
o Despeses corrents: comprenen els capítols de l’1 al 4

o Despeses de capital: comprenen els capítols 6 i 7.

o Despeses financeres: comprenen els capítols 8 i 9

CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL

Art. 10. 

100.

1000001 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs

101.

1010001 Retribucions complementàries alts càrrecs

102.

1020001 Càrrecs acadèmics

103.

1030001 Altres remuneracions alts càrrecs

Art. 11. 

110.

110001 Retribucions bàsiques personal eventual

Compren sou, triennis, pagues extraordinàries, i altres retribucions bàsiques d’acord amb la seva 
normativa específica

1100011 Retribucions bàsiques del personal eventual docent

1100012 Retribucions bàsiques del personal eventual PAS

Retribucions del personal eventual

Compren sou, triennis, pagues extraordinàries, i altres retribucions bàsiques d’acord amb la seva normativa 
específica

Retribucions complementàries que tinguin aquesta naturalesa en la normativa aplicable. Inclou: complement de 
destinació, complement específic i altres retribucions complementàries establertes reglamentàriament. No 
s’inclouen en aquest concepte les retribucions complementàries que corresponguin imputar a l’article 15.

Retribucions complementàries alts càrrecs

Càrrecs acadèmics 

ALTS CÀRRECS

Retribucions bàsiques d'alts càrrecs

Altres remuneracions alts càrrecs

PERSONAL EVENTUAL

Pressupost de despeses 
Classificació econòmica

L’estructura econòmica pressupostària classifica les operacions de despesa segons la naturalesa de la despesa i s’articula en capítols,
articles, conceptes i subconceptes (subaplicacions en terminologia SAP). 

Les despeses també es classifiquen en despeses corrents, de capital i financeres segons el capítol, així tenim:

Compren totes les retribucions e indemnitzacions a satisfer per la Universitat a tot el personal per raó del treball realitzat per aquest,
així com les cotitzacions a la Seguretat social y altres prestacions socials a les que estigui obligada la Universitat amb el seu personal.
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110001 Retribucions complementàries personal eventual

Retribucions complementàries que tinguin aquesta naturalesa en la normativa aplicable. Inclou: 
complement de destinació, complement específic i altres retribucions complementàries establertes 
reglamentàriament. No s’inclouen en aquest concepte les retribucions complementàries que 
corresponguin imputar a l’article 15.

1100021 Retribucions complementàries del personal eventual docent

1100022 Retribucions complementàries del personal eventual PAS

Art. 12. 

120.

1200001 Retribucions bàsiques del personal docent

1200002 Retribucions bàsiques del PAS

121.

1210001 Retribucions complementàries del personal docent

1210002 Retribucions complementàries del PAS

122.

1220001 Retribucions en espècie per compensació de matrícula

123.

1230001 Altres remuneracions del personal docent

1230002 Altres remuneracions del PAS

Art. 13. 

130.

130001 Retribucions bàsiques personal laboral fix

Compren salari base, complement d’antiguitat i pagues extraordinàries

1300011 Retribucions bàsiques del PDI fix

1300012 Retribucions bàsiques del PAS fix

130002 Retribucions complementàries personal laboral fix

Inclou les altres retribucions de caràcter fix i mensual i que no estan vinculades a retribuir
circumstàncies previstes en altres conceptes pressupostaris. 

1300021 Retribucions complementàries del PDI fix

1300022 Retribucions complementàries del PAS fix

Aquest article comprèn tota mena de retribucions i indemnitzacions del personal laboral que s’hagin de satisfer en virtut 
dels convenis col•lectius o contractes laborals i disposicions que els siguin d’aplicació

Compren sou, triennis, pagues extraordinàries, i altres retribucions bàsiques d’acord amb la seva normativa 
específica

Retribucions complementàries que tinguin aquesta naturalesa en la normativa aplicable. Inclou: complement de 
destinació, complement específic i altres retribucions complementàries establertes reglamentàriament. No 
s’inclouen en aquest concepte les retribucions complementàries que corresponguin imputar a l’article 15.

Comprèn les retribucions que no tinguin caràcter fix ni periodicitat mensual, concretament: hores
extraordinàries, indemnitzacions corresponents a trasllats o similar 

PERSONAL FUNCIONARI

Retribucions bàsiques dels funcionaris 

PERSONAL LABORAL

Altres remuneracions dels funcionaris 

Retribucions complementàries dels funcionaris 

Retribucions en espècie

Inclou les retribucions del personal laboral que ocupa llocs de treball reservats a personal laboral
fix.

Personal laboral fix
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131.

131001 Retribucions bàsiques personal laboral temporal

Compren salari base, complement d’antiguitat i pagues extraordinàries

1310011 Retribucions bàsiques del PDI temporal

1310012 Retribucions bàsiques del PAS temporal

131002 Retribucions complementàries personal laboral temporal

Inclou les altres retribucions de caràcter fix i mensual i que no estan vinculades a retribuir
circumstàncies previstes en altres conceptes pressupostaris. 

1310021 Retribucions complementàries del PDI temporal

1310022 Retribucions complementàries del PAS temporal

132.

1320001 Retribucions en espècie PDI

1320002 Retribucions en espècie PAS

133.

1330001 Altres remuneracions del PDI

1330002 Altres remuneracions del PAS

134.

1340001 Retribucions becaris predoctorals

1340002 Retribucions becaris postdoctorals

Altres remuneracions dels laborals 

Retribucions en espècie

Comprèn les retribucions que no tinguin caràcter fix ni periodicitat mensual, concretament: hores
extraordinàries, indemnitzacions corresponents a trasllats o similar 

Becaris amb contracte laboral 

  

Personal laboral temporal
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Art. 14. 

144.

1440001 Personal a càrrec de projectes docents i altres

1440004 Retribucions doctors i tecnòlegs

1440005 Investigadors programa Juan de la Cierva

1440006 Reincorporació de doctors espanyols

1440007 Investigadors programa Ramon y Cajal

1440008 Beques predoctorals personal investigador

1440009 Categories finançades. Devolucions

1440010 Doctors visitants a Catalunya

1440011 Contractació postdoctorals.  Perfeccionament

1440012 Postdoctorals programa Beatriu de Pinós

1440013 Joves doctors estrangers

1440014 Formació personal investigador

1440015 Formació professorat universitari

1440016 Beques predoctorals Govern Basc

1440017 Beques predoctorals Carlos III

1440018 Beques predoctorals Govern Navarra

1440019 Contractes de Formació Postdoctoral

1440020 Beques Marie Curie

1440021 FICIP

1440022 Personal Investigador Doctor Júnior - Generalitat   (PDJ)

1440023 Promoció empleo joven

1440025 PROFOR

1440026 Retenció talent

1440027 Conveni Caixa

Art. 15. 

  

151.  

1510001 Gratificacions serveis extraordinaris del PAS

1510002 Altres remuneracions del personal de les PAAU

1510003 Incentius especials

1510004 Encàrrecs compensats

1510005 Indemnitzacions i sentències

152. 

1520001 Remuneracions especials postgraus 

Activitats extraordinàries

Retribucions pagades al personal en raó d’activitats específiques i no habituals.

Retribucions cursos de postgrau  

ALTRE PERSONAL AMB FINANÇAMENT EXTERN

Retribucions altre personal  

 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 

Retribucions de caràcter personal de personal eventual, funcionari i estatutari, per serveis realitzats fora de la jornada
normal de treball que, en cap cas, podran ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en el dret a percebre-les. 

En aquest concepte s’inclouen les retribucions al personal de la Universitat per la prestació de servei en un curs
de postgrau no oficial o assimilable. També s’imputenles retribucions corresponents a serveis prestats a l’Escola
d’Idiomes Moderns i l’Institut d’Estudis Hispànics de la Universitat.
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153. 

1530001 Incentius Recerca
  

Art. 16. 

160.

1600001 Quotes socials del personal docent

1600002 Quotes socials del PAS/Alta direcció

1600003 Quotes socials becaris

1600009 Recàrrec seguretat social

161.

1610001 Aportació Fons de Pensions PDI

1610002 Aportació Fons de Pensions PAS

162.

1620001 Despeses socials  PDI

1620002 Despeses  socials  PAS

1620003 Formació i ajuts matrícula

1620004 Acció Social PDI

1620005 Acció Social PAS

1620009 Altres despeses socials

Quotes Socials 

Incentius Recerca 

ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 

Aportacions al règim de la Seguretat Social i de previsió social del personal

Prestacions Socials 

Despeses Socials 

  

Prestacions econòmiques de caràcter social reconegudes al personal per norma o conveni colꞏlectiu vinculades a
la seva situació socioeconòmica. 

Retribucions pagades al personal docent i investigador en raó de direcció de projectes o altres activitats 
vinculades amb la seva tasca investigadora.
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CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Art. 20. 

   202.

2020001 Lloguers de locals i cànons

    
Despeses derivades dels diferents contractes d'arrendament d'edificis i locals que ha signat la 
Universitat de Barcelona.

203. 

2030001  Lloguer de fotocopiadores

    Despeses derivades del lloguer i l'arrendament financer (leasing) de les màquines fotocopiadores. 

2030002  Lloguer d’equipament informàtic
    Despeses derivades dels contractes de renting d’equips informàtics.

2030003 Lloguer d’elements de transport

    Despeses derivades dels contractes de renting de vehicles i altres elements de transport.

2030005 Lloguer d’equips d’ audiovisuals

    Despeses derivades del lloguer i contractes de renting d’equips d’audiovisuals.

2030006  Lloguer d’equips informàtic aules

    Despeses derivades dels contractes de renting d’equips informàtic per a aules.

2030007 Lloguer d’equips informàtic portàtils

    Despeses derivades dels contractes de renting d’equips informàtic portàtils

204. 

2040001  Lloguer de vehicles
    Despeses derivades dels lloguers i contractes d’arrendament de vehicles.

209. 

2090001 Altres lloguers

  

  

Altres lloguers 

  

Lloguer de transport 

Lloguers d'edificis i altres construccions 

  

Lloguer de maquinària, instalꞏlacions i utillatge

LLOGUERS I CÀNONS

Els lloguers són les despeses derivades de l’arrendament de béns mobles i immobles mentre que els cànons són
pagaments per la utilització d’un servei o com a contraprestació en contractes d’assistència tècnica, de cessió de
tecnologia, per ús d’una patent, d’una marca, etc. Per tant, es registren en aquest article, tant el lloguer de terrenys,
eedificis i locals, el lloguer d’equips informàtics,, el lloguer de maquinària i material de transport, sempre que no es tracti
d’un arrendament financer, com la part de la quota concertada en concepte de prestació de serveis en els immobles
arrendats (per manteniment, entre d’altres). Per tant, en cap cas s’hi in clourà la part de la quota que correspongui al
finançament de la inversió i a la càrrega financera d’aquest finançament.

Compren les despeses en béns i serveis necessaris per l’exercici de les activitats de la Universitat i que no signifiquin un increment
del patrimoni. Per tant, aquells béns o serveis que tinguin caràcter d’inventariable no s’imputaran en aquest capítol sinó en el capítol 6
d’inversions. Tampoc s’imputaran operacions relacionades directament amb projectes i activitats de recerca.

En quant als béns inventariables, l'import límit a partir del qual caldrà fer l'alta d'inventari serà de 300€, amb l'excepció del mobiliari
amb entitat pròpia, que s'haurà d'inventariar qualsevol que sigui el seu valor(ex. una cadira, taula, tamboret, etc.).
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Art. 21.

210.

2100001 Conservació de terrenys

    
Contracte de jardineria i altres despeses d’aquesta naturalesa en relació amb els jardins de la 
Universitat.

212. 

2120001 Contractes de manteniment

    
Despeses derivades dels contractes de manteniment de diferent tipus que té la Universitat: 
instalꞏlacions elèctriques, lampisteria,calefacció, aire, ascensors i extintors per a la major part dels 
edificis.

2120002  Manteniments per encàrrec

    
Altres actuacions de reparació i manteniment puntuals no cobertes pels contractes de manteniment
recollits en el subconcepte 2120001.

2120003 Millores en els edificis

    Actuacions de millora en els edificis de la Universitat i instal.lacions elèctriques, d’aigua i gas.

213. 

  

2130001 Manteniment d'equipament 

  2130002 Manteniment de maquinària d'oficina

    2130003 Manteniment de fotocopiadores i altres

214.

2140001 Conservació d'equipament de transport

    Reparacions del parc mòbil propietat de la Universitat de Barcelona.

215. 

2150001  Conservació de mobiliari

    Despeses de reparació de mobiliari divers.

216. 

    
2160001 Manteniment de software 

    2160002 Manteniment de hardware 

Maquinària i utillatge 

Edificis i altres construccions 

Conservació de terrenys

CONSERVACIÓ I REPARACIONS

Reparacions i manteniment d'equips informàtics de la Universitat de Barcelona.

Manteniment d'equipament informàtic 

Conservació de mobiliari 

Conservació d'equipament de transport 

  

Despeses de conservació i reparació d’immobles propis o arrendats. 

Tarifes per vigilància, revisió i conservació de màquines i instal•lacions.

Despeses de manteniment o de caràcter anàleg que originin els equips de procés de dades informàtics i
d’instal•lacions telefòniques.

Quotes i despeses comunitàries, derrames, entre d’altres, derivades de la propietat. 

En aquest article s’imputen les despeses corresponents a la conservació i reparació d’infrastructures, edificis, locals i
béns de la Universitat de Barcelona. Comprèn les despeses següents:

En canvi, com a norma general,, les grans reparacions i despeses de renovacions, ampliacions o millores, que suposin un
increment de la productivitat, capacitat, rendiment, eficiència, o bé un allargament de la vida útil del bé de la propietat de
l’entitat no imputable al mantenimennt preventiu habitual, s’’imputaran al capítol 6.

Reparacions i el manteniment de l’equipament audiovisual, equipament d’oficina com fotocopiadores i altre
equipament que no sigui de laboratori o científic.
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2160003 Manteniment de micros

217. 

2170001  Manteniment d'aparells científics destinats a recerca

Contractes de manteniment o reparacions concretes dels equipaments, instalꞏlacions i aparells
científics de la Universitat, que s’utilitzen, principalment, per a activitats de recerca.

2170002  Manteniment d'aparells científics destinats a docència

Contractes de manteniment o reparacions concretes dels equipaments, instalꞏlacions i aparells
científics de la Universitat, que s’utilitzen, principalment, en l’activitat docent. 

219. 

2190001  Conservació d' altre material immobilitzat

Reparacions i conservacions diverses, no susceptibles de ser incloses en cap dels conceptes
descrits anteriorment.

Art. 22.

220. 

2200001 Material d’oficina 

Despeses previstes del material d'oficina necessari per al funcionament normal de la Universitat. 

2200002 Mobiliari i estris 

Adquisició i la reposició d'estris i mobles d'oficina, sempre que el seu valor no superi l’import
mínim per inventariar establert a la normativa vigent , actualment 300€, ja que llavors tenen
caràcter de material inventariable i van amb càrrec al capítol 6. S'exceptua d'aquesta norma el
mobiliari amb entitat pròpia, qualsevol que sigui el seu valor (taules, cadires, etc.).

2200003  Premsa, revistes i llibres 

Despeses generades per l’adquisició diaris, revistes, llibres o publicacions diverses a les quals la
Universitat de Barcelona està o preveu estar subscrita. No es recullen aquí les subscripcions de
revistes especialitzades gestionades per la Biblioteca, ni adquisicions que siguin per formar part
del fons de biblioteques, que van amb càrrec al capítol 6. 

2200004 Treballs de publicacions 

Realització de publicacions que fan les diferents unitats i centres, tant a l'exterior com al Servei
d’Informació i Publicacions de la Universitat. 

2200005  Fotocòpies 

Despeses generades en concepte de fotocòpies. 

2200006  Material informàtic de consum 

Despeses de material d'aquesta naturalesa com ara disquets, CDs, cartutxos de tòner, etc. 

2200008 Compra de software 

Compra de software  que no és inventariable, segons estableixi la normativa de la Universitat. La 
compra de software que té caràcter inventariable va amb càrrec al capítol 6. 

Conservació d'altre material immobilitzat 

Manteniment d'aparells científics 

MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 

Material d'oficina 
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2200009 Compra d'altres materials 
Adquisició de material, no susceptible de ser inclòs en cap dels subconceptes anteriors i que te 
caràcter de no inventariable. 

221. 

2210001 Electricitat 

Despeses pel consum d'electricitat generades en de l'exercici. 

2210002 Aigua 

Despeses pel consum d'aigua generades en de l'exercici.

2210003 Gas 

Despeses pel consum de gas generades en de l'exercici.

2210004 Altres subministraments 

Subministraments diversos no imputables a cap dels subconceptes anteriors. 

222. 

2220001 Telèfon 

Despeses de telèfon, tèlex i telefax, inclosa la despesa del sistema IBERCOM. 

2220002 Correus 

Despesa en correspondència oficial. 

2220003 Serveis de missatgers 

Despeses de distribució i tramesa de documents realitzats per empreses de missatgeria. 

2220004 Xarxa informàtica 
Quotes de les línies de transmissió de dades de la Universitat de Barcelona contractades amb 
operadors de telefonia. 

2220005 Xarxa departamental 

2220006 Instalꞏlacions millores de xarxa 

2220007 Xarxa telefònica 
Quotes de les línies telefòniques de la Universitat de Barcelona contractades amb operadors de 
telefonia

2220008 Contracte de carteria 

Contracte de franquícia de correu entre la Universitat i el Servei de Correus. 

2220009 Altres despeses de comunicació 

223. 

2230001 Transports 

Contractes de transport permanents o puntuals realitzats per tercers. 

224. 

2240001 Assegurances 
Primes de les diferents pòlisses d’assegurances contractades. Pòlisses de robatori, d'incendi i de 
responsabilitat civil, que cobreixen tota la Universitat., o específiques o puntuals contractades per 
les diferents unitats, al marge de les generals. 

225. 

2250001 Tributs 

Obligacions fiscals pel pagament de tributs, excepte els locals i aquells que suposen un major preu 
d’adquisició del bé com és el cas de l’ IVA que es carregarà al concepte corresponent de despesa. 

2250003 Tributs locals
    Obligacions fiscals del pagament de tributs de l'administració local. 

226. 

2260001 Quotes a associacions i altres organismes 

Despesa generada per quotes a associacions i institucions de les que la Universitat n’és membre. 

Despeses diverses 

Tributs 

Assegurances 

Transports 

Comunicacions 

Subministraments 
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2260002  Despeses de representació 

Recull les diverses despeses d'aquesta naturalesa que es generin. En la imputació d’aquestes 
despeses s’haurà d’indicar el motiu, naturalesa de la despesa i, en cas de àpats, els assistents.

2260003 Despeses de publicitat 

Cost dels anuncis a la premsa, butlletins oficials, etc. 

2260004 Despeses jurídiques 

Despeses derivades d’actuacions i de procediments jurídics en els quals participa la Universitat. 

2260005 Contractes de prestacions de serveis 

Honoraris per la prestació de serveis per part de professionals externs.

2260006 Conferències i reunions 
Despeses directes generades per l'organització de conferències i congressos. També s’inclouen les 
quotes d’assistència a congressos externs organitzats per altres entitats. En aquest concepte 
s’inclouran les despeses de viatge, hotel i trasllat de totes aquelles persones que no siguin personal 
de la Universitat.

2260007 Despeses electorals 
Despeses derivades de la celebració d’eleccions per cobrir els llocs de representació de la 
Universitat. 

2260008 Vestuari 
Obligacions derivades dels convenis o acords de la Universitat de Barcelona amb el seu personal, 
o altres despeses d'aquesta naturalesa que es puguin generar. 

2260009  Altres 
Despeses diverses no recollides en altres subconceptes i que comportin una prestació de servei o 
lliurament de bé no inventariable.
226000901  Altres. Crèdits generats per ingressos.
En aquesta subaplicació s’aplicaran aquells ingressos generats per ingressos no previstos en el 
pressupost i que, sense cap altra informació, es destinaran a despesa corrent. No es podrà 
imputar cap despesa.

226000902  Altre. Incorporació de romanent crèdits generats per ingressos.

En aquesta subaplicació s’aplicaran aquells romanents de capítol 2 no compromesos, excepte els 
postgraus. No es podrà imputar cap despesa

227. 

2270001 Neteja 
Contractes de prestació de serveis de neteja que té signats la Universitat de Barcelona i les 
despeses puntuals i extraordinàries que d’aquesta naturalesa es puguin produir. 

2270002 Seguretat 

Despeses de vigilància de béns i immobles de la Universitat. 

2270003  Estudis i projectes 
Despeses associades a l’elaboració de projectes i estudis que elaboren empreses externes 
especialitzades. 

2270004 Despeses d’emissió de títols 
Recull les despeses derivades de l’emissió de títols que efectua el Servei de Gestió Acadèmica 
corresponents a ensenyaments homologats. 

2270005 Despeses de tractaments de residus 

2270006 Servei de transport 

Cost derivat del servei de transport per als estudiants habilitat al Campus de la Vall d’ Hebron. 

2270009 Altres 
Altres treballs que s'encarreguen a empreses exteriors, no susceptibles de ser incloses en cap dels 
subconceptes anteriors (desratització, desinfecció, higiene, etc.). 

229.  

Treballs d'altres empreses 

Despeses específiques 
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2290001 Pràctiques de camp 

2290002 Pràctiques 

2290003 Pràctiques de laboratori 

2290004 Pràctiques clíniques i preclíniques 

2290005 Material fungible de laboratori 

2290006 Subministrament de gasos 

2290007 Material fungible d’ estabulari 

2290008 Material fungible fotogràfic i audiovisual 

2290009 Material fungible divers 

2290010 Material de seguretat 

2290011 Activitats Formatives dels programes de doctorat

2290012 Informes especialistes externs previs a l'autorització de defensa de tesis - Doctorat

2290013 Comissions de seguiment - Doctorat

2290015 Premis  (NOU)
Dotació de premis d’investigació, cultural, artístic, científic, tècnic, jurídic i econòmic, relacionats 
amb l’activitat de l’entitat que no siguin amb sol•licitud prèvia, en cas contrari tindrien la  
naturalesa de subvenció o ajut i s’haurien d’imputar a l’’article 48. 
S’inclouen  les despeses corrents derivades de l’organització de lliurament de premis

  

Art. 23. 

230. 

2300001 Dietes 

Despeses per a dietes del personal de la Universitat.

230000101  Dietes manutenció sense pernocta Espanya

230000102  Dietes manutenció  sense pernocta Estranger

230000103  Dietes manutenció  amb pernocta Espanya

230000104  Dietes manutenció  amb pernocta Estranger

2300002 Dietes tribunal tesis doctorals 

Despeses de dietes dels membres dels tribunals de tesis doctorals.

2300003 Dietes tribunal concursos professorat 

Dietes dels membres dels tribunals de concursos de professorat.

2300004 Viatges 

Despeses de viatge del personal de la Universitat.

230000401  Despeses allotjament

230000402  Despeses transport públic

230000403  Despeses transport privat:  kilometratge i altres sense justificant

2300009 Altres indemnitzacions 

Dietes dels membres del Consell Social.

232. Ajuts menjador 

2320001 Ajuts menjador 

S’inclouen les despeses corresponents als vals menjador del personal.

Dietes, locomoció i trasllat 

  

Inclou les indemnitzacions que d’acord amb la legislació vigent s’hagin de satisfer a alts càrrecs i assimilats, funcionaris,
laborals, eventuals, estatutaris, contractat i altre tipus de persoonal; inclouu les compensacions econòmiques per
despeses de manutenció i desplaçamment, incloses aquelles realitzades amb vehicles de lloguer amb o sense conductor
necessàries per efectuar la comissió de servei o el desplaçament.

S’imputaran en aquest article les indemnitzacions reglamentàries per assistència del personal intern o extern de
l’Administració i òrgans colꞏlegiats i, en general, per la concurrència d’aquests a consells, comissions i altres de natura
anàlꞏlega.  

  

INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DEL SERVEI 
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Art. 24. 

241. 

2410006 Activitats de recerca amb finançament finalista

Despeses associades a recerca , amb finançament procedent de subvencions corrents atorgades per 
altres entitats.

242. 

2420001 Formació pròpia del PAS

2420002 Formació pròpia del professorat

2420003 Formació externa del PAS

2420004 Formació externa del professorat

2420005 Formació lingüística per a la mobilitat

243.  

2430001 Despeses especials escoles professionals

Despeses corresponents als cursos impartits per les escoles professionals i els ensenyaments 
propis de la Universitat que no corresponguin a retribucions a personal de la Universitat, ni a 
l’emissió de títols. 

2430002 Títols escoles 

Recull la despesa derivada de l’elaboració dels títols de les escoles. 

244. 

2440001 Avaluació dels plans d'estudi

2440002 Avaluació del professorat

2440003 Avaluació dels aprenentatges

2440005  Accions de qualitat institucional

245. 

2450001 Colꞏlaboracions externes

2450002  Dietes, viatges i despeses de representació

245000201  Dietes manutenció recerca sense pernocta Espanya

245000202  Dietes manutenció recerca sense pernocta Estranger

245000203  Dietes manutenció recerca amb pernocta Espanya

245000204  Dietes manutenció recerca amb pernocta Estranger

245000205  Despeses allotjament - recerca

245000206  Despeses transport públic - recerca

245000207  Despeses transport privat:  kilometratge i altres sense justificant - recerca

2450003  Fungible laboratori

2450004  Fungible material d'oficina i informàtic

2450005  Material bibliogràfic

2450006  Petit equipament

2450007 Promoció i publicitat

2450009 Altres despeses POPS

246. 

2460001 Producció editorial 

2460002 Comerç electrònic

2460003  Publicacions institucionals

Producció editorial 

Avaluació docent i qualitat

Despeses docents dels màsters oficials

Despeses en concepte de formació del personal de la Universitat de Barcelona.

Escoles i títols propis  

Formació del personal 

DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS

Despeses amb finançament finalista  
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248. 

2480000 Emissió de títols de postgrau

2480001 Altres despeses d'organització 1r curs

2480002 Altres despeses d'organització 2n curs

2480003 Altres despeses d'organització 3r curs

2480004 Colꞏlaboracions externes 1r curs

2480005 Colꞏlaboracions externes 2n curs

2480006 Colꞏlaboracions externes 3r curs

2480007 Promoció i publicitat  1r curs

2480008 Promoció i publicitat  2n curs

2480009 Promoció i publicitat  3r curs

249.  

2490001 Altres despeses especials de funcionament 

2490002 Despeses de funcionament de Menjadors

2490004 Activitats culturals 

2490005 Despeses de primera instalꞏlació 

2490006 Despeses d’obtenció de documents 

2490007 Despeses per oposicions del PAS 

2490008 Despeses per oposicions del Personal docent

Despeses derivades de la gestió dels cursos de postgrau excepte les retribucions al personal de la Universitat.

Cursos de postgrau  

Altres despeses especials de funcionament 
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CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES

Càrrega financera per tot tipus de deutes contretes o assumides per la Universitat.

Art. 31. 

310. 

3100001 Interessos de crèdits a curt termini 

3100004   Altres interessos

311. 

313. 

Art. 34. 

349. 

3490001 Comissions

3490002 Diferències negatives de canvi

3490003 Pèrdua per diferència en importacions

3490004 Diferències negatives per arrodoniment del euro

3490005 Comissions TPV 

3490006 Interessos de demora

3490009 Altres despeses financeres 

 Interessos a llarg termini 

Despeses de formalització i cancelꞏlació de préstecs 

Dotació destinada a assumir els interessos generats per crèdits a llarg termini. 

DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES 

Altres despeses financeres 

Despeses financeres no susceptibles de ser incloses en cap dels conceptes enunciats anteriorment. 

Dotació destinada a assumir les despeses financeres, diferents a interessos, generades pels crèdits assumits per
la Universitat (comissions, etc.) 

 INTERESSOS DE PRÉSTECS I BESTRETES 

Interessos de préstecs de tresoreria 

Dotació destinada a assumir els interessos generats per crèdits a curt termini. 
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CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Art. 40. 

401. Transferències a l' Estat 

4010009 Transferències a l'Estat. Devolucions.

Art. 43. 

430. Transferències entitats SFL Grup UB

4300000 Transferències entitats SFL Grup UB

4300001 Fundació Bosch i Gimpera

4300002 Fundació Parc Científic de Barcelona

4300003 Fundació IL3

4300004 Fundació Josep Finestres

4300005 Fundació Solidaritat

431. Transferències entitats SFL Grup UB. Gestió de Projectes 

4310000 Transferències entitats SFL Grup UB. Gestió de projectes.

4310001 Fundació Bosch i Gimpera. Gestió de projectes.

4310002 Fundació Parc Científic de Barcelona. Gestió de Projectes

4310003 Fundació IL3. Gestió de Projectes

432. Transferències Societats Participades Grup UB 

4320000 Transferències societats participades Grup UB.

Transferències i subvencions atorgats a  societats el grup que formen part del grup UB

433. Transferències Societats Participades Grup UB. Gestió de Projectes

4330000 Transferències Societats Participades Grup UB. Gestió de projectes.

434. Transferències Colꞏlegis Majors Grup UB 

4340000 Transferències Colꞏlegis Majors Grup UB.

Art. 45. 

450. Tramsferències a la Generalitat de Catalunya

4500001 Tramsferències a la Generalitat de Catalunya

Art. 46. 

460. Transferències a Ajuntaments 

4600001 Transferències a Ajuntaments

TRANSFERÈNCIES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Les transferències i subvencions són fons atorgats a altres entitats sense que hi hagi contrapartida directa per part dels receptors i que
els receptors destinen a despesa corrent. Per tant, com a regla general, no es podran imputar a cap d’aquests conceptes cap obligació
que tingui associada una factura o nota de càrrec. S’imputen a l’article corresponent en funció del perceptor

TRANSFERÈNCIES A L'ESTAT

Transferències i subvencions traspassats a les entitats sense ànim de lucre que formen part del Grup UB. En
aquests casos la Universitat rep els diners per determinades activitats i projectes que no són gestionades per la
UB, sinó que les gestionen les altres entitats del grup.

TRANSFERÈNCIES A ENS TERRITORIALS 

TRANSFERÈNCIES al GRUP UB
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462. Transferències a Diputacions 

4620001 Transferències a Diputacions

463. Transferències a Comunitats Autònomes

4630001 Transferències a Generalitat de Catalunya

    

Art. 47. 

470. Transferències corrents a empreses privades

4700001 Transferències corrents a empreses privades

    

Art. 48. 

480.  Institucions sense finalitat de lucre 

4800003 Altres Colꞏlegis Majors

4800004 Sindicats

Subvencions atorgades per la Universitat de Barcelona als sindicats amb representació a les juntes
de personal funcionari (professorat i PAS) i al Comité d'Empresa del Personal Laboral

4800005 Entitats religioses

4800007 Cooperació i voluntariat

481. Estudis generals i altres universitats 

4810001 Estudi General Lulꞏlià
4810002 Altres universitats

Subvencions atorgades a altres universitats. En aquest concepte es comptabilitza la compensació
de matrícula de personal de la Universitat de Barcelona a altres Universitats.

482. Beques 

4820001 Becaris Innovació Docent

4820002 Becaris de l'aula d'informàtica

4820003 Becaris de la Biblioteca

4820004 Becaris programa de millora per Innovació Docent

4820005 Becaris per a la formació de la recerca i la docència

4820006 Becaris del Servei d’Esports

4820007 Becaris de programes d'intercanvi

4820008 Beques FPI (MCYT)

4820009 Altres beques 

4820010 Beques FPU - MEC

484. Transferències a membres de la comunitat universitària 

4840001 Representats d'estudiants

4840002 Activitats estudiantils

4840003 Borses de viatge

4840004 Borses de viatge professors estrangers

4840005 Ajuts social al personal

4840006 Ajut matrícules

Recull la compensació de matrícules de família nombrosa i matrícules d’honor de COU.

Transferències i subvencions atorgats a famílies o institucions sense ànim de lucre que no formen part del Grup UB.

TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE 

TRANSFERÈNCIES  A EMPRESES PRIVADES
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485. Transferències a Fundacions i altres entitats

4850008 Club Esportiu Universitari

4850009 Altres entitats

489. Altres subvencions

4890001 Altres subvencions
Subvencions a entitats sense finalitat de lucre no susceptibles de ser incloses en cap dels
subconceptes.

4890002 Organització de congressos

Subvencions atorgades per la Universitat per a l’organització de congressos. Les despeses
d’organització del congrés o d’assistència a un congrés s’imputen al concepte 2260006.

4890003 Subvencions a ESALS àmbit Generalitat Catalunya
Subvencions a entitats sense finalitat de lucre no susceptibles de ser incloses en cap dels
subconceptes que s’atorguen a ESALS dependents de la Generalitat de Catalunya

4890004 Premis
Dotació de premis d’investigació, cultural, artístic, científic, tècnic, jurídic i econòmic, relacionats 
amb l’activitat de l’entitatamb sol.licitud prèvia. En cas que s'atorguin a personal de la UB i no 
estiguin exempts d?IRPF, es tramitaran per la nòmina.

Art. 49. 

490. Transferències a organismes internacionals

4900001 Transferències a la CEE

4900009 Transferències a l’exterior

TRANSFERÈNCIES  A L' EXTERIOR
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CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS

Despeses realitzades per la Universitat susceptibles d’incrementar el seu patrimoni o relacionats amb activitats de recerca.

Art. 60. 

600. Adquisició de terrenys

6000001 Adquisició de terrenys

602. Despeses inherents a la transmissió de la propietat

6020001 Despeses inherents a la transmissió de la propietat

Art. 61. 

610. 

6100001 Adquisició d’edificis i altres construccions

6100002 Adquisició d’edificis per contractes arrendament financer o assimilats

611. 

6110001 Construcció d'edificis

6110002 Grans reparacions d'edificis

6110003 Altres despeses de condicionament

6110005 Instalꞏlacions

613. 

6130001 Retribució de contractes de professionals

6130002 Actuacions oficina tècnica del Pla pluriennal

6130003 Llicències

6130004 Treballs tècnics exteriors

6130005 Maquetatge i documentació

6130006 Impostos

6130009 Altres retribucions

614. 

6140001 Millora i reforma de les instalꞏlacions

6140002 Actuacions de seguretat

6140003 Condicionament de laboratoris

6140009 Altres actuacions

614000002        Incorporació Romanents art 61. No es pot imputar despesa

Adquisició d’edificis i altres construccions  

ADQUISICIÓ DE TERRENYS 

No s’inclouen les reformes que siguin un manteniment de les instalꞏlacions com ara els treballs de pintura,
reparacions o revisions d'instalꞏlacions que s’han de comptabilitzar en l’article 21.

ADQUISICIÓ D’EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 

Reformes, millores i condicionament d’espais  

Construcció i grans reparacions d’edificis  

Incorporació de béns i serveis  
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Art. 64. 

640. 

6400001 Adquisició de mobiliari i estris

  640000002        Incorporació Romanents art 64. No es pot imputar despesa

Art. 65. 

650. 

6500001 Adquisició equips de procés de dades per a la gestió

6500002 Aplicacions software

6500003 Adquisició equips de procés de dades per a la docència

6500004 Adquisició equips de procés de dades per a la recerca

6500005 Adquisició d’equips de comunicació

6500006 Connexió xarxa

6500007 Llicències de software

6500009 Actuacions diverses

  650000002        Incorporació Romanents art 65. No es pot imputar despesa

Art. 66. 

660. 

6600001 Equipament docent

6600002 Equipament de laboratori

6600003 Equipament audiovisual i reprografia

6600004 Equipament científic

6600009 Altre immobilitzat material

6600009 Altre immobilitzat material

  660000002        Incorporació Romanents art 65. No es pot imputar despesa

661. 

6610001 Subscripció publicacions periòdiques. Biblioteca

6610002 Adquisició de fons bibliogràfic. Biblioteca

  

Art. 68. 

680.

6800000 Projectes de recerca Ministeri PN

6800001 Projecte de recerca Ministeri PN. Personal
Despeses ocasionades per la participació en el projecte de personal contractat temporal, alié al 
vincul.lat estatutària o contractualment de forma permanent amb la Universitat.

En els projectes de recerca es classifiquen segons el que les diferents entitats finançadores estableixen. Tot i que s’ha fet
una indicació dels tipus de despeses que es poden passar pels diferents subconceptes, les despeses dels projectes
s’imputaran a un o altre subconcepte segons dictamini la normativa de les diferents convocatòries. Aquesta imputació és
important per a una correcta justificació posterior per part de l’investigador responsable.

IMMOBILITZAT MATERIAL

Adquisició altre immobilitzat material  

ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC

Adquisició d’equipament informàtic  

ADQUISICIÓ DE MOBILIARI I ESTRIS 

Adquisició de mobiliari i estris  

Despeses de projectes de recerca subvencionats pel Ministeri en el marc del Programa Nacional

  

 IMMOBILITZAT IMMATERIAL. RECERCA 

Projectes de recerca. Ministeri PN  

Fons bibliogràfic  
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6800002 Projecte de recerca Ministeri PN. Viatges i dietes

680000201  Dietes manutenció recerca sense pernocta Espanya

680000202  Dietes manutenció recerca sense pernocta Estranger

680000203  Dietes manutenció recerca amb pernocta Espanya

680000204  Dietes manutenció recerca amb pernocta Estranger

680000205  Despeses allotjament - recerca

680000206  Despeses transport públic - recerca

680000207  Despeses transport privat:  kilometratge i altres sense justificant - recerca

680000208  Inscripcions a congressos

6800003 Projecte de recerca Ministeri PN. Material fungible

6800004 Projecte de recerca Ministeri PN. Material inventariable

6800005 Projecte de recerca Ministeri PN. Altres despeses

680000501 Despeses de missatgeria recerca

6800006 Projecte de recerca Ministeri PN. Altres despeses funcionament

Despeses en material fungible, viatges i dietes, així com la utilització de serveis generals de suport 
a la recerca o grans instal.lacions.No es podran doncs imputar ni despeses de personal ni 
l’adquisició de material inventariable.

6800007 Projecte de recerca Ministeri PN. Costos d’execució
Despeses d’adquisició de petits equipaments científicotècnics, material bibliogràfic, material 
fungible, viatges i dietes, així com la utilització de serveis generals de suport a la recerca o grans 
instal.lacions. No es podran doncs imputar despeses de personal.

6800008 Projecte de recerca Ministeri PN. Dotació addicional
Qualsevol tipus de despesa de recerca relacionats o no directament amb els objectius del projecte. 
En particular, i d’acord amb la normativa vigent, podrà destinar-se a generar complements entre 
els membres de l’equip de recerca.

6800009 Projecte de recerca Ministeri PN. Altres despeses

6800011 Projecte de recerca Ministeri PN. Beques recerca

6800099 Projecte de recerca Ministeri PN. Devolucions

681.

6810000 Bestretes projectes CEE

6810001 Projecte de recerca CEE. Personal

6810002 Projecte de recerca CEE. Viatges i dietes

681000201  Dietes manutenció recerca sense pernocta Espanya

681000202  Dietes manutenció recerca sense pernocta Estranger

681000203  Dietes manutenció recerca amb pernocta Espanya

681000204  Dietes manutenció recerca amb pernocta Estranger

681000205  Despeses allotjament - recerca

681000206  Despeses transport públic - recerca

681000207  Despeses transport privat:  kilometratge i altres sense justificant - recerca

6810003 Projecte de recerca CEE. Material fungible

6810004 Projecte de recerca CEE. Material inventariable

6810005 Projecte de recerca CEE. Altres despeses

681000501 Despeses de missatgeria recerca

6810006 Projecte de recerca CEE. Colꞏlaboracions i altres

682.

6820001 Projecte de recerca ISC III. Personal
Despeses ocasionades per la participació en el projecte de personal contractat temporal, aliè al 
vinculat estatutària o contractualment de forma permanent amb la Universitat.

Projectes de recerca. Institut Salut Carlos III 

Projectes de recerca. CEE  

Despeses de projectes de recerca subvencionats pel Fons d’Investigació Sanitària del Ministeri de Sanitat i 
Consum
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6820002 Projecte de recerca ISC III. Viatges i dietes

682000201  Dietes manutenció recerca sense pernocta Espanya

682000202  Dietes manutenció recerca sense pernocta Estranger

682000203  Dietes manutenció recerca amb pernocta Espanya

682000204  Dietes manutenció recerca amb pernocta Estranger

682000205  Despeses allotjament - recerca

682000206  Despeses transport públic - recerca

682000207  Despeses transport privat:  kilometratge i altres sense justificant - recerca

682000208  Inscripcions a congressos

6820003 Projecte de recerca ISC III. Material fungible

6820004 Projecte de recerca ISC III. Material inventariable

6820005 Projecte de recerca ISC III. Altres despeses

682000501 Despeses de missatgeria recerca

6820006 Projecte de recerca ISC III. Béns i serveis
Despeses d’adquisició de petits equipaments científicotècnics, material bibliogràfic, material 
fungible i altres despeses com la contractació de serveis externs. No es podran doncs imputar 
despeses de personal

6820007 Projecte de recerca ISC III. Costos d’execució
Dotació atorgada pel ministeri destinada a despeses en viatges, material fungible, material 
inventariable i altres despeses utilitzats en el projecte de recerca. No es podran doncs imputar 
despeses de personal.

6820099 Projecte de recerca ISC III. Devolucions

683.

6830000 Infrastructura

6830001 Infrastructura. Adquisicions i actuacions

684.

6840005 Projectes de recerca. Joves investigadors. 

685.

    6850000 Grups de recerca consolidats

6850001 SGR. Personal

6850002 SGR. Viatges i dietes

685000201  Dietes manutenció recerca sense pernocta Espanya

685000202  Dietes manutenció recerca sense pernocta Estranger

685000203  Dietes manutenció recerca amb pernocta Espanya

685000204  Dietes manutenció recerca amb pernocta Estranger

685000205  Despeses allotjament - recerca

685000206  Despeses transport públic - recerca

685000207  Despeses transport privat:  kilometratge i altres sense justificant - recerca

685000208  Inscripcions a congressos

6850003 SGR. Material fungible

6850004 SGR: Material inventariable

6850005 SGR. Altres despeses

685000501 Despeses de missatgeria recerca

6850006 SGR. Contractació de doctors/es

6850007 SGR. Acció mobilitzadora

6850008 SGR. Professors o Investigadors visitants.

6850009 SGR. Accions complementàries.

6850011 SGR. Beques.

6850099 SGR. Devolucions

Grups de recerca consolidats. SGR  

Infrastructura  

Projectes de recerca. Joves investigadors. 
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687.

6870002 Altres actuacions de recerca (accions integrades)

6870003 Activitats de recerca

Despeses associades a activitats de recerca que no corresponguin a cap projecte de recerca inclòs 
en altres subconceptes. En aquest concepte es recolliran les despeses d’activitats de recerca 
finançades internament com ara estades de recerca, treballs d’investigació, etc.

687000301  Dietes manutenció recerca sense pernocta Espanya

687000302  Dietes manutenció recerca sense pernocta Estranger

687000303  Dietes manutenció recerca amb pernocta Espanya

687000304  Dietes manutenció recerca amb pernocta Estranger

687000305  Despeses allotjament - recerca

687000306  Despeses transport públic - recerca

687000307  Despeses transport privat:  kilometratge i altres sense justificant - recerca

6870004 Congressos i simposis

6870005 Publicacions en Obert - resultats de la recerca

6870009 IVA anticipat dels projectes de recerca

6870011 Beques

689.

6890000 Altres projectes de recerca

6890001 Altres projectes de recerca. Personal

6890002 Altres projectes de recerca. Viatges i dietes

689000201  Dietes manutenció recerca sense pernocta Espanya

689000202  Dietes manutenció recerca sense pernocta Estranger

689000203  Dietes manutenció recerca amb pernocta Espanya

689000204  Dietes manutenció recerca amb pernocta Estranger

689000205  Despeses allotjament - recerca

689000206  Despeses transport públic - recerca

689000207  Despeses transport privat:  kilometratge i altres sense justificant - recerca

689000208  Inscripcions a congressos

6890003 Altres projectes de recerca. Material fungible

6890004 Altres projectes de recerca. Material inventariable

6890005 Altres projectes de recerca. Altres despeses

689000501 Despeses de missatgeria recerca

6890006 Altres projectes de recerca. Despeses específiques

6890007 Altres projectes de recerca. MCT. Costos execució

6890008 Altres projectes de recerca. Dotació addicional

6890011 Altres projectes de recerca. Beques

6890099 Altres projectes de recerca. Devolucions

Art. 69. 

690.

6900001 Altres inversions

ALTRES INVERSIONS 

Altres inversions  

Altres projectes de recerca  

Actuacions de recerca  
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CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Art. 73. 

730. Transferències de capital a entitats SFL del Grup UB

7300000 Transferències de capital a entitats SFL del Grup UB

7300001 Fundació Bosch i Gimpera

7300002 Fundació Parc Científic de Barcelona

7300004 Fundació Josep Finestres

731. Transferències de capital a entitats SFL del Grup UB. Gestió de projectes

7310000 Transferències de capital a entitats SFL del Grup UB. Gestió de projectes

7310001 Fundació Bosch i Gimpera. Gestió de projectes.

7310002 Fundació Parc Científic de Barcelona. Gestió de projectes

732. Transferències de capital a societats participades  del Grup UB.

7320000 Transferències de capital a societats participades  del Grup UB.

733. Transferències de capital a societats participades  del Grup UB.  Gestió de projectes

7320000 Transferències de capital a societats participades  del Grup UB. Gestió de projectes.

734.

7340000 Transferències de capital a colꞏlegis majors  del Grup UB.

Art. 75. 

750.

7500001 Transferències de capital a la Generalitat de Catalunya

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Finançament de la Universitat de Barcelona per a inversions a la Generalitat de Catalunya

Transferències de capital a colꞏlegis majors  del Grup UB.

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A ENTITATS DEL GRUP UB 

Transferències de capital a Generalitat de Catalunya

Finançament de la Universitat de Barcelona per inversions a les altres entitats que conformen el grup UB.

Transferències i subvencions traspassades a les entitats sense ànim de lucre que formen part del Grup UB., per
projectes de recerca o inversions, quan la UB només actua com a intermediària.

Finançament de la Universitat de Barcelona per a inversions a societats participades del grup UB.

Transferències i subvencions traspassades a societats participades que formen part del Grup UB, per projectes
de recerca o inversions, quan la UB actua com a intermediària

Les transferències i subvencions són fons atorgats a altres entitats sense que hi hagi contrapartida directa per part dels receptors i que
els receptors destinen a inversions, recerca o altres despeses de capital. Per tant, com a regla general, no es podran imputar a cap
d’aquests conceptes cap obligació que tingui associada una factura o nota de càrrec. La classificació en els diferents conceptes i
subconceptes es fa segons el tipus d’entitat que rep els fons. 

Finançament de la Universitat de Barcelona per a inversions en colꞏlegis majors.
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Art. 78. 

785.

7850002 Transferències a Fundacions

7850009 Transferències a altres entitats SFL

789.

7890001 Altres subvencions

  

Art. 79. 

790.

7900002 Altres subvencions de recerca

7900003 Altres subvencions de recerca per a entitats del Grup UB

Finançament de la Universitat de Barcelona per a projectes de recerca 

  

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. RECERCA 

Transferències de capital a Fundacions i altres entitats SFL

Altres subvencions

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 

Finançament de la Universitat de Barcelona per a inversions a les altres entitats sense finalitat de lucre.

Transferències i subvencions de capital. Recerca  
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CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS 

Art. 82. 

820.

821.

Art. 83. 

830.

Art. 86. 

860.

8600001 Adquisició d’accions

8600002 Adquisició de participacions

Art. 87. 

870.

8700001 Aportació a fons fundacionals
Aportacions realitzades per la Universitat de Barcelona al fons fundacional de fundacions (no 
inclou altre tipus de subvencions a fundacions)

CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS

Art. 91. 

910.

911.

9110027 Amortització Innocampus

9110028 Amortització Dèxia - Sabadell edifici 22@

9110029 Amortització Facultat de Dret  (contracte col.laboració públicoprivat)

912.

9120001 Retorn bestreta Projecte MEC-FEDER

9120002 Amortització préstec ministeri

9120003 Bestreta overhead

9120004 Devolució anticipada préstec Ministeri

9120005 Devolució anticipada bestreta Ministeri

913.

9130002 Amortització préstec de recerca

Amortització préstec sector públic recerca 

Amortització préstec sector públic recerca 

Amortització Crèdits a curt termini

Amortització Préstecs a llarg termini

Aportacions patrimonials

Amortització de deutes emesos, contrets o assumit per la Universitat i els seus organismes públics, ja siguin en
euros o en divises, ja siguin a curt o a llarg termini.

Adquisició d’accions i participacions

CONCESSIÓ PRÉSTECS SECTOR PÚBLIC

CONCESSIÓ PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC

Concessió préstecs llarg termini

ADQUISICIÓ D'ACCIONS

Concessió préstecs a llarg termini sector públic 

  AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES

En aquest capítol s’inclouran els crèdits destinats a l’adquisició d’actius financers, que puguin ser representats
en títols valors, anotacions en compte, contractes de préstecs o qualsevol altre document que inicialment els
reconegui. Inclourà, també, els crèdits destinats a la constitució de dipòsits i fiances.

Concessió préstecs a curt termini sector públic 

APORTACIONS PATRIMONIALS
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