
NOU CIRCUIT comptabilització de Beques de col·laboració i pràctiques SAE 
 

Us informem del nou circuit que s’ha establert per la gestió económica de les beques de col·laboració, 
consensuat entre la Unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant-Beques de Col·laboració i les Unitats de 
Comptabilitat i de Planificació Econòmica i Pressupostos. Aquest procediment s’aplicarà a les noves 
convocatòries que es facin a partir de l’1 de gener de 2021. 
 
Cal que tingueu en compte les següents novetats importants: 
 
1) S’han creat uns nous CEGES a la Unitat de Beques 

 CEGE 38480000411001 – Per a la gestió de Beques d’Unitats Transversals i pràctiques SAE 
 CEGE 38480000411002 - Per a la gestió de Beques de Centres  

2) Les partides receptores de la MC-TRBE seran diferents, en funció de si la partida d’origen és genèrica 
o afectada 

3) Les devolucions dels imports sobrants, tant de retribucions com de quotes patronals de les beques es 
retornaran al capítol 4. 

 
MC-TRBE INICIAL 
 
Les partides receptores variaran en funció de la unitat que convoca la beca i en funció de si l’origen del 
finançament és genèric o afectat. 
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CONVOCADES I 
GESTIONADES PEL 
PROPI CENTRE 
CeGe  
38480000411002 -          
CONVOCADES 
COM UNA UNITAT 
TRANSVERSAL 
CeGe  
38480000411001 

  Si la partida d'origen és genèrica Si la partida d'origen és afectada 
 Concepte Partida receptora 

retribucions D/482000900/C202X*G/G00 
SENSE FONS Programa UPPAGESP 

D/482000900/C202X*A/G00 Fons 
V1UPPAGESP Programa 
UPPAGESP 

quotes patronals  
Seguretat Social 

D/160000300/C202X*G/G00 
SENSE FONS Programa UPPAGESP 

D/160000300/C202X*A/G00 Fons 
V1UPPAGESP Programa 
UPPAGESP  

*X= anualitat en la que es fa la transferència 
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 CeGe  
38480000411
001 

  Si partida d'origen és genèrica Si partida d'origen és afectada 
 Concepte Partida receptora 

retribucions D/482000Y*00/C202X*G/G00 
SENSE FONS Programa UPPAGESP 

D/482000Y*00/C202X*A/G00 
Fons V1UPPAGESP Programa 
UPPAGESP 

quotes 
patronals  
Seguretat Social 

D/160000300/C202X*G/G00 
SENSE FONS Programa UPPAGESP 

D/160000300/C202X*A/G00 Fons 
V1UPPAGESP Programa 
UPPAGESP  

*X= anualitat en la que es fa la transferència 
*Y: Àrea de Tecnologies: 2, CRAI, (CeDocBiv): 3, CRAI-SUPORT DOCÈNCIA: 4, RESTA D’UNITATS TRANSVERSALS: 9 
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  Si partida d'origen és genèrica Si partida d'origen és afectada 
 Concepte Partida receptora 

retribucions D/482000900/C202XG/G00 
SENSE FONS Programa UP000153 

D/482000900/C202XA/G00 Fons 
V1UP000153 Programa UP000153 

quotes patronals 
Seguretat Social 

D/160000300/C202XG/G00 
SENSE FONS Programa UP000153 

D/160000300/C202XA/G00 Fons 
V1UP000153 Programa UP000153 

*X= anualitat en la que es fa la transferència 



 

PROGRAMES DE DEVOLUCIÓ 
 
En el cas de devolucions de Beques de Col·laboració per liquidacions, en finalitzar la beca, o altres devolucions: 
  

BECA FINANÇADA AMB FONS GENERICS:  

La unitat de Beques farà les devolucions a una partida de capítol 4, si la unitat no la té creada, haurà de donar-
la  d’alta al seu CeGe: 

a- En el cas de beques finalitzades en el mateix exercici pressupostari de la MC-TRBE inicial, els imports 
retornats es podran gastar en qualsevol concepte. Si la unitat no la té creada, haurà de donar d’alta la 
següent partida: 

CENTRES I PRACTIQUES D/482000900/C202X*G/G00      SENSE FONS     Programa UPPAGESD  
UNITATS TRANSVERSALS  D/482000Y*00/C202X*G/G00     SENSE FONS    Programa UPPAGESD  

*X= anualitat en la que es fa la transferència 
*Y: Àrea de Tecnologies: 2, CRAI, (CeDocBiv): 3, CRAI-SUPORT DOCÈNCIA: 4, RESTA D’UNITATS TRANSVERSALS: 9 
 
b- En el cas de beques finalitzades en un exercici pressupostari POSTERIOR al de la MC-TRBE inicial, els 

imports retornats només es podran gastar en una altra beca/pràctica (SAE), ja que el motiu d’incorporació 
al nou exercici va ser que estaven reservades per una beca/pràctica. Si la unitat no la té creada, haurà de 
donar d’alta la següent partida: 

 
CENTRES I PRACTIQUES D/482000900/ R ó C*A/G00       FONS V1UPPAGESA     Programa UPPAGESA 
UNITATS TRANSVERSALS  D/482000 Y*00/ R ó C*A/G00   FONS V1UPPAGESA      Programa UPPAGESA 

*R ó C: Beques enviarà correu amb les dades exactes de la partida AFECTADA a obrir de romanent o de corrent 
*Y: Àrea de Tecnologies: 2, CRAI, (CeDocBiv): 3, CRAI-SUPORT DOCÈNCIA: 4, RESTA D’UNITATS TRANSVERSALS: 9 
 

BECA FINANÇADA AMB FONS AFECTATS: 

Si la partida d’origen des de la qual es va fer el pagament és afectada, es retornarà al projecte/programa que va 
donar origen a la transferència.  

Beques sempre retornarà a capítol 4 (sigui quin sigui el capítol de la MC inicial) per la qual cosa cal que, si no la 
teniu creada, haureu de donar d’alta la següent partida pressupostària: 

CeGe ORIGEN      D/482000Y*00/R ó C 202XA*/G00         Fons ORIGEN          Programa ORIGEN  

R ó C 202XA*: Beques enviarà correu amb les dades exactes de la partida AFECTADA a obrir de romanent o de 
corrent 

*Y: Àrea de Tecnologies: 2, CRAI, (CeDocBiv): 3, CRAI-SUPORT DOCÈNCIA: 4, RESTA D’UNITATS (TRANSVERSALS, CENTRES I 
PRACTIQUES): 9 
 
 

Gener de 2021 

 


