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INTRODUCCIÓ 
 
El finançament de les universitats públiques catalanes està determinat majoritàriament 
per la subvenció ordinària de la Generalitat de Catalunya, distribuïda amb paràmetres de 
dimensionament entre les universitats públiques catalanes, i per l’acord de Govern de la 
Generalitat de l’any 2006 de millora del finançament condicionat a l’assoliment 
d’objectius. Tant el model de distribució com el pla de millora del finançament preveien 
un creixement plurianual sostingut fins el 2010. L’aportació de la Generalitat per aquests 
dos conceptes representa a l’entorn del 73% del pressupost de despeses corrents de la 
Universitat.  

La crisi econòmica que afecta el nostre país ha provocat restriccions i ajornaments en el 
finançament previst; cal dir que, tot i la inestabilitat i la incertesa, la UdG sempre ha 
mantingut un pressupost equilibrat. El Consell de Govern i el Consell Social han aprovat 
els tancaments dels exercicis 2008 i 2009 sense dèficit, i en el Consell de Govern del mes 
de juliol es portarà a aprovació el tancament de l’any 2010, que tot i la situació 
econòmica presenta igualment un balanç positiu gràcies a l’aplicació d’un conjunt de 
mesures de contenció i control de la despesa recollides en el Pla d’Eficiència i Austeritat 
(PEiA), que va elaborar un grup de treball creat pel Consell de Govern i que ha permès de 
mantenir la despesa en el marc dels recursos disponibles, assegurant al mateix temps el 
bon funcionament de la Universitat.  

La situació que planteja el pressupost de la Generalitat per al finançament de les 
universitats públiques de l’any 2011 representa una reducció pressupostària global de 
144 M€, que afecta de manera proporcional a totes les universitats públiques en una 
doble vessant: 

- la reducció en un 10% de la subvenció ordinària rebuda l’any 2010 (calculada 
després de la reducció dels 5% de la massa salarial).  

- l’ajornament de les obres del Pla d’Inversions previstes pels anys 2011 i 2012. 
 

Les converses i negociacions mantingudes amb la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) 
al llarg dels mesos que van de març a maig, de vegades de manera conjunta amb totes les 
universitats públiques catalanes i en altres ocasions de manera bilateral entre la UdG i el 
SUR, han confirmat que aquest any el pressupost ordinari destinat al Sistema Universitari 
Català (SUC) és de 688,7M€, una quantitat que equipara la subvenció pública a la del 
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pressupost del 2006. En el cas de la UdG, la subvenció ordinària es concreta en 9,5 M € 
menys que l’any 2010. 

 

Davant aquesta situació, l’equip de direcció de la Universitat de Girona ha pres les 
mesures següents: 

1.- Mantenir permanentment informada a la comunitat universitària de les converses i 
negociacions amb els responsables del Departament d’Economia i Coneixement (DEiC). La 
informació s’ha transmès a través dels informes de la rectora al Consell de Govern dels 
mesos de febrer, març i de la sessió interrompuda del mes de maig; de les reunions amb 
el Consell Social, amb degans i directors de centres docents i directors de Departament i 
Institut; de les reunions amb els representants dels col·lectius d’Estudiants, PDI i PAS; 
amb els caps de servei i administradors; i finalment a través dels comunicats generals a la 
Comunitat Universitària. (Annex 1).  

2.- Estudiar l’impacte en la nostra Universitat de la reducció del finançament. En aquest 
sentit s’han elaborat informes sobre la previsió de finançament per al 2011 i sobre les 
inversions previstes per a la UdG, que han estat enviats a la Generalitat per tal de reforçar 
els arguments de la nostra Universitat en les repetides reunions amb el SUR i el Director 
General d’Universitats (DGU) i de deixar constància escrita de les peticions de la UdG.  

3.- Elaborar un pla de sostenibilitat econòmica, que revisa i amplia les accions 
d’ajustament del pressupost previstes en el Pla d’Eficiència i Austeritat de la UdG del 2010 
(PEiA), però al mateix temps que incorpora accions positives acordades amb el DEiC que 
reforcen la UdG. Per aquest motiu les accions d’ajustament no poden afectar de manera 
significativa aquells aspectes que són importants per millorar la posició relativa de la UdG 
en el context universitari.  

Les mesures proposades s’apliquen en els àmbits econòmic, acadèmic, del personal, de 
les inversions i organitzatiu. 

 

Som una universitat pública, amb recursos que són de tots, i és per aquest motiu que hem 
de ser conscients i responsables de la situació i del que se’ns demana, però també 
decidits defensors del que pensem que és imprescindible perquè la UdG continuï essent 
una universitat capdavantera. 
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Més enllà de l’anàlisi de la situació econòmica de la Universitat de Girona i de les 
actuacions proposades, que és l’objecte d’aquest informe, volem reivindicar el nostre 
model universitari, un model de qualitat i projecció exterior basat en tres pilars 
fonamentals: 

1) El compromís amb el territori; 
2) La sostenibilitat del model; 
3) La ferma autonomia per decidir què serem i com ho serem. 
 

El Pla de Sostenibilitat Econòmica significa un esforç important que afecta tots els àmbits 
de l’activitat universitària i té incidència en tots els col·lectius de la nostra Universitat. 
Només la suma d’esforços a nivell institucional i personal, la coresponsabilitat que 
compartim entre tots, fan possible fer front a aquest escenari complex. 
 
Les decisions que hem de prendre són necessàries avui per afrontar la realitat del 
finançament del 2011, però ho són més encara per poder plantejar amb garanties el 2012 
i següents en l’actual context de crisi econòmica. A partir del proper curs es planteja un 
debat de model del SUC, i en aquest debat haurem d’aportar les nostres pròpies decisions 
de futur: singularitats, fortaleses, millores organitzatives i de governança, i una aposta 
clara per continuar essent una universitat de docència, recerca i transferència que articula 
el progrés social d’un territori amb ambició internacional i resultats demostrats. 
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ESCENARI ECONÒMIC 

 
Període 2007-10: 

Per tal de contextualitzar i entendre millor la situació en què ens trobem és necessari 
explicar, encara que sigui breument, l’escenari econòmic del SUC i de la Universitat de 
Girona. 

En el període 2007-10 el finançament ordinari del SUC ha experimentat un creixement 
notable, amb un increment acumulat del 22,5%.  

En aquest mateix període, el finançament ordinari s’ha vist igualment incrementat pel Pla 
de Finançament per a la Millora de les Universitats Públiques catalanes, que afegia als 
recursos ordinaris un import anual fix de 40 M€ anuals, així com uns imports variables 
condicionats a l’assoliment d’objectius de 294,5 M€ a distribuir, en el decurs dels quatre 
anys del Pla, entre les universitats en base a un sistema d’indicadors. Aquestes previsions 
queden reflectides en el quadre següent: 

 

 
 

El finançament de la UdG durant aquest mateix període ha crescut al mateix ritme que el 
SUC, de manera que per aquests mateixos conceptes hem passat de 48,1 M€ a 62,5 M€, 
amb un creixement acumulat proper al 30%. 

Tanmateix les previsions de la Generalitat no s’han acomplert pel que fa al finançament 
condicionat a l’assoliment d’objectius, de manera que dels 294,5 M€ previstos per al 
conjunt del SUC fins el 2010, se n’han acabat distribuint 139,6 M€, és a dir només un 
47,5%. Això ha afectat el finançament de la nostra Universitat amb un menor 
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finançament global de 5,6 M€, que s’han compensat gràcies a una gestió eficient dels 
recursos disponibles al llarg d’aquest període. 

 

Any 2011: 

Com a resultat de la situació econòmica de la Generalitat de Catalunya, el finançament 
ordinari de les universitats públiques catalanes de l’any 2011 es reduirà a l’entorn del 20% 
respecte del finançament inicial del 2010 (amb la prevenció que el finançament inicial del 
2010 no incorpora la reducció del 5% dels salaris dels treballadors públics a partir del mes 
de juny). 

En el cas de la Universitat de Girona, si en lloc del finançament inicial del 2010 prenem 
com a referència la subvenció del 2010 minorada al mes de juny amb la reducció salarial 
esmentada, el decrement del 2011 per a la nostra Universitat és del 16%: 

 

 

 

El 2011 també es redueix, i de manera molt significativa, la subvenció d’inversions a la 
nostra Universitat, amb un decrement global del 76% respecte del previst i aprovat pel 
Govern de la Generalitat: 

 

 
  

Model de distribució (subvenció ordinària)

Subvenció minorada  2010 58.059.633,65
Subvenció  proposada 2011 48.552.323,43

Decrement 2011 -9.507.310,22 -16%

Inversions:

PIU aprovat a 12/2010 7.174.988,66
Subvenció proposada 2011 2.469.234,50

Decrement PIU 2011 -4.705.754,16 -66%
ICF-equipaments 3.300.000,00
Import confirmat ICF 2011 0,00

Decrement ICF 2011 -3.300.000,00 -100%
Previsió inversions 2011 10.474.988,66

Decrement inversions 2011 -8.005.754,16 -76%
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PLA DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DE LA UdG. 
 
El Pla de sostenibilitat econòmica (PSE) es fa en resposta al decrement del finançament 
de la Generalitat sobre el pressupost 2011. El Pla es basa en les mesures plantejades en el 
Pla d’Eficiència i Austeritat de la UdG del 2010 i s’amplia amb mesures que determinen 
accions d’enfortiment de la UdG, acceptades pel Departament d’Economia i Coneixement 
(DEiC) en les negociacions mantingudes amb el DGU al llarg dels darrers mesos. 

Les actuacions previstes en aquest pla s’impulsaran al llarg del 2011. Algunes d’aquestes 
actuacions tenen una projecció directa sobre el 2012 i els anys següents. Entenem, 
també, que l’escenari econòmic a nivell estatal i català, i les orientacions dels nous 
responsables del DEiC en l’àmbit de les universitats, faran necessari un debat i un consens 
de futur, per tal de garantir un model ambiciós i estable per la UdG que la singularitzi i la 
reforci en el context universitari i social. 

 
 
 
ANTECEDENTS 
 
Davant d’aquest escenari de crisi econòmica, que es va accentuar l’any 2010 amb la 
reducció dels sous dels treballadors públics i amb l’incompliment per part de la 
Generalitat del finançament condicionat a objectius, la Universitat de Girona va impulsar 
un Pla d’Eficiència i Austeritat (PEiA), que va elaborar un grup de treball integrat per 
membres del Consell de Govern i del Consell Social i que va ser presentat davant del 
Consell de Govern i del Consell Social el mes novembre de 2010 i al Claustre un mes 
després. 

 
El PEiA responia en el seu conjunt a tres grans objectius: 

1) Minimitzar l’efecte de la disminució d’ingressos en el pressupost 2010; 
2) Assentar les bases per a la pressupostació del 2011 i exercicis següents; 
3) Dotar-nos d’un model econòmic sostenible basat en una gestió eficient dels 
recursos disponibles i que propiciï una millora contrastable de la competitivitat 
externa. 
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El PEiA va preveure 29 actuacions referides a la gestió econòmica, a l’àmbit acadèmic i a 
l’àmbit de personal, orientades a incrementar els ingressos, reduir les despeses i millorar 
l’eficiència en la utilització dels recursos (Annex 2). 

Les accions proposades a finals del 2010 es van dissenyar com a resposta a la reducció del 
finançament d’aquell any, però també, més important, en previsió d’una situació 
econòmica complexa amb el finançament de la Generalitat dels anys següents. Per això el 
PEiA té un abast plurianual i les actuacions preveien una aplicació gradual. 

Aquelles actuacions del PEiA sobre les quals es podia fer una estimació econòmica més 
certa es van integrar en el pressupost del 2011 (Annex 3). D’altres no, ja sigui perquè 
l’estimació econòmica era més incerta, ja sigui seguint criteris de cautela en la 
pressupostació. Aquestes altres actuacions s’han integrat ara dins d’aquest Pla de 
Sostenibilitat Econòmica, i algunes d’elles s’han revisat atès l’abast major del decrement 
del finançament de la Generalitat del 2011. 

Aquest Pla contempla mesures d’austeritat, però preveu igualment mesures de 
reforçament de la Universitat. Per això, sobre la base del PEiA, proposem un pla 
d’actuació econòmica que asseguri la sostenibilitat de la UdG en el marc del nou model 
de finançament del DEiC, tal com s’ha explicat en la introducció. 

 
 
 
OBJECTIUS del PLA DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA:  
 

1) Reforçar el projecte de la UdG 
2) Millorar el posicionament dins del context universitari 
3) Fer possible un model econòmic sostenible i estable 
4) Ser més eficients en la gestió dels recursos 
5) Mantenir el rigor pressupostari i la salut financera, 

 
 
ACTUACIONS:  
 
Les actuacions estan agrupades en 5 àmbits: 

1. Actuacions en l’àmbit econòmic; 
2. Actuacions en l’àmbit acadèmic; 
3. Actuacions en l’àmbit de personal; 
4. Actuacions en l’àmbit de les inversions; 
5. Actuacions de reorganització d’estructures centrals de la UdG. 
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1. ACTUACIONS EN L’ÀMBIT ECONÒMIC: 
 
 

1.1. Majors ingressos de matrícula: 
 

1.1.1. Correspon a la Generalitat de Catalunya fixar el preu oficial del crèdit dins 
dels marges establerts des del govern de l’Estat. Per al curs 2011-12 s’està 
plantejant un increment de l’IPC més 4 punts. 

 
1.1.2. Segons el decret de preus, la Generalitat preveu aplicar un coeficient d’1,5 

sobre el preu del crèdit de les segones matrícules. A partir de la tercera 
vegada, inclosa aquesta, que es matricula el mateix crèdit, el preu es 
multiplica per 3.  

 
1.1.3. Es preveu destinar el 25% dels majors ingressos derivats de l’increment de 

preus per sobre de l’IPC a una convocatòria d’ajuts, addicionals a les 
beques estatals i gestionada des de l’AGAUR, amb l’objectiu de facilitar la 
igualtat d’oportunitats dels estudiants en l’accés a la universitat. 
S’analitzarà la incidència de la convocatòria a la UdG i, dins de les 
possibilitats econòmiques, es vetllarà per garantir aquesta igualtat entre 
els nostres estudiants. 

 
1.1.4. D’acord amb el decret de preus, s’estudiarà la possibilitat que alguns 

màsters de prestigi estableixin un preu per sobre dels establerts amb 
caràcter general, amb el límit del 30% del seu cost real. 

 
1.1.5. Dins dels marges establerts en el decret de preus, es proposa igualar els 

màsters al preu més alt. 
 

1.1.6. Havent-se activat aquest any un mecanisme per a la prematriculació 
d’alguns màsters (vegeu actuacions a l’àmbit acadèmic), de cares al curs 
2012-13 es proposa ampliar-lo a tots els màsters per tal d’implantar una 
taxa de preinscripció, no retornable en cas que la matrícula finalment no 
s’executi. 

 
1.1.7. D’acord amb el decret de preus, es planteja la possibilitat d’un increment 

del 25% en el preu de matrícula d’estudiants de màster no comunitaris. 
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1.2. Reducció de les despeses corrents: 
 

1.2.1. Es proposa la reducció del 20% de la partida de despeses corrents del 
rectorat i de la gerència. 
 

1.2.2. Es proposa al Consell Social la reducció del 20% de la seva assignació del 
2011. 

 
1.2.3. Es proposa la reducció del 17,5% de les partides destinades a impulsar 

l’acció de govern des dels diferents vicerectorats. Afecta més directament 
les partides de noves accions de govern de caràcter més genèric i no s’ha 
retallat ni partides finalistes ni programes considerats crítics per al 
posicionament de la UdG, tals com els relatius a la internacionalització o 
alguns relatius a la política científica. Atesa la seva importància, aquest 
darrer àmbit s’explica amb major detall en el punt 2.1.  

 
1.2.4. Es proposa la reducció del 10% del finançament dels centres docents, 

departaments i instituts. Aquesta reducció, que no modifica el model de 
distribució del 70% de finançament bàsic i del 30% segons indicadors, és 
addicional a la reducció del 10% que es va aplicar en l’aprovació del 
pressupost 2011. No es redueix el pressupost de contractes-programa, els 
outputs de la recerca i el pressupost assignat als màsters. 

  
1.2.5. Es proposa la reducció de les despeses corrents de tots els serveis centrals 

de l’administració. Per norma general aquesta reducció és del 10%, però 
s’analitzarà si pot ser superior en alguns serveis. Aquesta reducció és 
addicional a la reducció del 10% que ja es va aplicar en l’aprovació del 
pressupost 2011. 

 
 
 
2. ACTUACIONS EN L’ÀMBIT ACADÈMIC:  
 
 

2.1. Recerca i transferència: 
 

2.1.1. Es revisa la política de cànons: la proposta de modificació dels cànons 
associats a les activitats de transferència és una de les actuacions previstes 
en els Plans Sectorials del 2011. 

 
2.1.2. Es redueix la partida global d’accions de foment de la R+D en un 30%. 

Algunes de les accions, com la convocatòria de gestors de gran abast, es 
difereixen al pressupost 2012. Es proposa excloure de la reducció algunes 
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accions com les de suport als costos dels grups de recerca al PCiT; el 
manteniment d’infraestructures de recerca; la convocatòria de mobilitat 
pre i post-doctoral i la convocatòria d’accions singulars de R+D. 

 
2.1.3. Es limiten les aportacions de la UdG a l’adquisició de nous equipaments i 

infraestructures de recerca, mentre que es segueix gestionant les 
adquisicions de grans equipament de manera que s’optimitzin al màxim les  
convocatòries externes. 

 
2.1.4. Es proposa executar els romanents de projectes de recerca anteriors al 

2005 justificats i auditats, convertint aquests romanents en genèrics i 
aplicant-los a accions de política científica. 

 
Per la importància de l’indicador de tesis de llegides i la seva incidència en la qualificació 
de la plantilla de professorat es destaca l’actuació següent: 
 

2.1.5. Es manté el Programa de beques predoctorals de la UdG, com a 
complementari dels programes externs tot promovent de manera 
simultània la implicació d’aquests investigadors en formació en la 
docència. 

 
 

2.2. Planificació docent: 
 
2.2.1. Ajustament del pla docent del curs 2011-2012: 

 
S’ha impulsat un ajustament del pla docent del curs 2011-2012 a la nova 
situació pressupostària amb la finalitat de planificar amb la major eficiència 
la docència del curs vinent. 
 
Amb aquest objectiu, s’ha establert un programa intens de reunions dels 
vicerectors competents amb els responsables acadèmics de la planificació 
del curs (degans i directors de centre docent, directors de departament i 
d’institut), junts i per separat, per tal d’analitzar i concretar els ajustaments 
possibles. 
 
L’ajustament dels plans docents, que ja s’estaven confeccionant, s’ha fet en 
el moment en què calia fer-hi l’assignació de professorat. És per això que 
s’ha vinculat aquest ajustament a una modificació de la dedicació docent 
dels professors a temps complet i a una limitació dels marges de 
contractació d’associats a temps parcial (diferent en cada àrea de 
coneixement, en funció del grau de consolidació de la plantilla). 
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En cap cas no es qüestiona la continuïtat del professorat a temps complet, 
en qualsevol de les seves categories. 
 
S’han identificat les actuacions d’ajustament que són acceptables i se n’ha 
prioritzat l’ordre d’aplicació, amb la voluntat d’afectar el mínim possible 
l’oferta docent.  
 
L’ajustament coincideix amb un moment de transició entre els estudis vells 
i els nous estudis adaptats a l’EEES, cosa que fa molt més complexa la 
intervenció en els plans docents. Naturalment, queden garantits en tots els 
casos tot els requeriments dels plans d’estudis en curs, la qualitat del servei 
acadèmic que s’ofereix i els drets dels estudiants matriculats. 

 
2.2.2. S’han redactat i aprovat per CG (febrer 2011) uns Criteris de programació i 

desprogramació de màsters. Per l’aplicació d’aquests criteris s’ha reduït 
l’assignació docent d’alguns màsters en el curs 2011-2012, o se n’ha 
condicionat la impartició a uns determinats requisits en la dedicació del 
professorat.  

 
2.2.3. Per aplicació dels criteris de programació del CIC, s’han desprogramat dos 

màsters que incomplien criteris d’eficiència, i s’ha condicionat la 
continuïtat de quatre màsters més a la prematriculació efectiva, abans del 
juliol, d’un mínim de 15 estudiants. 

 
2.2.4. Es proposa la reducció del 30% de la partida per a la constitució dels 

tribunals de tesis. En el context de la modificació prevista de la normativa 
de doctorat, es podrà reduir de 5 a 3 els membres dels tribunals de 
doctorat, com ja han fet altres universitats catalanes. En els casos en què 
s’opta a Menció Europea es proposa designar únicament un membre 
estranger per al tribunal. 

 
Les dues actuacions següents estan orientades a millorar dos aspectes clau de la 
Universitat en l’àmbit acadèmic: 
 

2.2.5. S’ha redactat una proposta de normativa d’ordenació per garantir la 
qualitat de la docència impartida complementària als ajustaments 
realitzats en el pla docent 2011-2012. 

 
2.2.6. S’han engegat accions específiques de captació per al curs 2011-12 

d’estudiants de màster, com ara posicionament a Google de la nostra 
oferta de màsters i organització de la I Fira de Màsters de la UdG.  
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3. ACTUACIONS EN L’ÀMBIT DE PERSONAL: 
 
 

3.1. PDI: 
 

3.1.1. Cobertura de places vacants: només de manera excepcional es podrà 
substituir el personal que hagi causat baixa per jubilació o qualsevol altra 
forma d’extinció definitiva de la relació laboral. Aquesta excepcionalitat 
estarà condicionada a les necessitats acadèmiques generals de la UdG. 

 
3.1.2. Cobertura de baixes per incapacitat temporal: només es cobrirà la part de 

les baixes que excedeixi la capacitat docent de les àrees i departaments 
implicats. Es tindrà en compte també la possibilitat d’assignar la docència a 
àrees afins que tinguin un encàrrec per sota de la seva capacitat docent. 

 
3.1.3. Capacitat acadèmica del PDI: Es regula per acord de CG de 27 de gener de 

2011 amb les modificacions següents: els professors Investigadors Actius 
amb tram viu tindran un encàrrec de 20 crèdits, i els professors 
Investigadors Actius en Formació no doctors un encàrrec de 24 crèdits. 

 
3.1.4. Rebaixos docents: El CG de 31 de març de 2011 va aprovar els criteris 

d’assignació de rebaixos docents. Aquest acord implica la reducció d’uns 
70 crèdits respecte del curs actual. La contractació per motiu de rebaixos 
només es produirà quan les àrees implicades tinguin un encàrrec per sobre 
de la capacitat docent. No es podran acumular rebaixos per càrrecs. 

 
3.1.5. Pla de Desenvolupament Professional: queda congelat durant el proper 

curs. 
 
3.1.6. Pla de Sabàtics: Atès el context econòmic ja va quedar ajornat a principis 

del 2011.  
 
Tanmateix, i per tal de preservar la qualitat acadèmica de la plantilla es mantindran les 
següents accions: 

 
3.1.7. Pla de Carrera Professional: es manté la carrera professional aprovada en 

els CG de 24 de juliol de 2009 i 24 de febrer de 2011. Es manté la previsió 
de places de promoció, consolidació i incorporació de professorat. 
 

3.1.8. Pla de Prejubilacions: Es proposa mantenir l’actual pla, tot i les restriccions 
de la Generalitat. 
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3.1.9. Professorat emèrit: es manté el pla de professorat emèrit equiparant el 
seu contracte al d’un associat de tipus 3 d’1 hora setmana (A 3.1). 

 
 

3.2. PAS 
 

3.2.1. Cobertura de places vacants: només de manera excepcional es podrà 
substituir el personal que hagi causat baixa per jubilació o qualsevol altra 
forma d’extinció definitiva de la relació laboral 

 
3.2.2. Renovació de llocs de treball de funcionaris interins i de contractes laborals 

per obra i servei: es preveu la no renovació del 10% (com a màxim) dels 
llocs de treball de funcionaris interins i de contractes laborals per obra i 
servei.  

 
Aquesta mesura no afecta de cap manera ni a llocs de treball estables ni a 
llocs que, tot i ser interins o temporals, puguin ser considerats estructurals. 
La reducció afectarà places de reforç conjunturals i no places interines que 
cobreixen llocs de treball de la RLT vacants o per substitució.  

 
3.2.3. Cobertura de baixes per incapacitat temporal: no es cobriran les baixes per 

incapacitat temporal durant el 1r mes. A partir del 1er mes es cobrirà les 
baixes només en casos excepcionals. 

 
3.2.4. Reducció d’hores extraordinàries: es restringirà l’autorització d’hores 

extraordinàries a raons d’urgència o de força major. 
 

3.2.5. Revisió del Fons d’Acció Social: tot i les retallades que s’han impulsat a 
nivell general de la Generalitat, la UdG referma la voluntat de mantenir les 
actuacions previstes en el marc del Fons d’Acció Social de cares al 2011. 
Atès el moment de l’any en què s’ha notificat el decrement del 
finançament, es mantenen enguany la xarxa de vacances i el casal d’estiu. 
De cares al 2012 es replantejaran aquestes dues actuacions. L’any 2011 es 
proposa reduir en un 37,5% la dotació econòmica destinada a la 
convocatòria d’ajuts de FAS 2011 i en un 50% la dotació per a formació del 
personal. 

 
De manera paral·lela a l’adopció de mesures orientades a la contenció de la despesa, se’n 
preveuen d’altres que han de permetre reforçar i consolidar l’estructura de gestió de la 
Universitat de Girona. 
 

3.2.6. Es podrà nomenar nou personal interí o contractar personal laboral per 
cobrir places conjunturals o llocs de reforç quan hi hagi finançament extern 
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finalista, quan la contractació respongui a requeriments legals o a casos 
excepcionals degudament justificats. 

 
3.2.7. Consolidació de llocs de treball interins corresponents a places 

estructurals: la Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic (EBEP) facilita una visió global de la planificació en matèria de 
recursos humans que no es pot obviar tot i el context econòmic actual. Per 
aquest motiu, mitjançant la definició global de la plantilla, i en base als 
plans d’ordenació recollits a l’article 69 de l’EBEP i els plans de consolidació 
previstos en la seva disposició transitòria quarta, s’impulsarà polítiques de 
consolidació progressiva de la temporalitat en aquelles places estructurals 
que sigui possible. 

 
3.2.8. Incorporació de noves places associades a nous estudis o amb finançament 

específic: tal com es preveu en els convenis específics signats, es podrà 
contractar nou personal per la implantació de nous estudis, així com 
personal que siguin contractats amb finançament específic. 

 
3.2.9. Reducció de l’índex de provisionalitat de la plantilla (reducció de les 

comissions de servei existents): actualment hi ha un nombre elevat de 
comissions de servei entre el personal funcionari, que s’analitzaran, amb la 
intenció d’establir els criteris de permanència, consolidació o remoció 
d’aquesta situació a través del pla d’ordenació esmentat. 

 
 
 
4. ACTUACIONS EN L’ÀMBIT DE LES INVERSIONS: 

 
 

Tal com s’ha explicat en l’apartat d’escenari econòmic, la retallada econòmica en 
inversions per a la Universitat de Girona és de 8 M€ respecte dels 10,5 M€ aprovats en la 
modificació del PIU per part de la Generalitat a finals de l’any 2010. L’assignació 
provisional per al 2011 és, doncs, de 2,5 M€. La UdG compta també amb 3,4 M€ de 
romanents específics del PIU. Aquests recursos són suficients per acabar les obres en 
curs, però no per iniciar els projectes nous previstos, que han de ser ajornats com a 
mínim fins a mitjan 2012 segons les previsions de la Direcció General de Patrimoni de la 
Generalitat. Addicionalment, la UdG ha sol·licitat 1,75 M€ per fer front a la inversió 
necessària en obres de RAM i en TIC.  
 
 

4.1. Revisió de les actuacions del PIU  
 

4.1.1. Obres ajornades: 
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 Construcció de la nova seu de la Facultat de Turisme al Campus Montilivi (que 

comptava amb finançament d’ICF-equipaments); 
 Edifici de Serveis del Barri Vell, al carrer Portal Nou; 
 Inici de la construcció del Campus de Ciències de la Salut, a Sarrià de Ter. 

 
Davant de l’ajornament de la construcció de la Facultat de Turisme, s’estan fent tot un 
seguit de gestions amb la Generalitat (Delegació del Govern a Girona, Delegació de Salut a 
Girona, Secretaria d’Universitats i Recerca, Direcció General d’Universitats, Direcció 
General de Patrimoni, Departament d’Ensenyament) per tal de trobar una ubicació 
provisional adequada per la Facultat mentre no es disposi de la nova seu, que segons les 
previsions actuals seria a l’inici del curs 2015-16. 
 
En relació amb el Campus de Ciències de la Salut, a més de l’ajornament del finançament 
previst per part de la Generalitat, s’està pendent de la confirmació final d’un fons FEDER 
per a la construcció dels espais de recerca de l’àmbit de salut i la seu de l’IdIBGi, que es 
podria veure condicionada a la decisió de la Generalitat sobre la ubicació final de 
l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta i altres equipaments sanitaris. 
 
 

4.1.2. Obres i projectes en curs: 
 

 Edifici Alemanys 14, que amb la seva connexió interna ha de permetre 
esponjar les Àligues, guanyar espais d’ús compartit i reubicar serveis de 
l’administració; 

 Adequació del soterrani de l’Aulari Comú com a seu del Servei Informàtic i del 
SOTIM i ubicació del Centre de Processament de Dades de la UdG i altres 
instal·lacions tècniques; 

 S’acaba de confirmar també el finançament necessari per part del Ministeri 
per a rehabilitar-la capella del Roser de l’església de Sant Domènec; 

 Ampliació dels Serveis Tècnics de Recerca centralitzats (amb finançament 
específic ministerial); 

 Ampliació dels espais de recerca de la Facultat de Ciències (amb recursos 
confirmats de la Disposició Addicional 3era de l’Estatut). 

 Ampliació dels espais de recerca per a grups de l’àmbit científic (amb recursos 
confirmats de la Disposició Addicional 3era de l’Estatut). 

 
 

4.1.3. Altres actuacions en curs o realitzades aquest any 2011 amb finançament 
RAM: 

 
 Adaptació dels espais de l'edifici d'Emili Grahit com a seu de la Facultat de 

Medicina (amb cofinançament de la Diputació de Girona); 
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 Arranjament de la façana de l'edifici d'Emili Grahit (Facultat de Medicina i 
Facultat d’Infermeria); 

 Darrers acabats de la Facultat d'Educació i Psicologia; 
 Ampliació dels espais de deganat de la facultat de Lletres (amb cofinançament 

de la Facultat); 
 Adaptació dels espais de recerca de la Facultat de Ciències; 
 Adequació dels espais per a l’Escola de Doctorat dins de la Biblioteca del 

Campus Montilivi; 
 Millora de la calefacció dels despatxos de la Facultat de Ciències Econòmiques 

i Empresarials; 
 Adequació a normativa de la Facultat de Dret; 
 Rehabilitacions a l’Escola Politècnica Superior; 
 Millora de l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda al Campus 

Montilivi; 
 Millora de la xarxa de comunicacions al Campus Montilivi; 
 Altres RAM i inversió en TIC.  

 
 

4.2. Estalvi energètic: 
 

Es preveu un conjunt d’actuacions amb l’objectiu de rebaixar el consum d’energia 
de la UdG en un 7% el 2011 i fins a un 10% al 2013. Aquestes actuacions 
s’emmarquen en el Document Actuacions d’estalvi i eficiència energètica dels 
edificis de la UdG. Al mateix temps s’està donant impuls a la campanya de 
comunicació ambiental i al Pla de corresponsabilització energètica en els edificis.  

 
4.2.1. Tancament d’edificis: 

 
S’ha establert el tancament de la majoria d’edificis i instal·lacions tècniques de la 
UdG del 8 al 26 d’agost, excepte dues consergeries de campus i les Biblioteques de 
Barri Vell i Montilivi, que tanmateix poden tancar una part de les seves 
instal·lacions. També s’ha de poder accedir als laboratoris i instal·lacions de 
recerca que necessitin continuar la seva activitat, així com el CIAE, OITT, el Servei 
d’Esports. Estaran actius els serveis de guàrdia del SOTIM i del Servei Informàtic i 
el Registre, que tindrà un punt obert a l’edifici de Les Àligues. 

 
El tancament dels edificis comporta el tancament de les instal·lacions de 
climatització i energia elèctrica, excepte quan aquestes siguin necessàries per 
permetre el teletreball i el normal funcionament dels laboratoris i les 
infraestructures de recerca. 

 
 

4.2.2. Condicions de climatització i d’il·luminació: 
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Es programarà les temperatures de consigna a 21⁰C a l’hivern i 26⁰C a l’estiu, amb 
especificacions segons característiques de cada edifici i condicionants 
imprescindibles com el manteniment i conservació d’aparells de recerca o 
maquinari informàtic. Es programarà igualment l’horari d’encesa i aturada dels 
sistemes de climatització, segons nivell d’automatització de cada edifici i els seus 
períodes de tancament. 
 
Es programarà l’horari d’encesa i aturada dels sistemes d’il·luminació, segons ho 
permeti el nivell d’automatització de cada edifici. S’impulsarà la reducció de fins el 
50% de la llum en espais d’ús general. 
 
Per tal de fer el més efectives possible aquest tipus de mesures es planificarà les 
inversions necessàries que permetin l’accés automatitzat als edificis en períodes 
de tancament així com la introducció de sistemes automatitzats d’estalvi energètic 
(il·luminació, clima i aïllaments tèrmics). 

 
4.2.3. Estalvi energètic en l’ús dels equipaments informàtics: 

 
Reducció del nombre d’aules informàtiques obertes en períodes no lectius, 
configuració del pla d’estalvi (“energy star”) a tots els ordinadors i proposta 
d’apagada de l’ordinador en períodes d’absència del lloc de treball superiors als 30 
minuts.  

 
 
 
5. ACTUACIONS DE REORGANITZACIÓ D’ESTRUCTURES CENTRALS DE LA UdG: 

 
En els darrers temps la Universitat de Girona ha propiciat una reflexió a l’entorn 
d’aspectes clau que tenen relació directa amb l’organització i el bon funcionament de la 
Universitat. El document a l’entorn de la comunicació i, de manera molt més significativa, 
l’informe sobre la governança en són dos exemples. Ara fa uns dies el Govern de la 
Generalitat ha aprovat els nous Estatuts de la UdG, que ens han de permetre desplegar 
les actuacions previstes en matèria de governança que ens facin més forts i eficients. 
 
Ja s’ha dit també que caldrà tenir un posicionament molt fort del model de la nostra 
Universitat davant les perspectives de finançament dels propers anys i el debat que el 
nou govern de la Generalitat impulsarà en un futur immediat. En el si de la nostra 
Universitat ja s’ha iniciat aquesta reflexió amb el document Universitat de Girona 2020 i, 
vistos amb una perspectiva de conjunt, als acords del Consell de Govern en l’àmbit 
acadèmic, docent, de recerca ens situen en el camí que s’ha de seguir i reforcen la nostra 
posició. 
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En l’àmbit de l’administració s’han de repensar igualment aspectes importants del nostre 
model organitzatiu, tant a nivell estructural com funcional. Sempre, i en temps de crisi 
més encara, la resposta adequada a les necessitats de servei passa per l’optimització dels 
recursos i la seva gestió eficient. La situació econòmica actual, i les actuacions impulsades 
en aquest pla, accentuen la necessitat d’introduir criteris de major flexibilitat i 
polivalència en la gestió de la plantilla, que permetin el màxim aprofitament de la 
capacitat de treball del personal de la UdG, com per exemple afavorir la mobilitat interna, 
l’establiment de pools de gestió, la compartició de recursos entre unitats diferents o la 
posada en marxa de projectes singulars que persegueixin aquests objectius de 
racionalització i optimització de la plantilla. Les decisions en aquest sentit partiran d’un 
debat amb els caps de les unitats i els representants dels treballadors. 
 

Les estructures organitzatives de la UdG es reordenaran per incrementar la seva 
competitivitat, rendibilitzar millor els recursos que s’hi assignen i respondre de la manera 
adequada a la nova situació econòmica. Qualsevol reorganització ha de ser fruit d’una 
reflexió compartida i s’ha de preveure a mig termini, però ara, i de manera significativa, 
s’han iniciat els primers passos, que en la mesura del possible es completaran abans de 
l’estiu. 
 

 Reorganització del rectorat i de la gerència, amb revisió de tasques i equips de 
treball; 

 Contenció en la creació de noves càtedres i reducció del finançament basal 
aportat per la Fundació Girona: Universitat i Futur; 

 Reordenació de l’ICE, que centralitzarà les actuacions relacionades amb la 
docència i assumirà tasques com les que ara desenvolupa el Programa de 
Suport a la Qualitat de la Docència o programes específics de relació amb els 
altres nivells educatius; 

 Potenciació de l’Oficina Universitat Empresa revisant-ne les tasques 
assignades, integrant-la dins de l’OITT i buscant les sinergies amb el PCiT i la 
FUGiF; 

 Revisió de les tasques assignades al SOTIM per la reducció del finançament en 
inversions i revisió de la seva organització i si escau redimensionament;  

 Reorganització de l’àrea de comunicació per rendibilitzar millor les sinergies de 
les diferents unitats que hi col·laboren; 

 Impuls progressiu del pla pilot d’administració de Campus del Barri Vell, en 
especial, en una primera fase en la planificació conjunta de l’ús dels espais.  
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QUADRE RESUM DE LES ESTIMACIONS ECONÒMIQUES DEL PLA DE 
SOSTENIBILITAT 2011. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ESTIMACIÓ ECONÒMICA DEL PSE PER A L'EXERCICI 2011

2011 Observacions
ACTUACIONS EN L'ÀMBIT ECONÒMIC 4.386.660,52
1.1 Majors ingressos de matrícula 2.072.177,64
1.1.1 Increment del crèdit de matrícula 1.252.831,30 Pendent del Decret de preus de GC
1.1.2 Increment del crèdit repetit 626.046,34 Pendent del Decret de preus de GC
1.1.3 Ajuts addicionals de matrícula (AGAUR) − 25% ajuts a estudiants: 469.719,41
1.1.4 Increment del preu d'alguns màsters al 30% del cost real 103.300,00
1.1.5 Igualació del preu de màsters 60.000,00
1.1.6 Taxa de preinscripció als estudis de màster − Projecció 2012:30.000
1.1.7 Increment dels preus de matrícula per estudiants de màster no comunitaris 30.000,00
1.2 Reducció de les despeses corrents 2.314.482,88
1.2.1 Reducció del 20% despeses corrents de rectorat i gerència 172.964,00
1.2.2 Reducció del 20% del finançament del Consell Social 98.840,00
1.2.3 Reducció del 17,5 de l'acció de govern 830.000,00
1.2.4 Reducció del 10% en el finançament de CD+D+I 252.086,00
1.2.5 Reducció del 10% de serveis centrals 436.455,00

− Reajustament pressupost 2011 524.137,88 Diferencial entre subvenció inicial i pressupostada
ACTUACIONS EN L'ÀMBIT ACADÈMIC 1.384.167,00
2.1 Recerca i transferència − Projecció econòmica d'actuacions dins 1.2.3
2.1.1 Revisar la política de cànons 117.500,00
2.2 Planificació docent 1.266.667,00 Projecció 2012: 3,7 M
ACTUACIONS EN L'ÀMBIT DE PERSONAL 630.000,00
3.1 Actuacions de PDI − Projecció econòmica dins 2.2
3.2 Actuacions de PAS 630.000,00 Projecció 2012: 1.3 M
ACTUACIONS EN L'ÀMBIT DE LES INVERSIONS 94.000,00
4.1 Revisió de les actuacions del PIU − Veure apartat d'escenari econòmic
4.2 Estalvi energètic 94.000,00
ACTUACIONS DE REORGANITZACIÓ 177.432,00 Pendent de valorar algunes actuacions

TOTAL PSE 6.672.259,52

NOTES:
▪ De manera addicional a les estimacions 2011 del PSE, s'està elaborant una projecció plaurianual del pressupost d'ingressos i de despeses 
per al període 2011-14. La DGU fixarà criteris homogenis de variables clau per al conjunt de les universitats.
▪ Pendent l'estimació econòmica d'algunes actuacions del PSE més qualitatives
▪ De manera complementària, remetem a les estimacions econòmiques del PEiA ja incloses dins del pressupost 2011 (annex 5)
▪ L'anualització de les actuacions de personal per al 2012 situen l'impacte final del PSE en c. 9,5 M.
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ANNEX 1. RESUM DE LES REUNIONS MANTINGUDES. 
 
 
En el decurs dels darrers 3 mesos, i de manera més intensa en els dos darrers, des del 
rectorat s’han mantingut una sèrie de reunions amb els diferents col·lectius per exposar i 
debatre la situació econòmica i la proposta d’actuacions per fer front al decrement de la 
subvenció ordinària de la Generalitat.  
 
 
Reunions externes: 
 
Des del març s’han fet 5 reunions entre la rectora i el Secretari d’Universitats i Recerca 
per informar de les previsions econòmiques del DEiC i, en quatre d’elles, analitzar la 
situació particular de la UdG. En la major part d’aquestes reunions hi ha assistit també el 
DGU i el DGR, i membres del consell de direcció de la UdG. La primera d’aquestes 
reunions es va fer a la UdG per tal que el SUR conegués directament la nostra Universitat. 
 
S’han fet 3 reunions més entre el DGU i diversos membres del consell de direcció per 
tractar de temes específics de la UdG relacionats amb el finançament. Una d’aquestes 
tres reunions es va fer a la UdG a petició de la rectora per tal de visitar la seu provisional 
de la FT, el Campus Montilivi i el PCiT. 
 
Amb caràcter més tècnic s’han fet 5 reunions entre la DGU i la Gerència de la Universitat, 
2 d’específiques per tractar de temes relatius a la UdG i 3 amb la resta de gerents per 
tractar del decrement del finançament. 
 
 
Reunions internes 
 
S’han realitzat 4 reunions conjuntes amb els degans i directors de centres docents i 
directors de departaments d’institut per explicar i debatre la situació econòmica i les 
actuacions en l’àmbit acadèmic. 
 
S’han realitzat 11 reunions bilaterals amb els diferents responsables acadèmics de centres 
docents i els departaments que hi imparteixen docència per tal d’analitzar les 
implicacions de les actuacions de l’àmbit acadèmic amb cada un d’ells. 
 
S’ha fet 1 reunió amb els degans i directors de centre docent per tal d’explicar-los el 
tancament dels edificis i actuacions d’estalvi energètic. 
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S’ha fet 2 reunions, una amb degans i directors de centres docents i l’altra amb directors 
de departament i d’institut, per explicar la reducció de les despeses corrents en el 
pressupost 2011. 
 
S’ha fet 1 reunió amb la rectora amb els representants de l’Associació UdG.doc per 
informar-los sobre determinades actuacions proposades. 
 
S’ha fet 1 reunió conjunta amb els caps de servei i administradors d’àrea d’estudi per 
explicar i debatre la situació econòmica i les actuacions proposades. S’han fet també 
reunions bilaterals entre la gerència i els caps i administradors de les unitats implicades 
per les actuacions proposades. 
 
S’han realitzat 2 reunions amb els representants del personal acadèmic (Junta i Comitè, 1 
per separat amb cada un d’ells i 1 conjunta amb la rectora) per explicar i debatre la 
situació econòmica i les actuacions proposades. 
 
S’han fet 2 reunions amb els representants del personal d’administració i serveis (Junta i 
Comitè, 1 per separat amb cada un d’ells i 1 conjunta amb la rectora) per explicar i 
debatre la situació econòmica i les actuacions proposades. 
 
Des del mes de març s’han fet també 8 reunions de seguiment entre la Gerència i els 
representants del personal d’administració i serveis (per separat Junta i Comitè) per 
tractar de qüestions diverses en relació amb la política de personal.  
 
S’han fet 2 reunions amb els representants claustrals del PAS al CG. En una, amb la 
rectora, estaven convidades també la presidenta del CdE i la presidenta de la JPF. 
 
S’han fet 3 reunions de la rectora amb els representants del Consell d’Estudiants. 
 
A petició de les seccions sindicals, la rectora ha fet 1 reunió amb els representants de 
CCOO i 1 amb els d’UGT, per tractar igualment sobre la situació econòmica i les 
actuacions proposades. 
 
Finalment s’han d’esmentar les reunions mantingudes entre el rectorat i el Consell Social 
per analitzar conjuntament la situació i debatre a l’entorn de les propostes. 
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ANNEX 2: QUADRE RESUM DEL PLA D’EFICIÈNCIA I AUSTERITAT. 
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ANNEX 3. ACTUACIONS DEL PLA D’EFICIÈNCIA I AUSTERITAT 
INTRODUÏDES EN EL PRESSUPOST DEL 2011. 
 
 
 
A continuació es detallen les actuacions previstes en el Pla d’Eficiència i Austeritat 
integrades dins del pressupost del 2011.  
 
 
Impulsar polítiques actives de patrocini i mecenatge: 
S’ha intensificat les actuacions per a incrementar les aportacions econòmiques externes, 
aprofitant la Llei d’incentius fiscals al mecenatge. L’interès més immediat està essent la 
revisió de la relació institucional amb les entitats financeres amb les quals 
tradicionalment treballa la UdG, i també, amb les que han canviat en el marc de les 
reestructuracions de les caixes d’estalvi. Fruit de les negociacions ja signades, la UdG 
disposa al 2011 de 75.000 euros més que a l’exercici 2010 (que van ascendir a 369.000€). 
S’espera augmentar la xifra gràcies als convenis que es signaran al segon semestre 
d’enguany.  
 
Revisar la política de cànons aplicats a centres adscrits: 
S’han actualitzat els ingressos corresponents a la revisió dels convenis d’adscripció de les 
escoles adscrites a la UdG per l’aplicació de la normativa aprovada per Consell de Govern 
l’any 2010.  
 
Taxa de serveis de suport a l’aprenentatge: 
El Decret de preus estableix la possibilitat de crear una taxa per la contraprestació de 
serveis específics. El pressupost del 2011 ha incorporat una taxa de 70 €, que cobreix 
aproximadament el 15% del cost de desenvolupament, actualització i millora de les eines i 
les infraestructures informàtiques que la universitat posa a disposició dels estudiants. 
Aquesta taxa ha comportat l’anul·lació de la taxa de preus de materials de matrícula. 
 
Revisar la tarificació de serveis: 
En el pressupost del 2011 s’han introduït canvis en la tarificació de comunicacions i 
telefonia. Xarxa de comunicacions: no es cobren internament les altes de punt de xarxa, i 
es cobrarà el manteniment a 21,19 €/any per punt en cas que sigui punt de gestió 
descentralitzada (abans 350€/any). Això facilita la desactivació de punts innecessaris. 
Tarifes de telefonia: no es cobrarà per les altes dels telèfons (fixos, mòbils, analògics i IP). 
S’està fomentant la implantació de solucions tipus skype i ha millorat el sistema d’avís de 
consums per sobre llindars predeterminats. Al segon semestre, s’augmentarà la 
informació sobre les tarifes de fixes i mòbils, de nacionals i d’internacionals i de veu i 
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dades. En resum, es pretén la reducció percentual progressiva del pressupost de despeses 
corrents en telefonia fixa i mòbil, del 5% en el pressupost 2011, 7% en el 2011 i 10 % en el 
2013. 
 
Reduir en un 10% els recursos destinats a subscripcions bibliogràfiques amb finançament 
de la UdG. 
Es va reduir el 10% en subscripcions de la Biblioteca, partida que havia anat 
experimentant increments anuals des del 2007. La reducció del 10% comporta la revisió i 
actualització dels criteris de la col·lecció i no repercuteix en un decrement en la qualitat 
dels fons. Al mateix temps es revisarà les condicions d’adquisició per obtenir condicions 
més avantatjoses. 
 
Revisió de modalitats de contractació externa: 
S’han revisat els sistemes de contractació dels serveis de major cost. Per la compra 
d’energia elèctrica, la UdG s’ha iniciat en les subhastes publiques, aconseguint un estalvi 
acumulat de 88.000 euros pel 2010 i 2011. S’ha renegociat els cànons amb agències de 
viatges, abaratint els preus de partida en un estalvi acumulat superior als 50.000 euros i 
ens hem acollit a la plataforma electrònica de contractació de la Generalitat, cosa que ha 
permès tenir accés a preus homologats amb 9 agencies de viatge més. Està prevista 
l’externalització de l’aprovisionament de material d’oficina, que permetrà optimitzar 
costos, logística de  l’estucatge del material i la seva distribució interna. S’està estudiant 
la revisió dels contractes de neteja i vigilància amb la intenció d’abaratir costos en un 7% 
sense pèrdua de la qualitat del servei. 
 
Ingressos procedents de la gestió de la tresoreria: 
La UdG continuarà treballant en una acurada gestió de la tresoreria. A mes de juny de 
2011 s’han assolit 211.000 € (278.000 € de rendiment net el 2010). 
 
Ajustament de la pressupostació de l’IVA: 
La UdG suporta un import d’IVA en les seves compres del qual, en certes activitats, se’n 
pot deduir el percentatge de prorrata general. El 2010 els ingressos per IVA han estat de 
0,5 M € (el doble del que s’havia pressupostat). El pressupost 2011 inclou el mateix 
import de 0,5 M €. 
 
Gestió de la morositat: 
Durant el 2010 s’han catalogat com a moroses 384 factures d’anys anteriors que 
suposaven un deute viu de 849.000 €. La gestió feta ha comportat un cobrament del 67%. 
Durant el 2011 es preveu accentuar les accions per a aconseguir reduir en un 20% la 
morositat dels deutors. 
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