 1.901.880 4.385.076 6.286.956 4.636.344 4.537.252 99.092 230,57 73,75 97,86 


Inversions reals 6.018.727 8.050.247 14.068.974 5.819.627 5.105.440 714.187 133,75 41,36 87,73 


Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 - - - 


Actius financers 0 (3.710) (3.710) 600 600 0 - (16,17) 100,00 


Passius financers 995.478 20.464 1.015.942 988.100 988.100 0 2,06 97,26 100,00 
          


Total 72.253.046 44.022.620 116.275.666 70.834.004 67.243.044 3.590.960 60,93 60,92 94,93 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la liquidació pressupostària de la Universitat. 
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Liquidació del pressupost del 2012 de la Universitat Rovira i Virgili Quadre 79. 


       Increment   


 


 Pressupost Modificacions Pressupost Drets Recaptació Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Ingressos inicial de crèdit definitiu liquidats líquida cobrament definitiu / inicial (%) d’execució (%) cobrament (%) 


 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Taxes i altres ingressos 20.536.786 6.305.864 26.842.650 27.553.278 17.815.874 9.737.404 30,71 102,65 64,66 


Transferències corrents 71.429.237 3.166.580 74.595.817 70.860.624 63.159.762 7.700.862 4,43 94,99 89,13 


Ingressos patrimonials 1.244.280 67.851 1.312.131 1.417.222 1.333.941 83.281 5,45 108,01 94,12 


Alienació d’inversions 0 546.196 546.196 551.280 0 551.280 - 100,93 0,00 


Transferències de capital 6.211.333 1.270.574 7.481.907 7.389.486 3.470.049 3.919.437 20,46 98,76 46,96 


Actius financers 200.000 0 200.000 147.401 80.759 66.642 0,00 73,70 54,79 


Passius financers 10.913 0 10.913 10.913 0 10.913 0,00 100,00 0,00 
          


Subtotal 99.632.549 11.357.065 110.989.614 107.930.204 85.860.385 22.069.819 11,40 97,24 79,55 


Romanents incorporats 3.791.048 69.142.905 72.933.953 - - - * - - 


Total 103.423.597 80.499.970 183.923.567 107.930.204 85.860.385 22.069.819 77,84 58,68 79,55 


          


       Increment   


 Pressupost Modificacions Pressupost Obligacions Pagaments Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Despeses inicial de crèdit definitiu reconegudes realitzats pagament definitiu / inicial (%) d’execució (%) pagament (%) 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Despeses de personal 71.150.309 4.182.197 75.332.506 65.883.957 65.004.693 879.264 5,88 87,46 98,67 


Compres de béns i serveis 19.548.942 20.245.560 39.794.502 24.226.389 16.537.493 7.688.896 103,56 60,88 68,26 


Despeses financeres 22.001 417.770 439.771 435.119 435.119 0 * 98,94 100,00 


Transferències corrents 5.113.651 6.472.934 11.586.585 6.464.399 6.314.803 149.596 126,58 55,79 97,69 


Inversions reals 7.332.091 42.557.058 49.889.149 18.279.295 15.103.561 3.175.734 580,42 36,64 82,63 


Transferències de capital 7.500 15.982 23.482 13.494 10.895 2.599 213,09 57,47 80,74 


Actius financers 200.001 14.762 214.763 133.848 133.848 0 7,38 62,32 100,00 


Passius financers 49.102 6.593.707 6.642.809 2.720.510 2.720.510 0 * 40,95 100,00 
          


Total 103.423.597 80.499.970 183.923.567 118.157.011 106.260.922 11.896.089 77,84 64,24 89,93 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la liquidació pressupostària de la Universitat. 


* Percentatges superiors, en valor absolut, a 999,99%. 
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Liquidació del pressupost del 2013 de la Universitat Rovira i Virgili Quadre 80. 


       Increment   


 


 Pressupost Modificacions Pressupost Drets Recaptació Pendent de pressupost  Grau   Grau de 


Ingressos inicial de crèdit definitiu liquidats líquida cobrament definitiu / inicial (%) d’execució (%) cobrament (%) 


 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Taxes i altres ingressos 25.208.919 349.366 25.558.285 25.328.863 16.019.199 9.309.664 1,39 99,10 63,24 


Transferències corrents 72.609.259 (3.022.743) 69.586.516 69.648.468 63.222.028 6.426.440 (4,16) 100,09 90,77 


Ingressos patrimonials 1.204.462 48.308 1.252.770 964.921 894.670 70.251 4,01 77,02 92,72 


Alienació d’inversions 0 0 0 0 0 0 - - - 


Transferències de capital 6.616.641 (655.908) 5.960.733 5.659.207 2.719.013 2.940.194 (9,91) 94,94 48,05 


Actius financers 200.000 0 200.000 231.396 187.244 44.152 0,00 115,70 80,92 


Passius financers 0 56.115 56.115 386.202 386.202 0 - 688,23 100,00 
          


Subtotal 105.839.281 (3.224.862) 102.614.419 102.219.057 83.428.356 18.790.701 (3,05) 99,61 81,62 


Romanents incorporats 0 61.834.071 61.834.071 - - - - - - 


Total 105.839.281 58.609.209 164.448.490 102.219.057 83.428.356 18.790.701 55,38 62,16 81,62 


          


       Increment   


 Pressupost Modificacions Pressupost Obligacions Pagaments Pendent de pressupost  Grau  Grau de 


Despeses inicial de crèdit definitiu reconegudes realitzats pagament definitiu / inicial (%) d’execució (%) pagament (%) 


 (A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D–E) (G=B/A) (H=D/C) (I=E/D) 


          


Despeses de personal 72.125.981 127.336 72.253.317 66.930.551 66.064.396 866.155 0,18 92,63 98,71 


Compres de béns i serveis 20.881.226 17.386.389 38.267.615 23.992.551 16.720.892 7.271.659 83,26 62,70 69,69 


Despeses financeres 22.001 226.315 248.316 148.099 148.099 0 * 59,64 100,00 


Transferències corrents 5.279.669 5.866.929 11.146.598 7.009.313 5.712.909 1.296.404 111,12 62,88 81,50 


Inversions reals 7.272.994 28.908.400 36.181.394 14.694.320 12.736.087 1.958.233 397,48 40,61 86,67 


Transferències de capital 7.500 19.268 26.768 17.112 12.335 4.777 256,91 63,93 72,08 


Actius financers 200.001 (92.422) 107.579 107.579 107.579 0 (46,21) 100,00 100,00 


Passius financers 49.909 6.166.994 6.216.903 1.589.123 1.589.123 0 * 25,56 100,00 
          


Total 105.839.281 58.609.209 164.448.490 114.488.648 103.091.420 11.397.228 55,38 69,62 90,05 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la liquidació pressupostària de la Universitat. 


* Percentatges superiors, en valor absolut, a 999,99%. 
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