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MAPA D'INCORPORACIONS i CREDITS ADDICIONALS 2021

0 Romanents de crèdit finalistes/afectats, incorporats a 2020 provinents d'exercicis anteriors, o corrents 2020

Incorporació automàtica sense sol∙licitud de tots els saldos disponibles, i documents RC, A, D, i AD

1 Romanents de crèdits genèrics incorporats a 2020 provinents d'exercicis anteriors
Tipus capítols pressupost Crèdit Incorporable Crèdit 2019 addicional ref instrucció  tramitació sol∙licitud  aprovació

X A.1.b Extra sistema a Gerència idem

X A.3.a Extra sistema a Gerència idem

X A.3.b Extra sistema a Gerència idem

X A.1.f Extra sistema a Gerència idem

X A.1.e Extra sistema a Gerència idem

CRÈDITS DISPONIBLES                                 
excepcionalment a 2021

Capítols VI i VII  X A.1.h) Via SAP idem

CREDITS AMB DOCUMENT RG, RC, A9, AM i AR    
excepcionalment a 2021

Capítols VI i VII X A.1.i) Extra sistema a Gerència ídem

CREDITS DISPONIBLES A L'EMPARA DE L'ARTICLE  9.7 DE 
LES BASES DE PRESSUPOST

TOTS ELS CAPÍTOLS DE 
DESPESA

X A.1.c
No cal sol∙licitud           
procés d'ofici

idem

CREDITS AMB DOCUMENT RG, RC, A9, AM i AR II i IV X A.1.d Extra sistema a Gerència idem

2 Romanents de crèdits genèrics  corrents 2020
Tipus capítols pressupost Incorporable Crèdit 2019 addicional ref instrucció  tramitació sol∙licitud  aprovació

CREDITS AMB DOCUMENT RG, RC, A9, AM i AR sempre
que el romanent no provingui de crèdit corrent addicional
2020 habilitat per aplicació de la instrucció sobre
incorporació de romanents de l'exercici anterior

VI i VII x A.2.a II Extra sistema a Gerència idem

CREDITS DISPONIBLES sempre que el romanent no
provingui de crèdit corrent addicional 2020 habilitat per
aplicació de la instrucció sobre incorporació de
romanents de l'exercici anterior

VI i VII X A.2.a III Via SAP idem

X A.2.b Extra sistema a Gerència idem

X A.3.a Extra sistema a Gerència idem

X A.3.b Extra sistema a Gerència idem

x A.3.c Extra sistema a Gerència idem

X A.2.f Extra sistema a Gerència idem

X A.2.c Extra sistema a Gerència idem

CREDITS AMB DOCUMENT RG, RC, A9, AM i AR II i IV X A.2.d Extra sistema a Gerència idem

CREDITS DISPONIBLES A L'EMPARA DE L'ARTICLE  9.7 DE 
LES BASES DE PRESSUPOST

TOTS ELS CAPÍTOLS DE 
DESPESA

X A.2.e
No cal sol∙licitud           
procés d'ofici

idemCAP

CAP

Convocatòria o licitació publicada.

Motivació de la necessitat d'incorporació 

cap

Motivació de la necessitat d'incorporació 

Documentació comptable de disponibilitat de crèdits generats per majors ingressos en el 
darrer trimestre de 2020

Sol∙licitud d'ajut formalitzada davant tercers comprometent el cofinançament, de data màxima 
31.12.20, i documnt comptable que suporti l'autorització de la despesa.

Documentació comptable de disponibilitat de crèdits transferits per vicerectorats, unitats 
transversals i notes de càrrec   a centres gestors en el darrer quadrimestre de 2020

Documentació comptable de disponibilitat de crèdits transferits per altres unitats,   a centres 
gestors en el darrer quadrimestre de 2020, en cas de resolucions internes d'ajuts de projectes.

Convocatòria o licitació publicada.

Documentació comptable de disponibilitat de crèdits distribuits a 2020 com a superàvit en 
liquidacions de cursos de postgrau

Còpia de resolució, en cas de resolucions intenes d'ajuts de projectes de data anterior a 
15.03.2020

CREDITS DISPONIBLES O AMB DOCUMENT RG, RC, A9, 
AM i AR                                              

Excepcionalment a 2021 inclou saldos no execcutats de 
resolucions intenes d'ajuts de projectes de data anterior a 

15.03.2020

II i IV

X
A.1.a          
A.1.g

No cal sol∙licitud           
procés automàtic

TOTS ELS CAPÍTOLS DE 
DESPESA

CREDITS AMB DOCUMENTS AV, D2, D8, DC, D3, D6, D7, 
D9 i DM                                              

Excepcionalment a 2021 inclou els ja incoporats a 2020

CREDITS AMB DOCUMENTS AV, D2, D8, DC, D3, D6, D7, 
D9 i DM

TOTS ELS CAPÍTOLS DE 
DESPESA

CREDITS DISPONIBLES O AMB DOCUMENT RG, RC, A9, 
AM i AR

Documentació comptable de disponibilitat de crèdits transferits per altres unitats,   a centres 
gestors en el darrer quadrimestre de 2020, en cas de resolucions internes d'ajuts de projectes.

Documentació comptable de disponibilitat de crèdits transferits per vicerectorats, unitats 
transversals i notes de càrrec   a centres gestors en el darrer quadrimestre de 2020

Documentació comptable de disponibilitat de crèdits distribuits a 2020 com a superàvit en 
liquidacions de cursos de postgrau

Capítols II i IV

vicerector amb competències en 
matèria econòmica (o al gerent en 
el seu defecte per substitució)

condicions addicionals

Sol∙licitud d'ajut fromalitzada davant tercers comprometent el cofinançament, de data màxima 
31.12.20, i documnt comptable que suporti l'autorització de la despesa.

Documentació comptable de disponibilitat de crèdits habilitats per majors ingressos en anys 
anteriors cobrats a 2020, i posats a disposició en el darrer trimestre de 2020

condicions addicionals

vicerector amb competències en 
matèria econòmica (o al gerent en 
el seu defecte per substitució)

cap

X A.2,a.I
No cal sol∙licitud           
procés automàtic

Motivació de la necessitat d'incorporació 

Motivació de la necessitat d'incorporació 



DADES DE CONTACTE ATENCIÓ
Unitat 1. Cal enviar el formulari en format EXCEL i no PDF

Departament/Facultat 2. En cas de necessitar més línies, caldrà utilitzar un nou full de solꞏlicitud.

Persona de Contacte 3. Un cop emplenat, envieu per correu electrònic l'arxiu a la següent adreça: romanents@ub.edu

Telèfon de Contacte 4. La data límit de recepció de solꞏlicituds és: 1 de març de 2021
Email 5. No oblideu emplenar les dades de contacte. Serà important en cas que necessitem posar-nos en contacte.

Data

CEGE  2020        Posició Pressupostària  Programa        Import Nª Document RG/RC/A 
(9 dígits)

Documentació 
adjuntada

Observacions

Posició

14 dígits 22 dígits 8 dígits

Actuacions amb 
cofinançament UB 

amb Ministeris, 
Generalitat o altres 

AAPP

RG/RC/A  corrent 
2020  cap Vi i VII 

amb saldo

RG/RC/A  
romanent anys 

anteriors  cap Vi 
i VII amb saldo

Romanents d’anys 
anteriors generats 

per majors ingressos 
amb recaptació a 
2020 i posats a 

disposició el darrer 
trimestre de 2020

Crèdits 
disponibles per 
distribució de 
superàvits a 

2020 en 
liquidacions de 

cursos de 
postgrau

Crèdits 
disponibles 
Cap II i IV 

generats per 
majors 

ingressos el 
darrer trimestre 

2020

Crèdits disponibles cap II i IV 
transferits per vicerectorats, 

unitats transversals o notes de 
càrrec, el darrer quadrimestre de 
2020, o per altres unitats en cas 
de resolucions internes d'ajuts 

de projectes, així com 
resolucions internes anteriors a 

15.03.2020 o posteriors a 
01.09.2020 no executades

RG,  RC, A  corrent  2020 o 
romanent anys anteriors  

capítols II i IV
amb     saldo     associats     a 
procediments en matèria de 
contractació  i  ajuts  per  als 

quals  la convocatòria o licitació 
hagin estat degudament 

publicades dins l'exercici, obrint 
el periode d'ofertes o 

solꞏlicituds.

Emplenar (posar el nº de 
doc) NOMÉS si s'ha 
seleccionat l'opció anterior 
"RG,RC,A corrent 2020 
capítols VI i VII amb saldo" 
en tipus d'incorporació.

(Marcar amb una "X" 
si adjunteu 
documentació que 
justifiqui la petició de 
la incorporació). Veure 
requeriments a peu de 
pàgina 

Utilitza aquest espai NOMÉS si vols aclarir o 
especificar algún aspecte de la incorporació. Màxim 
100 caràcters

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Crèdits disponibles de capítols VI i VII, suportats per documents RG, RC, A emesos en 
exercicis anteriors, incorporats a 2020, no executats total o parcialment durant l'exercici 
2020

8.  Per a les solꞏlicituds de l'apartat A.1.i), , caldrà anexar a la petició la motivació de la solꞏlicitud d'incorporació.

Romanents d’anys anteriors generats per majors ingressos amb recaptació a 2020 i 
posats a disposició el darrer trimestre de 2020

RG,  RC, A  corrent  2020 o romanent anys anteriors  capítols II i IV
amb     saldo     associats     a procediments en matèria de contractació  i  ajuts  per  als 
quals  la convocatòria o licitació hagin estat degudament publicades dins l'exercici, 
obrint el periode d'ofertes o solꞏlicituds.

1. Per a les solꞏlicituds dels apartats 1.b) i 2.b) caldrà adjuntar a la petició la solꞏlicitud d'ajut formalitzada davant tercers comprometent el finançament, de data
màxima 31.12.2020

2.  Per a les solꞏlicituds del subapartat 2.a) II i 1.i)  caldrà adjuntar a la petició la  motivació de la solꞏlicitud d’incorporació.

Crèdits disponibles cap II i IV transferits per vicerectorats, unitats transversals o notes 
de càrrec, el darrer quadrimestre de 2020, o per altres unitats en cas de resolucions 
internes d'ajuts de projectes, així com resolucions internes anteriors a 15.03.2020 no 
executades

FORMULARI EXTRA SISTEMA D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS EXERCICI 2020

4. Per a les solꞏlicituds dels subapartats 1.f) i 2.f) caldrà adjuntar a la petició justificació fefaent comptable de data de materialitzaicó de la disponibilitat de crèdit per a l 
centre gestor solꞏlicitant, que pot donar lloc a incorporació en el pressupost 2021, que consti en el sistema econòmic-financer ATENEA-ECOFIN

Actuacions amb cofinançament

RG,  RC,  A   cap VI i VII  corrent  2020 i romanents d'exercicis anteriors

Tipus de Solꞏlicitud d'Incorporació   (Marcar amb una "X" l'opció que correspongui)      

7.  Per  a  les  solꞏlicituds  del subapartat  1.d) i 2.d) ,  caldrà  adjuntar  a  la  petició  la  convocatòria  o  licitació publicada.

Crèdits disponibles per distribució des superàvits a 2020 en liquidacions de cursos de 
posgrau

Crèdits disponibles cap II i IV  generats per majors ingressos el darrer trimestre de 2020

6. Per a les solꞏlicituds dels apartats 3.a) i 3b) i 3.c) caldrà adjuntar a la petició justificació fefaent comptable de la data de materialització de la disponibilitat de crèdit per al
centre gestor solꞏlicitant, que pot donar lloc a crèdit addicional en el pressupost 2021, que consti en el sistema econòmico-financer ATENEA-ECOFIN, així com
justificació conforme la transferència es va realitzar per un CEGE emissor corresponent a un Vicerectorat o unitat transversal, o correspongui a un ingrés d’una nota de
càrrec.

5. Per a les solꞏlicituds del subapartat 2.c) caldrà adjuntar a la petició justificació fefaent comptable de la data de materialització de la disponibilitat de crèdit per al centre
gestor solꞏlicitant corresponent a una generació de crèdit per majors ingressos, que pot donar lloc a incorporació en el pressupost 2021, que consti en el sistema econòmico-
financer ATENEA-ECOFIN

3. Per a les solꞏlicituds dels subapartats 1.e) caldrà adjuntar a la petició justificació fefaent comptable de la data de materialització de la disponibilitat de crèdit per al centre 
gestor solꞏlicitant, que pot donar lloc a  incorporació en el pressupost 2021,  que consti en el sistema econòmico-financer ATENEA-ECOFIN
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