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RESUM MODIFICACIONS BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2022. 
 
Respecte a les bases d’execució 2021, es produeixen els següents canvis significatius: 

 

ART. 10   CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS 
S’insereix un paràgraf a l’apartat 1.a).  (Subratllat l’afegit) 

En el cas de projectes europeus o altres projectes internacionals, s’habilitarà crèdit a la 
recepció de  l’Acord de Subvenció (Grant Agreement) o qualsevol document anàleg que 
estigui signat per la institució atorgant. Si no hi ha una distribució preestablerta temporal, 
l’import total es dividirà entre el nombre d’anualitats 

Es modifica el següent paràgraf a l’apartat 1. a). (tatxat l’eliminat i subratllat l’afegit) 
Com a excepció a la norma general  en el cas de recepció d’ajuts per convocatòria en 
concurrència competitiva, conforme per habilitar crèdit serà necessària una resolució 
definitiva en ferm, en el cas de “Proyectos generadores de conocimiento del MICIN”, 
s’habilitarà crèdit a petició de l’investigador/a, per l’import de la primera anualitat, a 
l’emissió de les propostes de resolucions provisionals, sempre i quan es formalitzin abans 
del 10 de juliol de l’exercici, i el/la Vicerector/a competent en matèria de recerca informi 
positivament. Les peticions es resoldran acumulades per un període de 15 dies, en un 
llistat unificat, des de la data de resolució provisional. Possibles modificacions d’import 
entre la resolució provisional i la resolució definitiva s’ajustaran com a molt tard amb 
motiu de l’habilitació de la segona anualitat. No s’habilitarà la segona anualitat si no s’ha 
comunicat  a la unitat de Comptabilitat  la resolució definitiva. 
Excepcionalment, amb caràcter puntual i degudament justificat i valorat, en el cas de 
l’adjudicació de projectes per convocatòries en concurrència competitiva, publicades per 
organismes estatals com l’Agencia Estatal de Investigación (AEI), ISCIII o similars i altres 
organismes autonòmics, es podrà habilitar crèdit a petició del / la IP sempre que s’hagi 
publicat una resolució provisional, el projecte estigui acceptat i ja hagi començat el 
període d’elegibilitat del projecte. Per poder fer aquesta habilitació serà necessària una 
sol·licitud individualitzada i motivada del /la IP en la que consti la necessitat de 
l’habilitació (tramitació de contractes de personal inajornable, tramitació de contractacions 
administratives de subministraments i serveis inajornables, etc.) i que el/la Vicerector/a 
competent en matèria de recerca informi positivament. L’aprovació correspondrà a la 
Comissió Econòmica del Consell Social a proposta del Gerent/a. Possibles modificacions 
d’import entre la resolució provisional i la resolució definitiva s’ajustaran com a molt tard 
amb motiu de l’habilitació de la segona anualitat. No s’habilitarà la segona anualitat si no 
s’ha comunicat a la unitat de Comptabilitat la resolució definitiva 

S’insereix un paràgraf a l’apartat 2.  (Subratllat l’afegit) 
En cas de producció externa de publicacions amb factura, per a projectes de pressupost 
superior a 15.000 euros IVA exclòs, es generarà crèdit extrraordinari a l’emissió de la 
factura 
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ART. 11 INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 

L’apartat 3 es modifica, ajustant a crèdits romanents 2019 i 2020 un supòsit de re-
incorporació a rel de la crisi sanitària COVID (subratllats el canvi) 
 Els romanents incorporats segons el que preveu l’apartat anterior únicament es poden  

aplicar en l’exercici pressupostari en el qual se n’acordi la incorporació, amb l’excepció: 
  a) Dels finalistes que ho podran ser fins l’efectiva realització de la finalitat que els va 

motivar. 
  b) D’aquells genèrics el compromís dels quals, degudament formalitzat, repercuteixi en 

exercicis posteriors. 
 c) D’aquells genèrics que s’hagin d’aplicar al cofinançament parcial amb fons propis de 

despeses de projectes amb cofinançament parcial afectat amb convocatòries externes. 
 d) Excepcionalment, i només per a l’exercici 2021, per raó de la dificultat d’execució 

derivada de la crisi sanitària COVID 19 iniciada a març de 2020, les operacions amb 
saldo romanent d’altres exercicis  de crèdit 2019 i 2020 cobertes pels apartats 2.a) i 2.b) 
incorporades a 2020.  

 

ART. 15   INGRESSOS PER A PROJECTES DE RECERCA I INFRAESTRUCTURA 
El primer paràgraf de l’apartat 2 es modifica (tatxat l’eliminat i subratllat l’afegit) 

Les quantitats que hagin estat reclamades a la UB (inclosos interessos) per incorrecta 
justificació de projectes de recerca imputable a l’IP, podran ser compensades amb crèdits a 
disposició de l’IP de projectes no finalistes o sense requeriment de justificació, inclosos els 
gestionats per entitats del Grup Universitat de Barcelona i els ajuts interns.  
La justificació incorrecta de projectes de recerca imputable a l’IP, d’un import significatiu 
(superior als 3.000 euros), podrà comportar, sempre que sigui possible,  una aportació 
mínima del 10% de les quantitats reclamades (principal i interessos) en el cas que els 
investigadors siguin titulars de projectes no finalistes o sense requeriment de justificació, 
inclosos els gestionats per entitats del Grup Universitat de Barcelona i els ajuts interns. El % 
d’aportació mínim del 10% s’incrementarà en funció de l’import disponible. 

ART. 16   INGRESSOS PER SERVEIS EXTERNS I INTERNS PRESTATS PELS ÒRGANS 
MITJANÇANT TARIFA, CONTRACTE O CONVENI 
El darrer paràgraf de l’apartat 3.c) es modifica, incrementant del 9% al 18% el dret 
d’ingrés de la UB en concepte de transferència de coneixement pels  contractes signats 
amb la FBG, derivat de la reforma en la gestió de la FBG (tatxat l’eliminat i subratllat 
l’afegit) 

Pels contractes signats amb la Fundació Bosch i Gimpera, en el cas de projectes de 
recerca, la UB percebrà el 18% en concepte tindrà dret a percebre un 8% en concepte de 
transferència de coneixement derivat de la realització i acumulació d’experiència científica, 
industrial i comercial. Aquest import quedarà a disposició de la UB com a ingrés genèric. 

El primer paràgraf de l’apartat 4. es modifica, remetent la distribució dels ingressos per 
llicència de marca en que participa la FBG a la normativa de propietat intel·lectual  (tatxat 
l’eliminat i subratllat l’afegit 

En els casos d’ingressos per llicència de marca,  si participa la Fundació Bosch i Gimpera, 
la distribució  serà la contemplada en la normativa de propietat intel·lectual i industrial de la 
UB del 70% per a la UB, del 10% per a la Facultat, del 10% a disposició de l’investigador 
per a que reverteixin en activitats de recerca i del 10% per a la Fundació Bosch i Gimpera. 
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En casos de pròrroga o llicències sense participació de la Fundació Bosch i Gimpera,  el 
10% de la  Fundació Bosch i Gimpera no aplica i  incrementa la part de la UB fins el 80%. 

 

ART. 17   AJUTS O SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES ALS ORGANS 
L’apartat 4, sobre cofinançament d’ajuts rebuts, es modifica, en el següent sentit 
(subratllat l’afegit) 

Quan l’ajut requereixi, segons les bases de la convocatòria o conveni, el cofinançament de 
la UB per a la realització de l’activitat subvencionada: 
a) Si el cofinançament de la UB és a càrrec de fons genèrics i és superior a 30.000 euros, 

prèviament a la formalització de la sol·licitud d’ajut davant tercers serà necessària 
l’autorització del Gerent/a i un document comptable A amb crèdit disponible de l’exercici 
o plurianual als efectes d’assegurar el cofinançament amb fons propis genèrics en 
l’exercici que es resolgui l’ajut. En tot cas, si les despeses que cofinancen l’ajut són de 
personal, caldrà l’autorització del Gerent/a per a qualsevol import. 

b) S’haurà de disposar del crèdit adequat i suficient en el moment de l’acceptació de l’ajut.  
c) En el cas que aquests fons siguin genèrics, s’instrumentarà una transferència de crèdit 

de la partida pressupostària genèrica a la partida pressupostària afectada on es recull 
l’ajut. 

ART. 22  RETENCIÓ DE CRÈDIT NO DISPONIBLE 
s’afegeix un nou paràgraf per a 2022 (subratllat) 

Els crèdits de les següents accions del pressupost de polítiques per a 2022 restaran 
retinguts fins al reconeixement de l’increment de la transferència ordinària de la 
Generalitat de Catalunya previst a l’avantrojecte de pressupost de la Generalitat de 
Catalunya per al 2022 o fins que ho permeti l’evolució dels ingressos. El Consell Social 
serà informat de l’aixecament de les retencions aplicades: 

ACCIÓ IMPORT (€) 
Ajuts promoció recerca àrees deficitàries   100.000,00 
Ajuts a Grups de Recerca Emergents lectors, RyC  265,000,00 
Innovació docent estratègica per a elaboració de recursos digitals    50.000,00 
Acollida lingüística    45.000,00 
 

ART. 53 REQUISITS DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
S’incorpora una excepció de contracte menor en l’àmbit dels projectes de recerca per 
motius d’exclusivitat (subratllat l’afegit) 
 

Excepcionalment tindran consideració de contractes menors els contractes de 
subministrament o de serveis de valor estimat inferior o igual a 50.000 euros  finançats 
per projectes de recerca, sempre que només puguin ésser adjudicats a un proveïdor per 
motius d’exclusivitat. En aquest supòsit s’haurà de contactar amb l’Oficina de 
Contractació Administrativa 
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Es modifica el següent paràgraf, sobre despeses superiors a 300.000 euros IVA exclòs a 
aprovar pel Consell Social (subratllat l’afegit) 

Per a la tramitació dels expedients de contractació que comportin una despesa superior 
a 300.000 euros IVA exclòs caldrà incloure també l’acord del Consell Social, a proposta 
del Consell de Govern (article 172.3 de l’Estatut de la UB). En cas de propostes de 
pròrroga de contractes vigents, si l’acumulació de  l’import de pròrroga més l’import del 
contracte inicial  supera els 300.000 euros IVA exclòs, aplicarà el mateix procediment 

 

Nou ART. 70 DECLARACIÓ TOLERÀNCIA ZERO  CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ 
S’inclou un nou article, sobre tolerància zero contra el frau i la corrupció 
 
El  terme   "frau" s'utilitza  per descriure una àmplia varietat de  comportaments poc ètics,  
com ara  robatori,  corrupció, malversació,   suborn, falsificació,   representació errònia,  
connivència,   blanqueig de capitals  i ocultació de fets.  Con sovint implica l'ús de l'engany   
per obtenir  guanys   personals per a una persona vinculada a un organisme públic o per a  
un  tercer, o pèrdues per a una altra persona (la intenció és la element fonamental que 
diferencia el  frau de la irregularitat).     El frau no només comporta  possibles  conseqüències 
financeres,  sinó que també perjudica la reputació  de l'organisme   responsable de la gestió 
eficaç i eficient dels fons.   Això és especialment important per als organismes públics .   La 
corrupció és l'abús  de poder per al  benefici personal.    Existeix  un conflicte   d'interessos  
quan l'exercici imparcial i objectiu  dels deures d'una   persona es veu compromès   per raons 
relacionades amb la seva família. la seva vida afectiva, les seves afinitats polítiques o 
nacionals, els seus interessos econòmics o qualsevol altre tipus d'interès  compartit amb un 
tercer, per exemple un contractista d’obres, subministraments i serveis o un beneficiari de 
subvencions. 
El frau es pot manifestar  de moltes maneres.  La Universitat de Barcelona ha adoptat una 
política de tolerància zero contra el frau i la corrupció, i disposa d’una política antifrau per 
prevenir i detectar, en la mesura del possible, qualsevol acció fraudulenta i,  si escau,   
corregir les seves conseqüències, que comprèn els següents aspectes: 

• Definició, abast  i objectius de la política anti-frau. 
• Mesures preventives 

o formació i sensibilització del personal 
o declaració de conflicte d’interessos del personal 
o declaració d’adjudicataris de contractes d’obres, serveis i subministraments i 

receptors d’ajuts i subvencions 
o regals i obsequis  
o sistemes de gestió i control interns 

• Mesures de detecció 
o indicadors de frau  
o mecanismes de notificació i denúncia 

• Investigació, correcció i actuació judicial 
o recuperació d’imports indegudament percebuts i acció penal 
o seguiment 
o mecanismes de notificació 

• Comissió antifrau 
• Revisió de la política antifrau 

 
 

53

http://www.ub.edu/web/ub/ca/index.html



