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UdG

Balanç de Situació
Epígrafs de la 

A) Actiu memòria 2013 2012

A. Immobilitzat 103.305.325,72 101.779.950,39

II. Immobilitzacions immaterials 4 474.717,25 441.280,90
212 2. Propietat industrial 10.251,72 10.251,72
215 3. Aplicacions informàtiques 1.578.689,18 1.065.370,96

(281) 6. Amortitzacions -1.114.223,65 -634.341,78

III. Immobilitzacions materials 5 99.930.449,75 98.761.894,33
220, 221 1. Terrenys i construccions 5.1 111.188.529,93 106.999.087,15

223 2. Instal·lacions técniques i maquinària 151.537,76 151.537,76
226 3. Utillatge i mobiliari 12.445.830,38 12.287.049,83

227, 228, 229 4. Altre immobilitzat 5.2 53.650.418,11 51.514.171,80
(282) 5. Amortitzacions -77.505.866,43 -72.189.952,21

V. Inversions financeres permanents 6 45.001,43 40.376,43
250 1. Cartera de valors a llarg termini 6.1 123.221,73 138.221,73
252 2. Altres inversions i crèdits a llarg termini 6.1 30.000,00 30.000,00
260 3. Fiances i dipòsits constituits a llarg termini 5.301,43 676,43

(297) 4. Provisions 6.1 -113.521,73 -128.521,73

VI. Deutors a llarg termini 2.855.157,29 2.536.398,73
444 1. Deutors 7.1 2.855.157,29 2.536.398,73

B. Despeses a distribuir en diversos exercicis 4.361,42 4.361,42

I. Despeses a distribuir en diversos exercicis 4.361,42 4.361,42
27 1. Despeses a distribuir en diversos exercicis 4.361,42 4.361,42

C. Actiu Circulant 38.640.613,38 37.732.795,54

II. Deutors 31.423.837,30 32.604.147,83
43 1. Deutors pressupostàris 7.1 31.326.594,48 32.550.543,12
44 2. Deutors no pressupostàris 7.2 356.768,86 452.719,44
470 4. Administracions  públiques 7.3 329.836,87 572.757,94
555 5. Altres deutors 7.4 68.135,89 42.979,18

(490) 6.  Provisions 7.5 -657.498,80 -1.014.851,85

III. Inversions financeres temporals 8 21.273,90 21.012,67
546 1. Cartera de valors a curt termini 962,50 71,30
544 2. Altres inversions i crèdits a curt termini 9.014,10 9.969,07
565 3. Fiances i dipòsits constituits a curt termini 11.297,30 10.972,30

IV. Tresoreria 9 7.195.502,18 5.107.635,04
57 1. Tresoreria 7.195.502,18 5.107.635,04

TOTAL 141.950.300,52 139.517.107,35
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UdG

Balanç de Situació
Epígrafs de la 

B) Passiu memòria 2013 2012

A. Fons propis 10 49.828.873,59 48.571.901,91

I. Patrimoni 153.563.452,24 152.752.463,75
100, 105 1. Patrimoni 117.791.857,46 117.791.857,46

103 3. Patrimoni rebut en cessió 10.1 39.053.156,70 38.242.168,21
108 5. Patrimoni lliurat en cessió -3.281.561,92 -3.281.561,92

III. Resultat d'exercicis anteriors -104.180.561,84 -103.376.018,96
(121) 2. Resultats negatius d'exercicis anteriors -104.180.561,84 -103.376.018,96

IV. Resultats de l'exercici 445.983,19 -804.542,88
129 1. Resultats de l'exercici 445.983,19 -804.542,88

B. Ingressos a distribuir en diversos exe 11 44.353.673,33 46.210.716,14

I. Ingressos a distribuir en diversos exercicis 44.353.673,33 46.210.716,14
13 1. Ingressos a distribuir en diversos exercicis 44.353.673,33 46.210.716,14

C. Provisions per a riscos i despeses 0,00 12.538,08

I. Provisions per a riscos i despeses 0,00 12.538,08
14 1. Provisions per a riscos i despeses 12.538,08

D. Creditors a llarg termini 12 6.204.978,68 7.267.540,66

II. Altres deutes a llarg termini 6.204.978,68 7.267.540,66
171 2. Altres deutes 6.187.359,68 7.243.621,48
180 4. Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini 17.619,00 23.919,18

E. Creditors a curt termini 41.562.774,92 37.454.410,56

III. Creditors 13.683.978,53 10.005.068,85
40 1. Creditors pressupostaris 13.1 4.544.788,92 4.039.191,95
41 2. Creditors no pressupostaris 13.2 1.388.009,17 137.361,21

475, 476 4. Administracions públiques 13.3 3.731.246,36 3.715.972,92
554, 491, 521 5. Altres creditors 13.4 4.019.934,08 2.112.542,77

IV. Ajustaments per Periodificació 13.5 27.878.796,39 27.449.341,71
485 1. Ajustaments per  Periodificació 27.878.796,39 27.449.341,71

TOTAL 141.950.300,52 139.517.107,35
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UdG
Compte de Resultats

Epígrafs de la 
Deure memòria 2013 2012

A) Despeses 94.319.817,34 89.988.761,42

3. Despeses de gestió ordinària, de 
funcionament i de prestacions socials 89.446.630,94 86.802.842,97

a) Despeses de personal 64.310.263,75 63.867.904,21
640 a1) Sous, salaris i similars 15 55.950.120,33 54.874.943,41

642, 644 a2) Càrregues socials 8.360.143,42 8.992.960,80

c) Dotacions per amortitzacions 
d'immobilitzat i variacions de fons de 
provisió per a reparacions

5.840.077,39 5.964.349,53

68 c1) Dotacions per a amortitzacions 4 i 5 5.840.077,39 5.964.349,53

d) Variació de provisions de tràfic -357.353,05 -11.947,27

675, 694, (794)
d2) Variació de provisions i pèrdues 
de crèdits incobrables 16 -357.353,05 -11.947,27

e) Altres despeses de gestió 17 19.436.659,37 16.561.025,35
62 e1) Serveis exteriors 19.342.991,12 16.469.640,10
63 e2) Tributs 93.668,25 91.385,25

f) Despeses financeres i assimilables 231.983,48 446.511,15

669, 663 f1) Per deutes 229.761,68 446.511,15

666 f2) Pèrdues per inversioins financeres 2.221,80 0,00

696 (796) g) Variació de les provisions d'inversions financeres -15.000,00 -25.000,00

4. Transferències i subvencions 18 3.941.217,76 2.709.682,61
650 a) Transferències corrents 851.684,45 653.985,64

651 b) Subvencions corrents 1.938.153,31 2.055.696,97

655 c) Transferències de  capital 26.380,00 0,00

656 d) Subvencions de capital 1.125.000,00 0,00

5. Pèrdues i despeses extraordinàries 931.968,64 476.235,84

671 a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat 78.252,65 3.899,16

679
d) Despeses i pèrdues d'altres 
exercicis 19 853.715,99 472.336,68

Estalvi 445.983,19
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UdG
Compte de Resultats

Epígrafs de la 
Haver memòria 2013 2012

B) Ingressos 94.765.800,53 89.184.218,54

1. Vendes i prestacions de serveis 6.477.588,20 6.990.560,45
703, 700, 701 a) Vendes 16.979,43 67.786,04

705 b) Prestacions de serveis 6.460.608,77 6.922.774,41

3. Ingressos de gestió ordinària 20 21.624.783,73 16.660.321,25
a) Ingressos tributaris i prestacions de 
serveis 21.624.783,73 16.660.321,25

741
a4) Preus públics per prestació de 
serveis o realització d'activitats 21.624.783,73 16.660.321,25

4. Altres ingressos en gestió ordinària 21 1.220.481,79 1.290.692,29

773 a) Reintegraments 23.671,60 68.372,19

c) Altres ingressos de gestió 1.146.362,20 1.132.293,44

775, 776, 777
c1) Ingressos accessoris i altres de 
gestió corrent 1.133.824,12 1.109.689,40

791
c2) Excés de provisions de riscos i 
despeses 12.538,08 22.604,04

f) Altres interessos i ingressos 
assimilats 50.353,28 90.026,66

769 f1) Altres interessos 50.353,28 90.026,66

768 g) Diferències positives de canvi 94,71

5. Transferències i subvencions 22 61.168.759,31 59.434.180,53
750 a) Transferències  corrents 50.870.741,36 49.100.983,21

751 b) Subvencions corrents 9.403.892,12 9.780.308,50

755 c) Transferències de capital 894.125,83 552.888,82

6. Beneficis i ingressos extraordinaris 4.274.187,50 4.808.464,02

770, 771
a) Beneficis procedents de 
l'immobilitzat 5.145,48 6.249,48

772
b) Subvencions de capital 
traspassades al resultat de l'exercici 11 4.047.834,53 3.772.037,32

778 d) Ingressos extraordinaris 23 5.781,45 41.169,43

779
e) Ingressos i beneficis d'altres 
exercicis 24 215.426,04 989.007,79

Desestalvi -804.542,88
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III. ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE DESPESES 2013 

 
1. ESTAT DE LES MODIFICACIONS DELS CRÈDITS 
2. PROCÉS DE GESTIÓ I PAGAMENT 
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Augments de 
transferències

Disminucions de 
transferències

10 Alts Càrrecs 119.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.145,00
11 Personal Eventual 67.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.489,00
12 Funcionaris 32.073.819,00 0,00 0,00 -5.165.535,88 518.948,64 27.427.231,76
13 Laborals 18.016.020,00 1.429.294,42 1.216.656,56 0 1.128.858,44 21.790.829,42
14 Altre Personal 195.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.630,00
15 Incentius al Rendiment 1.833.486,00 48.932,44 0,00 -289.011,57 598.729,51 2.192.136,38
16 Quotes, Prestacions i Despeses Socials a Càrrec Ocupador 9.617.983,00 0,00 0,00 -385.262,35 286.619,26 9.519.339,91
17 Pensions i Altres Prestacions Socials 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1 Despeses de Personal 61.923.573,00 1.478.226,86 1.216.656,56 -5.839.809,80 2.533.155,85 61.311.802,47

20 Arrendaments i Cànons 980.357,00 0,00 425.507,80 0,00 16.668,25 1.422.533,05
21 Reparacions, Manteniment i Conservació 943.039,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 944.289,00
22 Material, Subministraments i Altres 13.073.213,00 12.636.763,42 6346006,1 0,00 453.569,11 32.509.551,63
23 Indemnitzacions per Raons del Servei 1.282.230,00 0,00 0,00 0,00 98,40 1.282.328,40

2 Despeses Corrents en Béns i Serveis 16.278.839,00 12.636.763,42 6.772.763,90 0,00 470.335,76 36.158.702,08

31 De Préstecs de l'Interior 8.504,00 0,00 0,00 -1.292,90 0,00 7.211,10
34 De Dipòsits i Fiances 2,00 0,00 0,00 -2,00 0,00 0,00
35 Interessos de Demora i Altres Despeses Financeres 82.001,00 0,00 140.550,58 0,00 0,00 222.551,58

3 Despeses Financeres 90.507,00 0,00 140.550,58 -1.294,90 0,00 229.762,68

44 Transferències corrents a ens vinculats a la Universitat 430.005,00 0,00 96.595,00 0,00 0,00 526.600,00
45 Transferències corrents a la Generalitat de Catalunya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 A Consorcis i Corporacions Locals 2,00 0,00 0,00 -2,00 0,00 0,00
47 A Empreses Privades 6.001,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 6.000,00
48 A Famílies i Institucions sense Ànim de Lucre 1.529.703,00 1.193.311,46 0,00 -507.084,97 1.093.661,55 3.309.591,04

4 Transferències Corrents 1.965.711,00 1.193.311,46 96.595,00 -507.087,97 1.093.661,55 3.842.191,04

50 Fons de Contingències 1,00 3.762.427,39 0,00 -3.762.428,39 0,00 0,00

5 Fons de Contingències 1,00 3.762.427,39 0,00 -3.762.428,39 0,00 0,00

60 Inversió Nova en Infraestructura i Béns Destinats a l'Ús General 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
62 Inversió Nova Associada al Funcionament Operatiu dels Serveis 2.203.225,00 7.722.534,66 607.769,05 0,00 105.421,02 10.638.949,73
64 Inversió de Caràcter Immaterial 3.631.362,00 7.247.373,94 1.082.990,89 0,00 1.287.440,66 13.249.167,49

6 Inversions Reals 5.834.588,00 14.969.908,60 1.690.759,94 0,00 1.392.861,68 23.888.118,22

74 Transferències de capital a ens vinculats a la Universitat 5,00 1.125.000,00 0,00 0,00 0,00 1.125.005,00
78 A Famílies i Institucions sense Ànim de Lucre 3,00 49.375,00 0,00 0,00 0,00 49.378,00

7 Transferències de Capital 8,00 1.174.375,00 0,00 0,00 0,00 1.174.383,00

83 Concessió de Préstecs fora del Sector Públic 24.001,00 0,00 0,00 0,00 -2.797,02 21.203,98
86 Adquisició d'Accions i Participacions fora del Sector Públic 2,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00
87 Aportacions Patrimonials 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

8 Actius Financers 24.004,00 0,00 0,00 0,00 -2.798,02 21.205,98

91 Amortització de Préstecs en Moneda Nacional 986.298,00 304.366,24 193.295,08 0,00 -87.060,04 1.396.899,28

9 Passius Financers 986.298,00 304.366,24 193.295,08 0,00 -87.060,04 1.396.899,28

Total pressupost 87.103.529,00 35.519.378,97 10.110.621,06 -10.110.621,06 5.400.156,78 128.023.064,75 (*)

(*) l'import de la diferència és de 853,715,99€ entre crèdits definitius  de ingresso i despeses correspont a la anul.lació de drets d'exercici tancats

LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES

ESTAT DE MODIFICACIONS DE CREDIT

Capítol/
Article

Classificació econòmica
Crèdits 
inicials

Romanents 
incorporats

Transferències de crèdit Altres 
modificacions 

de crèdit

Crèdits 
definitius
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10 Alts Càrrecs 119.145,00 0,00 119.145,00 49.303,60 49.303,60 49.303,60 0,00
11 Personal Eventual 67.489,00 0,00 67.489,00 273.999,43 273.999,43 273.999,43 0,00
12 Funcionaris 32.073.819,00 -4.646.587,24 27.427.231,76 30.588.743,58 30.588.743,58 30.588.743,58 0,00
13 Laborals 18.016.020,00 3.774.809,42 21.790.829,42 18.498.804,19 18.498.804,19 18.498.804,19 0,00
14 Altre Personal 195.630,00 0,00 195.630,00 60.996,59 60.996,59 60.996,59 0,00
15 Incentius al Rendiment 1.833.486,00 358.650,38 2.192.136,38 2.163.055,20 2.163.055,20 2.163.055,20 0,00
16 Quotes, Prestacions i Despeses Socials a Càrrec Ocupador 9.617.983,00 -98.643,09 9.519.339,91 8.348.855,90 8.348.855,90 7.011.128,17 1.337.727,73
17 Pensions i Altres Prestacions Socials 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Despeses de Personal 61.923.573,00 -611.770,53 61.311.802,47 59.983.758,49 59.983.758,49 58.646.030,76 1.337.727,73

20 Arrendaments i Cànons 980.357,00 442.176,05 1.422.533,05 1.384.963,30 1.384.963,30 1.076.474,18 308.489,12
21 Reparacions, Manteniment i Conservació 943.039,00 1.250,00 944.289,00 871.028,11 871.028,11 631.924,54 239.103,57
22 Material, Subministraments i Altres 13.073.213,00 19.436.338,63 32.509.551,63 13.376.084,29 13.376.084,29 11.239.889,08 2.136.195,21
23 Indemnitzacions per Raons del Servei 1.282.230,00 98,40 1.282.328,40 898.655,34 898.655,34 872.043,60 26.611,74

2 Despeses Corrents en Béns i Serveis 16.278.839,00 19.879.863,08 36.158.702,08 16.530.731,04 16.530.731,04 13.820.331,40 2.710.399,64

31 De Préstecs de l'Interior 8.504,00 -1.292,90 7.211,10 7.211,10 7.211,10 5.937,17 1.273,93
34 De Dipòsits i Fiances 2,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Interessos de Demora i Altres Despeses Financeres 82.001,00 140.550,58 222.551,58 222.550,58 222.550,58 213.926,53 8.624,05

3 Despeses Financeres 90.507,00 139.255,68 229.762,68 229.761,68 229.761,68 219.863,70 9.897,98

44 Transferències corrents a ens vinculats a la Universitat 430.005,00 96.595,00 526.600,00 526.600,00 526.600,00 466.830,00 59.770,00
45 Transferències corrents a la Generalitat de Catalunya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 A Consorcis i Corporacions Locals 2,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 A Empreses Privades 6.001,00 -1,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00
48 A Famílies i Institucions sense Ànim de Lucre 1.529.703,00 1.779.888,04 3.309.591,04 2.280.996,73 2.280.996,73 2.251.926,73 29.070,00

4 Transferències Corrents 1.965.711,00 1.876.480,04 3.842.191,04 2.813.596,73 2.813.596,73 2.724.756,73 88.840,00

50 Fons de Contingències 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Fons de Contingències 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Inversió Nova en Infraestructura i Béns Destinats a l'Ús General $1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Inversió Nova Associada al Funcionament Operatiu dels Serveis $2.203.225,00 8.435.724,73 10.638.949,73 5.743.988,86 5.743.988,86 4.538.462,65 1.205.526,21
64 Inversió de Caràcter Immaterial $3.631.362,00 9.617.805,49 13.249.167,49 6.992.652,61 6.992.652,61 6.556.978,11 435.674,50

6 Inversions Reals 5.834.588,00 18.053.530,22 23.888.118,22 12.736.641,47 12.736.641,47 11.095.440,76 1.641.200,71

74 Transferències de capital a ens vinculats a la Universitat 5,00 1.125.000,00 1.125.005,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00
78 A Famílies i Institucions sense Ànim de Lucre 3,00 49.375,00 49.378,00 26.380,00 26.380,00 26.380,00 0,00

7 Transferències de Capital 8,00 1.174.375,00 1.174.383,00 1.151.380,00 1.151.380,00 1.151.380,00 0,00

83 Concessió de Préstecs fora del Sector Públic $24.001,00 -2.797,02 21.203,98 20.249,01 20.249,01 20.249,01 0,00
86 Adquisició d'Accions i Participacions fora del Sector Públic $2,00 -1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 Aportacions Patrimonials $1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Actius Financers 24.004,00 -2.798,02 21.205,98 20.249,01 20.249,01 20.249,01 0,00

91 Amortització de Préstecs en Moneda Nacional 986.298,00 410.601,28 1.396.899,28 1.050.670,23 1.050.670,23 1.050.670,23 0,00

9 Passius Financers 986.298,00 410.601,28 1.396.899,28 1.050.670,23 1.050.670,23 1.050.670,23 0,00

Total pressupost 87.103.529,00 40.919.535,75 128.023.064,75 94.516.788,65 94.516.788,65 88.728.722,59 5.788.066,06

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol/
Article Classificació econòmica Crèdits inicials

Modificacions 
de crèdit

Crèdits 
definitius

Obligacions 
reconegudes

Pagamentes 
ordenats

Pagaments 
efectius

Total pendent de 
pagament a 

31.12.12
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IV. ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 2013 

 
1. DRETS LIQUIDATS I RECAPTACIÓ 
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31 Preus públics 22.868.347,00 1.915.202,92 0,00 $24.783.549,92 24.783.549,92 22.382.281,76 1.807.004,16 20.575.277,60 4.208.272,32
32 Altres ingressos procedents de pressupostos corrents 3.083.178,00 2.793.887,14 0,00 $5.877.065,14 5.877.065,14 5.077.595,09 210.591,59 4.867.003,50 1.010.061,64
33 Venda de béns 4.535,00 12.444,43 0,00 $16.979,43 16.979,43 16.052,31 0,00 16.052,31 927,12
38 Reintegraments d'operacions corrents 1,00 23.670,60 0,00 $23.671,60 23.671,60 23.671,60 0,00 23.671,60 0,00
39 Altres ingressos 1.043.012,00 -52.009,72 0,00 $991.002,28 991.002,28 940.005,18 1,36 940.003,82 50.998,46

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 26.999.073,00 4.693.195,37 0,00 31.692.268,37 31.692.268,37 28.439.605,94 2.017.597,11 26.422.008,83 5.270.259,54

40 De l'Administració de l'Estat 916.108,00 680.147,47 0,00 $1.596.255,47 1.596.255,47 1.233.665,50 31.514,39 1.202.151,11 394.104,36
43 D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Adm  1,00 -1,00 0,00 $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 D'empreses públiques i altres ens Públics 119.044,00 1.026.960,24 0,00 $1.146.004,24 1.146.004,24 1.025.165,46 49.560,97 975.604,49 170.399,75
45 De l'Administració de la Generalitat 52.617.793,00 -3.236.815,38 0,00 $49.380.977,62 49.380.977,62 48.201.917,04 333.571,41 47.868.345,63 1.512.631,99
46 De Corporacions Locals 34.002,00 143.080,85 0,00 $177.082,85 177.082,85 107.572,85 0,00 107.572,85 69.510,00
47 D'empreses privades 21.001,00 171.034,19 0,00 $192.035,19 192.035,19 171.035,19 0,00 171.035,19 21.000,00
48 De Famílies i Institucions sense Ànim de lucre 474.548,00 -3.413,39 0,00 $471.134,61 471.134,61 347.394,51 9,03 347.385,48 123.749,13
49 De l'Exterior 2,00 1.149.833,61 0,00 $1.149.835,61 1.149.835,61 1.171.723,09 28.937,48 1.142.785,61 7.050,00

4 Transferències Corrents 54.182.499,00 -69.173,41 0,00 54.113.325,59 54.113.325,59 52.258.473,64 443.593,28 51.814.880,36 2.298.445,23

52 Interessos de dipòsits 70.000,00 -30.857,60 0,00 $39.142,40 39.142,40 49.353,85 11.234,31 38.119,54 1.022,86
54 Rendes de Béns Immobles 103.234,00 21.333,33 0,00 $124.567,33 124.567,33 119.397,93 1.157,74 118.240,19 6.327,14
55 Productes de Concessions i Aprofi. 77.259,00 1.166,32 0,00 $78.425,32 78.425,32 72.792,43 0,00 72.792,43 5.632,89
59 Altres Ingressos Patrimonials 24.673,00 8.587,68 0,00 $33.260,68 33.260,68 33.260,68 0,00 33.260,68 0,00

5 Ingressos Patrimonials 275.166,00 229,73 0,00 275.395,73 275.395,73 274.804,89 12.392,05 262.412,84 12.982,89

60 De Terrenys 1,00 -1,00 0,00 $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 De la Resta d'Inversions Reals 1,00 2.751,50 0,00 $2.752,50 2.752,50 2.752,50 0,00 2.752,50 0,00
68 Reintegraments d'Operacions de Ca. 1,00 -1,00 0,00 $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Venda d'Inversions Reals 3,00 2.749,50 0,00 2.752,50 2.752,50 2.752,50 0,00 2.752,50 0,00

70 De l'Administració de l'Estat 2.463.615,00 -187.628,61 0,00 $2.275.986,39 2.275.986,39 1.451.720,56 144.008,81 1.307.711,75 968.274,64
73 D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Adm  1,00 -1,00 0,00 $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 D'empreses públiques i altres ens Públics 14,00 561.825,47 0,00 $561.839,47 561.839,47 122.640,00 4.907,02 117.732,98 444.106,49
75 De l'Administració de la Generalitat 1.600.005,00 456.632,16 0,00 $2.056.637,16 2.056.637,16 22.428,13 0,00 22.428,13 2.034.209,03
76 De Corporacions Locals 4,00 100.239,00 0,00 $100.243,00 100.243,00 6.000,00 0,00 6.000,00 94.243,00
77 D'Empreses Privades 2,00 26.974,50 0,00 $26.976,50 26.976,50 8.750,00 0,00 8.750,00 18.226,50
78 De Famílies i Institucions sense Ànim de lucre 4,00 33.476,65 0,00 $33.480,65 33.480,65 13.670,00 10.000,00 3.670,00 29.810,65
79 De l'Exterior 1.559.133,00 576.467,95 0,00 $2.135.600,95 2.135.600,95 1.268.567,71 456,10 1.268.111,61 867.489,34

7 Transferències de Capital 5.622.778,00 1.567.986,12 0,00 7.190.764,12 7.190.764,12 2.893.776,40 159.371,93 2.734.404,47 4.456.359,65

83 Reintegraments de Préstecs Concedits 24.001,00 -2.797,02 0,00 $21.203,98 21.203,98 21.203,98 0,00 21.203,98 0,00
86 Venda d'accions i participacions de fora del Sector Públic 1,00 12.777,20 0,00 $12.778,20 12.778,20 12.778,20 0,00 12.778,20 0,00
87 Romanent de tresoreria 2,00 -1,00 35.519.379,97 $35.519.380,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Actius Financers 24.004,00 9.979,18 35.519.379,97 35.553.363,15 33.982,18 33.982,18 0,00 33.982,18 0,00

91 Préstecs Rebuts de l'Interior 6,00 48.905,28 0,00 $48.911,28 48.911,28 236.733,67 291.172,34 -54.438,67 103.349,95

9 Passius Financers 6,00 48.905,28 0,00 48.911,28 48.911,28 236.733,67 291.172,34 -54.438,67 103.349,95

Total Pressupost 87.103.529,00 6.253.871,77 35.519.379,97 128.876.780,74 (*) 93.357.399,77 84.140.129,22 2.924.126,71 81.216.002,51 12.141.397,26

(*) l'import de la diferència és de 853,715,99€ entre crèdits definitius  de ingressos i despeses correspont a la anul.lació de drets d'exercici tancats

Ingressos Drets pendents 
de cobrament a 

31.12.2013
Incorporació 
romanents Total d'ingressos Devolucions Ingressos líquids

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol/
Article Classificació econòmica

Previsions 
inicials

Altres 
modificacions

Total crèdits 
definitius

Drets 
reconeguts nets
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V. Memòria 
 
1.- Organització  
 
La Universitat de Girona (en endavant “la UdG” o “la Universitat”), creada per la Llei del 
Parlament de Catalunya 35/1991 del 30 de desembre de 1991, és una institució de dret 
públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica pròpia, amb plena capacitat d’obrar 
pública i privada, i amb patrimoni propi per al desplegament de les seves finalitats i funcions. 
Les finalitats principals són l’educació superior universitària, la investigació i transferència del 
coneixement, i la participació en el progrés i desenvolupament de la societat.  
 
La UdG es regeix bàsicament per: 
- Llei del Parlament de Catalunya 35/1991 del 30 de desembre de 1991, de creació de la 

Universitat de Girona.  
- Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (BOE núm. 307, de 24 de 

desembre de 2001) modificada per la Llei Orgànica 4/2007 de 12 d’abril, per la Llei 
14/2011 de 1 de juny i per el Real decret Llei 14/2012 de 20 d’abril. 

- Llei 1/2003 d’Universitats de Catalunya, de 19 de febrer (DOGC núm.3826, de 20 de 
febrer de 2003). 

- Llei 38/2003 General de Subvencions, de 17 de novembre (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003).  

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 261, de 31 
d’octubre de 2007). i els reglaments que el desenvolupen  

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i les seves modificacions.    

- Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (BOE núm. 131, de 2 
de juny de 2011) 

- Estatuts de la pròpia universitat, Decret del Parlament de Catalunya 200/2003 (DOGC 
núm. 3962, de 8 de setembre de 2003 modificat per acord del Govern de la Generalitat 
de 7 de juny de 2011 publicat el 9 de juny del 2011 DOGC 5897. 
 

En el marc de la Llei Orgànica d’Universitats de 26 de desembre de 2001, la seva autonomia 
comprèn: 

a) L’elaboració dels estatuts i d’altres normes de funcionament intern. 
b) L’elecció, designació i remoció dels òrgans de govern i administració. 
c) L’elaboració, aprovació i gestió dels seus pressupostos i l’administració dels seus 

béns. 
d) L’establiment i modificació de les seves plantilles. 
e) La selecció, formació i promoció del personal docent investigador i d’administració i 

serveis. 
f) La constitució d’entitats i/o empreses, sola o amb conveni amb d’altres entitats, per 

al foment i desenvolupament de les seves finalitats.   
g) Qualsevol altra competència necessària per al compliment adequat del servei públic 

d’educació superior. 
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1.1.- Activitat 
 
L’activitat principal de la UdG és la prestació del servei públic d’educació superior, per mitjà 
de l’oferta d’estudis de graus, màsters i doctorats, així com els darrers cursos dels estudis 
de primer i segon cicle en extinció.  
 
Fortament interrelacionada amb la docència, la segona activitat per importància és l’activitat 
d’investigació i transferència  de coneixement (R+D) que la desenvolupa bé directament des 
de la pròpia Universitat com des del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 
(PCiT), com també per mitjà de la col·laboració amb l’Institut Català de Recerca de l’Aigua 
(ICRA), integrat en el programa de centres de recerca de Catalunya 
Al voltant d’aquestes dues activitats principals, la UdG desenvolupa altres activitats 
complementàries al servei dels diferents membres de la comunitat universitària: Personal 
Docent Investigador (PDI), Estudiants i Personal d’Administració i Serveis (PAS).  
 
L’article 6 dels Estatuts de la UdG recull les finalitats d’aquestes activitats:   

- Cercar l’excel·lència en la docència de l’ensenyament universitari i participar en la 
millora del sistema educatiu. 
- Cercar l’excel·lència en la recerca i participar en el progrés i el desenvolupament de 
la societat.  
- Promoure activitats d’extensió universitària, de formació permanent i contínua. 
- Cercar l’excel·lència en la gestió administrativa per facilitar les finalitats esmentades 
anteriorment.  
- Fomentar la difusió dels valors propis d’una societat democràtica i dels valors 
ambientals i de sostenibilitat. 

 
La UdG està a la recta final de conversió dels estudis de primer i segon cicle en estudis de 
grau. Aquest procés es pot veure a l’Annex 1, on es detalla els graus oferts actualment, els 
estudis de primer i segon cicle que encara s’ofereixen i els nous màsters oficials. 
 
El detall dels estudis oferts es troben també a l’Annex 1 de la Memòria. 
 
1.2.- Estructura Organitzativa 
 
La unificació dels estudis de primer i segon cicle en graus, ha condicionat el canvi 
organitzatiu de la Universitat de Girona, en desaparèixer les escoles universitàries i passar a 
tenir una única estructura organitzativa: la facultat, com a unitat competent en l’organització 
i bipartició dels graus. Pel que fa a l’organització de l’activitat docent de postgrau i de 
recerca es manté l’estructura en departaments, instituts de recerca, càtedres, serveis 
universitaris, i altres centres de funció específica, distribuïts en tres campus que són: Barri 
Vell, Centre i Montilivi. 
 
Pel que fa a l’activitat investigadora, i atesa la necessitat d’espai i la volguda sinèrgia i 
proximitat amb el món empresarial, els grups d’investigació amb una activitat de 
transferència de tecnologia més important des de l’exercici 2008 es troben situats en espais 
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de l’edifici de R+D Jaume Casademont, del Parc Científic i Tecnològic (PCiT), al Barri de la 
Creueta. També s’han situat en el PCiT els Serveis Tècnics de Recerca (STR). 
 
L’estructura de la UdG s’ha vist modificada a l’exercici 2013, amb la creació dels centres 
següents: 
 
Càtedra Manel Xifra Boada en Recerca i Innovació en Tecnologia de la 
Transformació d’envasos flexibles(Consell de Govern de data 25 d’abril de 2013) 
Càtedra de responsabilitat social universitària (Consell de Governa de data 31 
d’octubre de 2013) 
Càtedra de l’aigua, natural i benestar (Consell de Govern de data 31 d’octubre de 
2013. 
Càtedra de Viticultura i Enologia Narcís Fages de Romàs (Consell de Govern de 
data 31 d’octubre de 2013. 
 
Al tancament de l’exercici 2013, la UdG compta doncs amb 9 centres docents (9 
facultats/escoles superiors i l’escola de Doctorat), 24 departaments, 11 instituts de 
recerca, 28 càtedres, i 6 centres específics.  
 
Les Facultats d’Educació i Psicologia, de Lletres, de Ciències, de Dret, de Ciències 
Econòmiques i Empresarials, de Turisme, d’Infermeria, l’Escola Politècnica Superior i de 
Medicina, són les responsables d’organitzar i coordinar els estudis de grau i els darrers 
cursos dels antics estudis de primer i segon cicle. Les Facultats, els Departaments i Instituts 
són els responsables acadèmics de l’organització i coordinació dels Màsters i l’Escola de 
Doctorat és la responsable dels estudis de doctorat.   
 
Els Departaments de Pedagogia, Psicologia, Didàctiques Específiques, Dret Públic, Dret 
Privat, Economia, Química, Biologia, Ciències Ambientals, Infermeria, Organització, Gestió 
empresarial i Disseny de producte, Arquitectura i Enginyeria de la Construcció, Enginyeria 
Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària, Informàtica i Matemàtica Aplicada, Empresa, 
Física, Enginyeria Mecànica i de la Construcció industrial, Enginyeria Elèctrica, Electrònica i 
Automàtica, el d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors, de Ciències Mèdiques, de 
Filosofia, de Filologia i Comunicació, de Geografia i de Història i Història de l’Art, són els 
responsables de coordinar el personal docent investigador que hi tinguin adscrit, organitzar 
i coordinar la programació de la docència de les seves àrees de coneixement, organitzar i 
coordinar màsters i promocionar i fomentar la recerca dels seus membres. 
 
Els Instituts de Recerca de Llengua i Cultura Catalanes, d’Ecologia Aquàtica, de Química 
Computacional i Catàlisi, de Tecnologia Agroalimentària, d’Informàtica i Aplicacions, de 
Medi Ambient, de Recerca sobre la Qualitat de Vida, de Turisme, de Recerca Històrica, de 
Recerca Educativa i el de Dret Privat Europeu i Comparat, desenvolupen les línies 
d’investigació prioritzades per la UdG per la seva reconeguda excel·lència i apleguen en el 
seu sí als grups de recerca de les línies d’investigació que integren. La seva funció és 
fonamentalment  la de fomentar i desenvolupar la investigació i la transferència de 
tecnologia, sense deixar de poder organitzar i coordinar màsters en el seu àmbit científic.   
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Les Càtedres Ferrater Mora de Pensament Contemporani, de Geografia i Pensament 
Territorial, d’Art i Cultura Contemporània, d’Estudis Marítims, Lluís Santaló d’Aplicacions a 
la Matemàtica, UNESCO Polítiques Culturals i Cooperació, d’Immigració, Drets i 
Ciutadania, Patrimoni literari, Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Clement, la d’Esport i 
Educació Física, la càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible, la Càtedra de 
Seguretat i Salut en el Treball, la Càtedra Cambra d’Empresa Familiar, , la Càtedra de 
Promoció de la Salut, la Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l’àmbit rural, la Càtedra 
de Cultura Científica i Comunicació Digital, la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis, 
la Càtedra de Cultura Jurídica, la Càtedra de Joves Emprenedors, la Càtedra d’Enginyeria, 
Sistemes i Processos de l’Aigua, la Càtedra Josep Pla, la Càtedra de Malalties 
Cardiovasculars, Càtedra Girona Smart City, Càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili, 
Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània, Càtedra Manel Xifra Boada en 
Recerca i Innovació en Tecnologia de la Transformació d’envasos flexibles, 
Càtedra responsabilitat social universitària, Càtedra l’aigua, natural i benestar i 
Càtedra de Viticultura i Enologia Narcís Fages de Romàs són unitats de promoció 
de l’estudi, la recerca, el debat i la difusió en el seu àmbit de coneixement. Creades en la 
seva majoria sota convenis amb entitats i institucions de l’entorn, són un dels instruments 
de la UdG per aconseguir una presència i participació activa de la Universitat en l’entorn 
econòmic i social.  
 
L’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach, amb la funció de formació del professorat 
de secundària i universitari, el Centre de Documentació Europea, l’Observatori de les 
llengües d’Europa, el Centre de Genètica Cardiovascular, el Centre d’Innovació i Gestió de 
les Administracions i Centre UdiGital, són centres específics creats per la UdG destinats 
a funcions específiques.  
 
Dels Serveis Universitaris destacar per l’important suport a la docència i a la recerca, la 
Biblioteca, els Serveis Tècnics de Recerca STR (microscòpia i ressonància) i el Servei 
d’Informació Geogràfica i de Teledetecció (SIGTE). Destacar que tant el STR com el SIGTE 
a més de ser importants en el serveis als grups d’investigació de la UdG, ofereixentambé 
serveis de R+D a entitats i empreses de l’exterior, que complementen els contractes i 
serveis oferts pels grups d’investigació.  
 
Com a suport a aquestes unitats estructurals bàsiques, que són les que desenvolupen les 
activitats principals de la UdG (ensenyament superior i investigació), la Universitat està 
dotada d’unitats funcionals i serveis de suport.  
 
La Universitat de Girona es governa per òrgans col·legiats i òrgans unipersonals d’àmbit 
general i particular.  
 
Els òrgans col·legiats d’àmbit general són: el Claustre Universitari, que és l’òrgan de govern 
amb la màxima representació de la comunitat universitària, el Consell de Govern, que és 
l’òrgan ordinari de govern, i el Consell Social, que és l’òrgan participatiu de la societat. 
 
Els òrgans unipersonals d’àmbit general són: el rector o rectora, els vicerectors o 
vicerectores, el secretari general, i el o la gerent, el o la vicegerent i el síndic o la síndica de 
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la Universitat. Cal assenyalar que el rector o rectora, compta amb el Consell de Direcció, 
format pels òrgans unipersonals esmentats a excepció del o la vicegerent i el síndic o la 
síndica. Aquest és l’òrgan de naturalesa política d’assistència al rector o rectora.  
 
En l’àmbit particular, són les unitats estructurals bàsiques, com les facultats i escoles (Juntes 
de Facultat o Escoles, Comissions de Govern de Facultat o Escola i els Consells d’Estudi), 
els departaments (Consells de Departament) i els instituts de recerca (Consells d’Institut), 
les que compten amb òrgans de govern col·legiats recollits en els estatuts.  
 
La resta de centres compten amb òrgans unipersonals de govern, nomenats pel rector o 
rectora.  
 
Al tancament de l’exercici 2013, el rector és el Dr. Sergi Bonet Marull, el secretari general 
el Dr. Jordi Ferrer Beltran, i la gerent la Sra. Fàtima Calvo Rojas .  
 
1.3. Organització comptable 
 
L’organització comptable es basa en la combinació d’una gestió centralitzada i 
descentralitzada.  
 
La gestió descentralitzada de part del pressupost global permet a les unitats estructurals 
bàsiques i a les unitats funcionals, per mitjà del pressupost que se’ls dota, atendre les seves 
despeses corrents de funcionament (adquisició de béns i serveis) i les despeses d’inversió 
del seu propi àmbit particular.  
 
En canvi, el pressupost destinat a les despeses de personal, als subministraments i fluids, així 
com les inversions d’àmbit general tenen una gestió centralitzada en les unitats funcionals 
centrals. 
 
Aquesta organització comptable queda reflectida en la classificació pressupostària per 
unitats orgànic funcionals.  
 
Els responsables de les unitats amb pressupost propi, tenen delegades les competències en 
matèria d’aprovació de la despesa i del reconeixement de l’obligació. L’ordenació de 
pagament està delegada en la gerent. La totalitat de pagaments i ingressos estan centralitzats 
en la Tresoreria de la Universitat, que a partir d’unitats d’habilitació situades en les unitats 
administratives de les àrees d’estudi donen el servei de pagament. L’emissió de factures pels 
serveis prestats, sigui quina sigui la seva naturalesa es troba centralitzada en els serveis 
centrals.  
 
La coordinació de la gestió entre les unitats estructurals amb pressupost propi com les 
facultats, departaments, instituts, unitats administratives, serveis universitaris, etc. i els 
serveis centrals d’economia, i el control i la garantia en l’aplicació de la legislació vigent, 
s’exerceix en base a una mateixa normativa comptable i pressupostària. La necessària 
conformitat –o validació- i la revisió dels fets econòmics es realitza d’acord amb les Bases 
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d’Execució del Pressupost 2013, que recullen en el Títol V. Control intern i retiment de 
comptes, els tipus de despesa sobre les que s’efectuarà control intern previ i aquelles sobre 
les que el control intern previ s’aplicarà en base a tècniques d’auditoria. Així mateix la 
circular de Gerència 3/2010 estableix les tècniques d’auditoria a emprar. 
 
1.4. Fonts principals de finançament 
 
Les principals fonts de finançament de la UdG són: 
 
a) La transferència corrent pel funcionament ordinari procedeix de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb la Llei d’universitats de Catalunya. Aquesta transferència està  
basada en el model de finançament de les universitats públiques catalanes i combina 
diferents dotacions: fixa, bàsica, derivada, estratègica. A partir de l’exercici 2007, el 
finançament de les universitat públiques catalanes es va veure incrementat per l’Acord de 
Govern de la Generalitat, de 10 d’octubre del 2006, en el que s’estableix la dotació d’un Pla 
de Millora de Finançament de les Universitats Públiques Catalanes (PMFUPC) per al període 
2007-2010,  que preveia que una part creixent del finançament estigués condicionada a la 
consecució d’objectius,. Exhaurit el període de vigència d’aquest Acord de Govern, es 
manté que una part del finançament que es distribueix entre les universitats públiques 
catalanes estigui condicionada a la consecució d’objectius. La distribució d’aquests recursos 
es realitza de la manera següent:  

- el 35% en l’àmbit de la millora de la docència, 

- el 20% en la millora de la gestió i 

- el 45% en l’àmbit de la millora de la recerca, el desenvolupament i la innovació. 

 Pel que es va acordar amb les universitats, per a l’exercici 2013 estava previst destinar 
44,51 milions d’euros en concepte de finançament variable per objectius del quals a la UdG 
li ha correspost 3.180.264 euros.  
 
D’acord amb la resolució de la Generalitat de Catalunya de data 2 de desembre de 2013 
basada sobretot en les mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal per a 
l’exercici pressupostari de 2013, la qual cosa té efectes en els imports que es transfereixen 
a les universitats públiques catalanes per a les seves despeses corrents per a 2013 la UdG ha 
reconegut drets per import de 3.947.510,39€  i ha anul·lat drets per import de 
5.031.093,43€ per equilibrar el pressupost definitiu. 
 
b) Subvencions corrents i de capital amb finalitat específica procedents bàsicament de 
l’administració autonòmica i de l’administració de l’estat.  
 
De les subvencions de capital cal destacar el Pla d’Inversions de les Universitats 
públiques de Catalunya per al període 2007-2013. Aquest Pla tant en la seva previsió 
inicial com en la modificació signada el novembre del 2010 determinava per a la UdG una 
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dotació global de 57.000.000€. En aquest exercici 2013 l’import ha estat finalment de 
1.477.334 euros; d’aquest  últim,  109.334 euros estan destinats a l’impuls i el 
desenvolupament de l’administració electrònica. 
 
c) Els preus públics dels ensenyaments superiors oficials oferts, d’acord al Decret 192/2013, 
de 9 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de 
Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2013/2014. (DOGC núm. 6415, 
de 11 de juliol de 2013)  
 
d) Els preus públics dels ensenyaments superiors propis aprovats pel Consell Social de la 
UdG. 
 
e) Els convenis i contractes de R+D amb entitats públiques i privades, i prestació d’altres 
serveis.  
 
f) Els rendiments procedents de l’explotació del patrimoni.  
 
g) Operacions de crèdit per al finançament de les inversions. 
 
h) Romanents de tresoreria resultants de la liquidació de l’exercici precedent. 
 
i) Els préstecs de l’administració general de l’Estat per a projectes i infraestructures de R+D. 
 
1.5. Entitats vinculades 
 
La UdG amb la finalitat de promoure i desenvolupar de manera més àgil i eficient algunes de 
les seves finalitats, i a l’empara de l’article 83 de la Llei Orgànica d’Universitats (LOU), ha 
creat les següents entitats vinculades: 
 
Fundació Privada Universitat de Girona: Innovació i Formació 
 
Aquesta fundació neix l’any 1998, de la modificació estatutària del Patronat de la Fundació 
Politècnica de Formació i Innovació, passant a ser la fundació de la UdG per al 
desenvolupament de la formació permanent i continuada. A més de gestionar i organitzar 
cursos d’especialització i/o postgrau, ofereix també formació a mida a les empreses de 
l’entorn. No se’n té participació directe. 
 
Fundació del Parc Científic i Tecnològic  
 
Aquesta fundació, creada el 28 de desembre del 2001, amb participació d’altres entitats de 
l’entorn, té la finalitat de promoure la recerca realitzada pels grups de la UdG i la seva 
transferència a les empreses, la creació d’empreses de base tecnològica (anomenades spin 

off), i la promoció i creació de centres de R+D conjunts entre la Universitat i les empreses.  
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UdG Iniciatives, SL  
 
Empresa de capital risc creada per la UdG el 9 de desembre de 2003, amb aportació del 
100% del capital. La seva funció és la de suport, finançament i participació accionarial en les 
empreses de base tecnològica sorgides des dels grups de recerca de la UdG, les 
anomenades spin-off i start-up.  
En data 13/12/2012, el Consell Social de la UdG, aprova dissoldre i liquidar la societat UdG 
Iniciatives, SL., Actualment aquesta societat segueix en tràmit de dissolució. 
 
Fundació privada UdG medicina 
 
Fundada per la UdG i la Caixa de Girona en escriptura pública de data 27 de juliol de 2009 
davant notari Sr. Jose Maria Estropà Torres. 
En el moment de constitució de la fundació el patronat estava integrada pels següents 
patrons: 
- Presidència: rector o rectora de la Universitat de Girona, en la mesura que aquest és un 
càrrec nat que per naturalesa atorga la representació de la institució. 
- Vicepresidència: una persona física o jurídica privada responsable de l’aportació majoritària 
del capital fundacional 
- Secretaria: director o directora de la fundació, amb el benentès de tenir present el que 
preveu l’article 332-10 del Codi Civil de Catalunya 
- Vocalies 
- Representant de la Universitat de Girona, recaient el càrrec en la persona que exerceix la 
direcció i gestió ordinària de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. 
- Representant del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, recaient el càrrec 
en la persona que ocupa la direcció del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de 
Girona. 
- 5 persones físiques o jurídiques privades amb un avalat prestigi professional, a proposta del 
rector o rectora de la Universitat de Girona. 
El seu objecte és l'impuls de Girona com a nucli de referència en biomedicina a través de les 
sinergies generades per l'ús compartit d'espais, i l’intercanvi d’idees i coneixements en 
docència, recerca i innovació 
 
 
2.  Bases de presentació 
 
2.1. Imatge fidel 
 
Els Comptes Anuals, composats pel balanç de situació, el compte de resultats econòmic 
patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la present memòria, s’han preparat a partir 
dels registres comptables de la Universitat, i es presenten d’acord amb el Pla especial de 
comptabilitat pública per a les universitats públiques de Catalunya, aprovat el 3 de maig de 
1999, amb la finalitat d’aconseguir que aquests comptes anuals expressin la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les seves operacions i de l’estat de 
liquidació del pressupost.  
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Les xifres incloses als Comptes Anuals estan expressades en euros amb decimals, a 
excepció d’algunes referències en la memòria que estan expressades en euros, milers 
d’euros o milions d’euros segons s’indiqui. 
 
S’inclouen als Comptes Anuals els saldos i transaccions corresponents a l’activitat englobada 
dins del pressupost de la Universitat. No s’hi inclouen les operacions, els actius i passius 
derivats de les operacions de les fundacions que porten a terme activitats complementàries 
a les de la Universitat amb plena autonomia de gestió i finançament, ni tampoc de les 
societats mercantils participades majoritàriament per la Universitat. (Notes 1.5 i 6.1) 
 
2.2. Agrupació per partides 
 
A efectes de facilitar la comprensió del balanç de situació i del compte de resultats 
econòmic patrimonial, els esmentats estats es presenten de forma agregada al nivell 
establert pel Pla especial de comptabilitat pública per a les universitats públiques de 
Catalunya, presentant-se les dades desagregades de les més rellevants en els diferents 
apartats explicatius d’aquesta memòria. 
 
2.3. Comparació amb l’any anterior 
 
El balanç de situació i el compte de resultat econòmic patrimonial de l’exercici 2013 mostra, 
a efectes comparatius, les xifres corresponents a l’exercici anterior, que formaven part dels 
comptes anuals de l’exercici 2012 aprovades pel Consell Social de data 19 de juliol de 2013. 
Ambdós exercicis són comparables.  
 
2.4. Gestió continuada 
 
La Universitat ha liquidat el pressupost de l’exercici 2013 amb un saldo pressupostari, 
després d’anul·lacions de drets d’exercicis tancats, negatiu, el que ha comportat una reducció 
del romanent de tresoreria respecte a l’exercici 2012. Així mateix, a 31 de desembre de 
2013, tal i com figura en la nota 7.1, figuren saldos pendents de cobrament de la Generalitat 
de Catalunya registrats en el pressupost de l’exercici 2013 per import de 3.757.048,93 €, així 
com 17.358.237,10€ pendents de cobrament d’exercicis anteriors, que a la data de 
formulació d’aquests comptes anuals resten pendents de cobrament. Addicionalment, ja s’ha 
esmentat que a la nota 7.1 figuren altres saldos pendents de cobrament en favor de la 
Universitat diferents que els de la Generalitat de Catalunya. Això ha ocasionat que durant 
l’exercici 2013 i fins a la data actual s’estigui en una situació de tensions de tresoreria 
significatives. Així mateix, per a cobrir les necessitats de tresoreria de l’exercici 2014, i prèvia 
petició d’autorització, s’ha procedit a l’inici de l’exercici 2014 a la formalització de dues 
pòlisses de tresoreria per import de 5 milions d’euros en total. 
 
En resum, tot i que les nostres previsions de tresoreria preveuen poder fer front a les 
obligacions de pagament, motiu pel qual aquests comptes anuals es formulen sota el principi 
de gestió continuada, a la data de formulació d’aquests comptes anuals la situació financera 
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de la Universitat s’ha tensionat significativament respecte de la situació d’anys anteriors, de 
tal manera que fer front al pagament de les obligacions resta condicionat al puntual 
cobrament de la subvenció mensual nominativa i l’ús de part o la totalitat de les pòlisses 
mentre no es produeixi el cobrament del deute de la GC o el cobrament de les matrícules 
dels estudiants que es produirà al segon semestre del 2014. Addicionalment, si bé comptem 
amb el recolzament financer de la Generalitat de Catalunya, per tal de corregir aquesta 
situació s’hauria de procedir al més aviat possible , i sempre abans de la finalització de 
l’exercici 2014, al cobrament dels imports endeutats a la data de formulació d’aquests 
comptes anuals, i que es minimitzin els nous deutes del propi exercici 2014. 
 
 
  



 
Universitat de Girona                                              Exercici 2013 
Comptes Anuals 
 
 

 24 
 

3.  Normes de valoració i criteris comptables i pressupostaris 
 
3.1. Criteris comptables aplicats al balanç i al compte de resultats 
econòmic patrimonial  
 
3.1.1. Immobilitzacions immaterials  
 
Les immobilitzacions immaterials es comptabilitzen inicialment al seu preu d’adquisició. 
 
L’amortització de les immobilitzacions immaterials es calcula  segons  el mètode lineal i s’hi 
apliquen els percentatges que consten en el quadre següent:  
 

   

Immobilitzat Coeficient Anys  

   
Propietat industrial i intel·lectual 20% 5 
Aplicacions informàtiques 50% 2 

      

   

 
3.1.2. Immobilitzacions materials  
 
S’activen dins l’immobilitzat material aquells elements de l’immobilitzat que s’utilitzen per 
al desenvolupament de les diferents activitats de la Universitat, tant si li pertanyen en 
propietat com si la Universitat en té el dret d’ús. L’immobilitzat material figura 
comptabilitzat pel seu cost d’adquisició. 
 
Quan es tracta de béns adquirits a títol gratuït (donacions rebudes), o que hagin estat rebuts 
en cessió, es considera com a preu d’adquisició el seu valor venal en el moment de la 
incorporació patrimonial. En el cas de donacions rebudes, la contrapartida és l’epígraf 
d’ingressos a distribuir en diversos exercicis, i s’imputen al resultat de l’exercici en proporció 
a l’amortització corresponent a l’element de l’actiu rebut en donació. En el cas dels béns 
cedits on figura la valoració per part de l’entitat cedent, s’ha procedit a comptabilitzar-ho en 
base a aquest valor. 
 
S’exclouen de l’actiu del balanç de situació aquells elements que, tot i essent propietat de la 
UdG, estan cedits a altres institucions. Aquests elements es troben lliurats en cessió i es 
registra la baixa restant del patrimoni de la UdG. 
 
Les despeses de manteniment i conservació són despeses de l’exercici en el qual es 
produeixen. Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l’immobilitzat material 
s’incorporen a l’actiu com a major valor del bé en la mesura en què suposin un augment de 
la seva capacitat, productivitat o allarguin la seva vida útil. 
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Quan l’immobilitzat material es dóna de baixa o es ven, el seu valor comptable i la seva 
amortització acumulada s’eliminen dels registres comptables. El benefici o pèrdua 
corresponent es porta a ingressos o despeses venda procedent d’immobilitzat. 
 
3.1.2.1.- Terrenys i construccions 
 
Els terrenys i construccions figuren en el balanç de situació per l’import del preu de 
l’adquisició o del cost de construcció més les despeses inherents. Les instal·lacions fixes 
formen part del saldo de l e s  construccions i estan registrades també pel seu valor 
d’adquisició. Pel cas dels béns cedits on no hi ha valoració en documents administratius o 
registrals, s’ha efectuat una valoració segons estudi intern dels serveis tècnics de la UdG i 
d’acord a valors de l’any 2000. 
 
En el cas dels béns cedits on figura la valoració per part de l’entitat cedent, s’ha procedit a 
comptabilitzar-ho en base a aquest valor. 
 
En el cas dels edificis en ús que varen ser construïts directament per la Generalitat o bé per 
mitjà de l’INCASOL, i que aquesta encara no els ha cedit, només figura com a valor 
d’aquests el cost de les obres de construcció, ampliació i millora que ha realitzat i pagat 
directament la UdG, un cop realitzada l’obra bàsica i la seva posada en funcionament.  
 
Només les instal·lacions que no s’han integrat permanentment a un immoble figuren 
separadament.  
 
En relació a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 30/6/2010 en què 
es fixa una indemnització en concepte de preu just per expropiació de 878.878,83€ i per la 
qual s’havia dotat una provisió, donat que en data 2 d’octubre de 2013 el TRIBUNAL 
SUPREMO.SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEXTA estima el 
RECURS de CASAClO Num.: 6340/201 O interposat per aquesta universitat, hem procedit a 
eliminar la corresponent provisió 
 
3.1.2.2.- Altres categories d’immobilitzat material 
 
Els béns mobles inclosos dins de l’immobilitzat material i l’immobilitzat en curs figuren al 
cost d’adquisició o donació.. 
 
3.1.2.3.- Amortització de l’immobilitzat material 
 
L’immobilitzat material s’amortitza seguint el mètode lineal d’amortització, en funció de la 
vida útil estimada de cada element.  
 
Les amortitzacions practicades s’identifiquen amb la depreciació que normalment pateixen 
els béns de l’immobilitzat per:  
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- Ús i desgast físic  
- Obsolescència 
 
Les vides útils estimades per a cada categoria de l’immobilitzat material són les següents: 
 

   

Immobilitzat Coeficient Anys  

   
Construccions 2% 50 
Altres instal·lacions 12,5% 8 
Maquinària 12,5% 8 
Mobiliari 10% 10 
Equips procés informació 50% 2 
Elements de transport 16,66% 6 
Infraestructura científica 33,33% 3 
Fons Bibliogràfic 100% 1 
Material audiovisual 20% 5 

      

   

 
En relació als fons bibliogràfics el criteri d’amortització serà l’amortització total el mateix 
exercici d’adquisició. 
 
Les adquisicions s’amortitzen a partir de la posada en funcionament de l’element. 
 
Cal assenyalar, però, que la UdG no va disposar d’un programa informàtic per l’activació i 
amortització dels béns mobles inventariables fins a l’any 2006.  
 
A partir de l’1 de gener del 2006, els actius mobles queden registrats en el programa 
informàtic GESTACTIV, i la seva amortització es realitza en funció de la data de la posada 
en funcionament. 
 
3.1.3. Immobilitzacions financeres permanents  
 
Les immobilitzacions financeres permanents figuren al menor del preu d’adquisició o del de 
mercat.  
 
3.1.3.1.- Participacions en entitats de naturalesa pública i en empreses vinculades  
 
Les participacions s’han valorat pel seu preu d’adquisició o valor de la donació en el 
moment en que es produí aquesta. 
 
Les dotacions de provisions es realitzen d’acord amb el tipus d’entitat que determina el risc. 
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3.1.3.2.- Crèdits concedits 
 
Els crèdits concedits es troben enregistrats pel seu valor de reemborsament. Es doten les 
provisions necessàries per a possibles insolvències en base a una anàlisi individualitzada. 
 
El crèdits concedits es presenten en el balanç de situació classificats a llarg i curt termini 
d’acord al seu venciment. Si el venciment és inferior a 1 any a data de tancament es 
presenten a curt termini, en cas contrari figuren com a crèdits a llarg termini. 
 
3.1.4. Deutors 
 
Els drets pendents de cobrament figuren a l’actiu del balanç pel seu valor nominal, i es doten 
les provisions necessàries per a possibles insolvències en base a l’anàlisi individualitzada dels 
deutes pendents de cobrament. 
 
3.1.5. Ingressos a distribuir en diversos exercicis 

Corresponen a subvencions i transferències de capital rebudes pel finançament 
d’immobilitzat, i figuren comptabilitzades per l’import concedit. Aquestes s’enregistren sota 
l’epígraf d’Ingressos a distribuir en diversos exercicis i s’imputen al resultat de l’exercici en 
la mateixa proporció a l’amortització corresponent dels actius finançats amb aquestes. 

Per altra banda, les donacions d’elements de l’immobilitzat rebudes es comptabilitzen també 
en l’epígraf d’ingressos a distribuir en diversos exercicis, i s’imputen a ingressos en la 
mateixa proporció que l’amortització dels elements rebuts. 
 
3.1.6. Creditors 
 
Els deutes a llarg i curt termini figuren en el balanç pel valor de reemborsament. Els 
creditors per compres, serveis prestats, subvencions o transferències figuren per l’import a 
satisfer. 

Les bestretes reemborsables rebudes del Ministerio de Ciencia e Innovación (abans 
Ministerio de Educación y Cultura) o d’altres ministeris de l’administració general de l’Estat 
es comptabilitzen com a creditors a llarg o curt termini en el moment de la concessió 
donada la naturalesa d’aquestes bestretes i en base al seu venciment Quan aquestes 
bestretes es reben a través de l’entitat col·laboradora (principalment  la Fundació Parc 
Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona)  l’import pendent de cobrament figura 
com a deutor pressupostari a nom de la l’entitat col·laboradora i no com al ministeri o ens 
inicial. 
 
3.1.7. Provisions per a riscos i despeses 
 
Segons estableix la disposició addicional sisena, apartat segon  de la Llei 5/12, del 20 de març, 
de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb data 
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23 de març de 2012, a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei es suspenen els 
acords i pactes sindicals que estableixin qualsevol sistema de premis vinculats als anys de 
serveis prestats consistents en el gaudiment de dies addicionals de vacances. 
 
Addicionalment, esdevenen inaplicables, amb els mateixos efectes, les condicions regulades 
pels convenis col·lectius que estableixen sistemes de premis vinculats als anys de serveis 
prestats consistents en la percepció de quantitats en metàl·lic o en el gaudiment de dies 
addicionals de vacances o de lliure disposició sempre que, en aquest darrer cas, superin els 
dies addicionals a què fa referència l’article 48.2 de la Llei de l’Estat 7/2007, del 12 d’abril, de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
A 31 de desembre de 2012 havia una provisió de 12.538,08€ per fer front als pagaments 
parcials pendents del 20% del premi de jubilació, aquesta ja s’ha cancel·lat donat que ja ha 
estat abonat als perceptors. 
 
3.1.8. Ajustaments per periodificació 
 
3.1.8.1. Subvencions i altres ingressos per a projectes de recerca i transferència de 
tecnologia 
 
Les aportacions figuren per l’import concedit inicialment. Es comptabilitzen com a 
ajustaments per periodificació les aportacions o part de les aportacions per a projectes de 
recerca i transferència de tecnologia destinades a finançar despeses corrents, i s’imputen a 
ingressos de l’exercici quan es produeix la despesa finançada. 
 
Per altra banda, aquelles aportacions o part de les aportacions per a projectes de recerca i 
transferència de tecnologia destinades a finançar immobilitzat material figuren en l’epígraf d’ 
“ingressos a distribuir en varis exercicis” i s’imputen al resultat en funció de l’amortització 
dels elements finançats. 
 
3.1.8.2. Preus públics per prestació de serveis 
  
A la data de tancament de l’exercici, s’enregistren com a ajustaments per periodificació en 
el passiu del balanç de situació els preus públics per prestació de serveis acadèmics 
universitaris corresponents a la part d’aquests que afecta a l’exercici següent.  
 
Donat que a la UdG es considera l’1 de setembre com l’inici del curs acadèmic i el 31 
d’agost com la finalització del mateix, la periodificació dels preus públics per prestació de 
serveis acadèmics es realitza seguint el criteri següent: 
 

- 1/3 dels preus públics per prestació de serveis acadèmics es considera com a ingrés 
de l’exercici corrent donat que correspondria al període de setembre a desembre.  
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- 2/3 dels preus públics per prestació de serveis acadèmics s’enregistren com a 

ingressos diferits del passiu del balanç de situació donat que corresponen al mesos de 
gener a agost de l’exercici següent.  

 
3.1.8.3. Altres ingressos  
 
Per aquells altres ingressos rebuts durant l’exercici, per mitjà de subvencions, i que a data 
de tancament no s’ha realitzat completament la despesa, es procedeix a la periodificació que 
correspongui com a ajustaments per periodificació, per donar compliment al principi de 
correlació d’ ingressos i despeses. 
 
3.1.9. Ingressos i despeses 

Els ingressos i despeses es reconeixen comptablement al compte de resultats econòmic 
patrimonial en base al principi de meritació, amb independència del moment de cobrament 
o pagament. Cal destacar els següents casos: 

3.1.9.1. Ingressos 

- Preus públics per prestació de serveis: Els preus públics per la prestació dels serveis 
acadèmics universitaris, tant els satisfets pels alumnes com els subvencionats pel 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte (abans Ministerio de Educación i 
anteriorment Ministerio de Educación y Cultura) o bé pel departament competent de la 
Generalitat, es reconeixen com a ingrés quan l’alumne es matricula. A la data de 
tancament de l’exercici es difereixen en el passiu del balanç de situació els imports 
pertinents en base a l’esmentat en el punt anterior d’ “ajustaments per periodificació”. 
(Nota 3.1.8) 

- Prestació de serveis: Les prestacions de serveis s’imputen al resultat en el moment de la 
seva meritació.   

- Transferències i subvencions corrents: Es consideren transferències i subvencions 
corrents totes les que no s’han de materialitzar necessàriament en elements de 
l’immobilitzat. Es comptabilitzen com a ingrés a mesura que l’entitat que les atorga, 
principalment la Generalitat de Catalunya o l’Administració de l’Estat, les concedeix 
oficialment, independentment del moment del cobrament. 

- Transferències i subvencions de capital: Es consideren transferències i subvencions de 
capital totes les que s’han de materialitzar necessàriament en elements de l’immobilitzat. 
Es comptabilitzen en el moment en què s’atorguen d’acord a l’establer en l’apartat 
anterior d’ “ingressos a distribuir en varis exercicis”. (Nota 3.1.5). 
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3.1.9.2. Despeses 

- Despeses corrents: Al tancament de l’exercici, les despeses meritades en béns corrents 
i serveis, les factures de les quals encara no s’han rebut, es comptabilitzen en el compte 
de resultats econòmic patrimonial com a despeses de l’exercici i figuren en el passiu del 
balanç de situació com a creditors per factures pendents de rebre dins l’epígraf de 
“creditors pressupostaris”. 

- Pagues extraordinàries i de vacances del personal: Al tancament de l’exercici es 
comptabilitza com a despesa la part proporcional efectivament meritada de les pagues 
extraordinàries i de vacances, tant del PDI com del PAS., a aquest exercici només cal 
tenir en compte una de les pagues extres donat que una de les pagues ha estat 
suprimida pel govern de la Generalitat. 

 
 
3.2. Criteris pressupostaris aplicats a l’estat de liquidació del 
pressupost 
 
Per a la preparació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 s’ha tingut present la 
següent normativa: Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2013 aprovades pel 
Consell Social, el Pla especial de comptabilitat pública per a les universitats públiques de 
Catalunya, aprovat el 3 de maig de 1999; i tota la legislació aplicable al funcionament, gestió i 
direcció de la UdG com a universitat pública catalana, que es recull a la presentació 
d’aquesta memòria.  
 
3.2.1. Reconeixement dels drets i de les obligacions pressupostàries 
 
Les obligacions s’enregistren comptablement en el moment de l’acte formal de 
reconeixement de l’obligació, que coincideix amb el moment en què figura realitzat el 
servei, en què s’ha aprovat la factura i que són exigibles jurídicament.  
 
Els drets s’enregistren comptablement en el moment en què són exigibles jurídicament, 
llevat de les subvencions i transferències corrents i de capital que s’enregistren en el 
moment en què figura en ferm la seva concessió. 
 
A continuació es donen més detalls sobre l’aplicació d’aquests criteris: 
 
3.2.1.1. Ingressos 
 
- Preus públics: Els preus públics corresponents a la prestació dels serveis acadèmics 

universitaris del curs es reconeixen com ingrés quan l’alumne es matricula. 
 
- Prestacions de serveis: Les prestacions de serveis es reconeixen com a drets en el 

moment en què s’efectua l’acta formal de liquidació d’aquesta prestació del servei, 
normalment en forma de factura. 
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- Transferències i subvencions corrents: Es comptabilitzen com a ingrés a mesura que 
l’entitat que les atorga, principalment la Generalitat de Catalunya o l’Administració de 
l’Estat, les concedeix oficialment (notificació reconeixement de l’obligació o publicació 
resolució), independentment del moment del cobrament. 

 
- Ingressos patrimonials: Inclou els interessos de dipòsits i d’inversions financeres 

temporals, les rendes dels béns immobles i els cànons per concessions. Els ingressos 
financers es reconeixen en el moment de liquidació per part de l’entitat financera i els 
cànons en el moment en què s’emet la factura. 

 
- Transferències i subvencions de capital: Es comptabilitzen com a ingrés a mesura que 

l’entitat que les atorga les concedeix oficialment (notificació reconeixement de 
l’obligació o publicació de la resolució), independentment del moment del cobrament. 
Les transferències i subvencions rebudes no materialitzades en les inversions o 
projectes d’investigació per a les quals foren concedides figuren com a romanent de 
tresoreria afectat o específic. 

 
- Actius financers: La UdG inclou com a modificació pressupostària del capítol d’actius 

financers l’import de la incorporació de romanents de tresoreria de l’exercici. 
 
- Passius financers: S’inclou com a ingrés les bestretes reemborsables concedides durant 

l’exercici pel Ministeri de Ciència i Innovació tot i que el seu cobrament, per part de la 
Fundació del Parc Científic i Tecnològic, que actua com entitat col·laboradora, s’efectua 
habitualment durant els primers mesos de l’exercici següent.  

 
3.2.1.2. Despeses 
 
- Despeses de personal: Inclouen les retribucions bàsiques i complementàries del personal 

docent investigador (PDI) i del personal d’administració i serveis (PAS) de la Universitat. 
Addicionalment, s’inclouen les cotitzacions a la Seguretat Social (quota patronal). Les 
retribucions es reconeixen com a despesa en el moment en què es realitza l’acte formal 
de reconeixement de les obligacions de la nòmina del mes, i les cotitzacions en base al 
criteri de meritació. La UdG abona les quotes de la seguretat social amb tres mesos 
d’endarreriment d’acord a l’autorització obtinguda per part de la Tresoreria de la 
Seguretat Social, llevat de 3 codis de cotització referents a investigadors relacionats amb 
projectes de recerca, donat que per motius de justificació el Ministeri exigeix que totes 
les despeses que es justifiquen estiguin pagades, i per tant el seu pagament es realitza 
amb un mes de diferiment.  
 

- Despeses en béns corrents i serveis: Es reconeixen les obligacions quan la factura o 
justificant corresponent és conformada i aprovada pel responsable de la unitat de 
despesa que la va autoritzar.  

 
- Despeses financeres: Es reconeixen quan són exigibles per l’entitat corresponent. 
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- Transferències i subvencions corrents i de capital: S’inclouen els ajuts que la Universitat 

destina a tercers i es reconeix l’obligació quan s’atorguen als receptors. 
 

- Inversions reals: En aquest capítol s’hi inclouen les inversions d’immobilitzat material. 
També s’enregistren en aquest capítol (article 64) les despeses corresponents als 
projectes de recerca i desenvolupament i de transferència de tecnologia finançats per les 
subvencions pertinents. Cal destacar que aquestes inversions immaterials només 
s’activen com immobilitzat immaterial en el balanç, quan els seus resultats poden tenir 
èxit comercial.  

 
- Passius financers: En aquest capítol figuren les amortitzacions corresponents a les 

bestretes reemborsables rebudes.  
 

3.2.2. Romanent de tresoreria 
 
El romanent de tresoreria correspon a: 
 
- L’import total dels drets pendents de cobrament del pressupost corrent. 
- L’import total dels drets pendents de cobrament dels pressupostos tancats. 
- L’import total dels drets pendents de cobrament corresponents a comptes deutores 

que, d’acord a la normativa vigent són no pressupostàries i tampoc ho seran en el 
moment del seu venciment. 

- L’import de tots els drets que es considerin de cobrament dubtós, minorant totes les 
partides anteriors. 

- Menys les quantitats cobrades pendents d’aplicar al pressupost. 
- Més els fons líquids de tresoreria, que inclouen els saldos disponibles en comptes 

bancàries. 
- Menys l’import total de les obligacions pendents de pagament del pressupost corrent i 

tancats  
- Menys l’import total de les obligacions pendents de pagament corresponents a creditors 

que, d’acord a la normativa comptable vigent, són no pressupostàries i tampoc ho seran 
en el moment del seu venciment. 

- Més l’import total de les quantitats pagades pendents d’aplicació al pressupost. 
 
Una part del romanent de tresoreria pot estar afectada o compromès per a unes 
determinades despeses, d’acord al que s’estableix en les bases d’execució del pressupost 
així com en base a decisions dels òrgans de govern de la Universitat. En la part que no hi 
estigui constitueix un romanent genèric que pot ésser utilitzat lliurament per l’equip de 
govern com un recurs de la Universitat per a l’exercici següent. 

3.2.3. Resultat pressupostari 
 
El resultat pressupostari és la diferència entre els drets reconeguts menys les obligacions 
reconegudes, essent ajustat per les despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria 
de l’exercici anterior i per les desviacions de finançament. 
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4. Immobilitzacions immaterials 
 
Els moviments enregistrats durant l’exercici 2013 en l’epígraf d’immobilitzacions immaterials 
han estat els següents: 
 
 

Concepte Saldo inicial  Adquisicions Traspassos Saldo final 

Cost 
Propietat Industrial 10.251,72 0,00 0,00 10.251,72 
Aplicacions Informàtiques 1.065.370,96 513.318,22 0,00 1.578.689,18 

        

Total cost  1.075.622,68 513.318,22 0,00 1.588.940,90 

Amortització (-) 
Propietat Industrial -10.251,72 0,00 0,00 -10.251,72 

Aplicacions Informàtiques -624.090,06 -479.881,87 0,00 -1.103.971,93 

Total amortització  -634.341,78 -479.881,87 0,00 -1.114.223,65 

Net 
Propietat Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aplicacions Informàtiques 441.280,90 33.436,35 0,00 474.717,25 

Total net  441.280,90 33.436,35 0,00 474.717,25 
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5. Immobilitzacions materials 
 
Els moviments enregistrats durant l’exercici 2013 en l’epígraf d’immobilitzacions materials 
han estat els següents: 
 
 

Concepte Saldo inicial Adquisicions 
   Baixes /                

Reclassificació  Traspàs Saldo final 

Cost 
 Terrenys i bens naturals  19.294.310,11 0,00 -543.576,19 0,00 18.750.733,92 
 Construccions  87.704.777,04 6.311.264,33 -1.578.245,36 0,00 92.437.796,01 
 Maquinària  151.537,76 0,00 0,00 0,00 151.537,76 
 
Mobiliari  12.287.049,83 160.043,64 -1.263,09 0,00 12.445.830,38 
 Altre immobilitzat material  51.514.171,80 2.469.370,51 -333.124,20 0,00 53.650.418,11 

 Total cost  170.951.846,54 8.940.678,48 -2.456.208,84 0,00 177.436.316,18 

Amortització (-) 
 Construccions  -14.655.821,31 -1.738.269,74 0,00 0,00 -16.394.091,05 
 Maquinària  -151.537,77 0,00 0,00 0,00 -151.537,77 
 
Mobiliari  -9.528.566,10 -476.732,64 0,00 0,00 -10.005.298,74 
 Altre immobilitzat material  -47.854.027,03 -3.145.193,14 44.281,30 0,00 -50.954.938,87 

 Total amortitzacions  -72.189.952,21 -5.360.195,52 44.281,30 0,00 -77.505.866,43 

Net 
 Terrens y bens naturals  19.294.310,11 0,00 -543.576,19 0,00 18.750.733,92 
 Construccions  73.048.955,73 4.572.994,59 -1.578.245,36 0,00 76.043.704,96 
 Maquinària  -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 
 
Mobiliari  2.758.483,73 -316.689,00 -1.263,09 0,00 2.440.531,64 
 Altre immobilitzat material  3.660.144,77 -675.822,63 -288.842,90 0,00 2.695.479,24 

   Total  98.761.894,33 3.580.482,96 -2.411.927,54 0,00 99.930.449,75 
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5.1. Terrenys i construccions 
 
El detall del valor dels diferents solars i edificis i la seva situació administrativa es troben a 
l’Annex 2. Així mateix, les principals variacions durant l’exercici 2013 corresponen a part 
dels edificis situats al Parc Científic i Tecnològics concretament en els edificis anomenats 
H2O o ICRA i l’edifici Jaume Casademont, segons figura a continuació: 
 
D’acord amb l’escriptura de data 23 de juliol de 2013 i protocol n. 1459 El Parc Científic i 
Tecnològic de la Universitat de Girona, Fundació Privada i la pròpia Universitat formalitzen 
una Dació en pagament per compensar el deute que te el Parc amb la UdG. En relació a 
l’edifici H2O la dació té un import de 3.049.191,00€ i es transmet el ple domini i propietat 
del percentatge equivalent a 35,46% de dit edifici la valoració total del qual és de 8.599.191€ 
 
Amb l’escriptura de data 23 de juliol de 2013 i protocol n. 1457 El Parc Científic i 
Tecnològic de la Universitat de Girona, Fundació Privada i la pròpia Universitat formalitzen 
una Dació en pagament per compensar el deute que te el Parc amb la UdG i en referència a 
l’edifici Jaume Casademont per un total de 7.874.266,75€ que correspon a un percentatge 
del 68,33% de la seva valoració total que és 11.523.763,77€ 
 
Donat que aquesta universitat no tenia correctament valorats aquests dos edificis ha 
procedit a comptabilitzar-los correctament cada un d’ells en comptes comptable separats i 
igualment ha fet amb les comptes d’amortització. Les diferències de valoració les hem 
imputat al compte genèrics de construccions a l’espera de anar depurant la valoració de tots 
els edificis i comptabilitzar-ho en comptes independents. 
Manca per regularitzat l’edifici CENTA, estem a l’espera de la modificació del pla urbanístic 
per part de l’Ajuntament de Girona. 
 
El quadre següent mostra la composició a 31 de desembre de 2013 del cost dels terrenys i 
construccions. 
 
 

Terrenys i Construccions Valor total Valor Terreny Valor Construcció 

Cessions de dret de superfície 9.658.386,10 9.658.386,10 0,00 
Béns rebuts en cessió 29.377.770,10 6.452.210,31 22.925.559,79 
Béns immobles adquirits per compra 6.967.924,00 5.921.698,93 1.046.225,07 
Béns immobles adquirits per dació en pagament 2.718.534,40 0 2.718.534,40 
Edificis construïts 61.269.803,48 0,00 61.269.803,48 
Edificis en curs 3.328.760,61 0,00 3.328.760,61 

Cessió de terrenys a tercers -3.281.561,42 -3.281.561,42 0,00 

Total 110.039.617,27 18.750.733,92 91.288.883,35 
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Béns provinents de drets de superfície i rebuts en cessió: 
 
 
Construccions i terrenys rebuts en cessió Total Terreny Construcció 

Construccions i terrenys rebuts en cessió (inclosos els en curs) 
(menys els cedits a tercers) 35.754.594,78 12.829.034,99 22.925.559,79 

Amortització acumulada 2013 -9.033.918,25 0,00 -9.033.918,25 

Valor Net Comptable 26.720.676,53 12.829.034,99 13.891.641,54 

 
Construccions segons tipus de tinença: 
 
 

Construccions Saldo inicial Moviments any Saldo final 

 Rebudes en cessió  22.114.571,30 1.738.260,37 23.852.831,67 

 Adquisició  1.046.225,07 0,00 1.046.225,07 

 Edificis construïts  64.543.980,67 2.994.758,60 67.538.739,27 

  

 Valor total  87.704.777,04 4.733.018,97 92.437.796,01 

Amortització (-) 

 Rebudes en cessió  -8.592.789,66 -441.128,59 -9.033.918,25 

 Adquisició  -338.038,03 -20.924,50 -358.962,53 

 Edificis construïts  -5.724.993,62 -1.276.216,64 -7.001.210,27 

 Total amortitzacions  -14.655.821,30 -1.738.269,74 -16.394.091,05 

Net 

 Rebudes en cessió  13.521.781,64 1.297.131,78 14.818.913,42 

 Adquisició  708.187,04 -20.924,50 687.262,54 

 Edificis construïts  58.818.987,05 1.718.541,96 60.537.529,00 

 Total  73.048.955,74 2.994.749,23 76.043.704,96 

 
5.1.1. Béns immobles rebuts en cessió i cessions de drets de superfície d’ençà de 
la creació de la UdG 
 
D’ençà de la publicació del Decret 131/1992, de 22 de juny, la UdG gaudeix de béns cedits a 
afectes a l’activitat universitària. Els béns immobles rebuts en cessió han estat valorats d’acord 
al valor que consta en escriptura pública i, en cas que no estigui especificat, pels seus valors 
venals determinats pels serveis tècnics de la pròpia UdG. En cas que no es tingui coneixement 
del valor de la construcció separada del valor del terreny, s’aplica el criteri d’establir un 70% 
del valor total a construcció i el 30% al terreny. 
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5.1.2. Béns immobles adquirits per compra 
 
Durant l’exercici 2013 els ben immobles adquirits són el rebuts de dació de pagament per 
part del Parc que ja hem descrits en el punt 5.1 
 
 
5.1.3. Edificis construïts i en construcció 
 
Comprèn el total d’inversions que ha realitzat la UdG en la seva construcció. Majoritàriament 
aquestes han estat finançades amb la dotació corresponent a l’exercici d’acord al Pla 
d’Inversions Universitàries (PIU) 2007-2013.  
 
Les construccions en curs figuren comptabilitzades per un import de 3.328.760,61€, essent les 
construccions en curs més significatives a 31 de desembre de 2013 les següents:  
 
CENTA -Centre de noves tecnologies  2.004.782,91€ 
Facultat de Turisme i Comunicació   297.689,52€ 
Edifici LEAR      285.953,87€ 
 
 
Cal remarcar que hem traspassat l’import de 1.578.245,36€ corresponent a Església Sant 
Domènec. Paranimf a Construccions donat que ja el tenim en funcionament. Dins d’aquest 
import tenim inclosa la Capella del Roser, la resta de capelles a mesura que es vagin 
rehabilitant s’ anirà traspassant els seus imports a aquest compte. 
 
Béns immobles en ús pendent de regularitzar la situació patrimonial 
 
La UdG ve utilitzant certs béns sense haver tingut finalitzats els tràmits administratius, malgrat 
ha fet esforços en dotar-se dels documents legals que reflecteixin els acords realitzats per les 
institucions cedents o atorgants. 
 
Tot aquell patrimoni en ús per part de la UdG que no està correctament sustentada la seva 
cessió d’ús no figura al balanç de situació de la nostra institució.  
 
Les situacions en tràmit, com el traspàs pendent dels edificis de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials, de la Facultat de Ciències i de la Facultat de Dret malgrat es 
varen escripturar les obres noves, també s’inclouen en aquesta categoria de béns immobles. 
 
Béns immobles construïts per ens diferents de la UdG (Incasol), sense titularitat de la UdG i 
utilitzats per aquesta 
 
Els béns que tot seguit s’esmenten corresponen a béns parcialment o talment finançats per 
l’Incasol, i els quals no han estat activats atès que no s’ha rebut la cessió formal ni es té 
l’absoluta certesa del seu valor:  
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Béns construïts per altres ens amb destinació a la UdG 

Escola Politècnica 
Superior -edifici P3- Campus Montilivi, s/n 

Edifici construït per l'INCASOL. 
Pendent de transferir      2.960 m2 

Pavelló tallers Campus Montilivi, s/n 
Edifici construït per l'INCASOL. 
Pendent de transferir         800 m2 

Seu Consell Social Pujada Alemanys, 16 
Edifici construït per l'INCASOL. 
Pendent de transferir         450 m2 

Biblioteca Sant Domènec Campus Barri Vell 
Edifici construït per l'INCASOL. 
Presentat escrit al DURSI        3.500 m2 

Biblioteca Montilivi Campus Montilivi, s/n 
Edifici construït per l'INCASOL. 
Presentat escrit al DURSI        3.500 m2 

        

 
 
En el moment que es formalitzi la titularitat de la UdG, figurarà el nou valor a l’actiu del 
balanç. 
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5.2. Béns mobles 
 
En l’epígraf d’altre immobilitzat material, figuren els béns mobles més importants per a la 
realització de les activitats pròpies de la Universitat:  
 
 

Concepte Saldo inicial Adquisicions Saldo final 

Cost 

Equips per a processaments d’informació 10.252.621,34 493.698,50 10.746.319,84 

Elements de transport 118.559,57 1.499,85 120.059,42 

Fons Bibliogràfics 14.801.903,60 728.115,39 15.530.018,99 

Infraestructura científica 23.688.283,69 882.862,90 24.571.146,59 

Audiovisual 2.592.400,16 30.069,67 2.622.469,83 

Obres d'Art 100,00 0,00 100,00 

Instal·lacions 60.303,44 0,00 60.303,44 

Total cost  51.514.171,80 2.136.246,31 53.650.418,11 

Amortització (-) 

Equips per a processaments d’informació -9.811.083,36 -493.840,33 -10.304.923,69 

Elements de transport -88.620,75 -6.467,95 -95.088,70 

Fons Bibliogràfics -14.801.903,60 -728.115,39 -15.530.018,99 

Infraestructura científica -20.740.946,21 -1.772.726,75 -22.513.672,96 

Audiovisual -2.355.458,36 -96.902,28 -2.452.360,64 

Obres d'Art 0,00 0,00 0,00 

Instal·lacions -56.014,75 -2.859,14 -58.873,89 

      

Total amortitzacions  -47.854.027,03 -3.100.911,84 -50.954.938,87 

 

Net 

Equips per a processaments d’informació 441.537,98 -141,83 441.396,15 

Elements de transport 29.938,82 -4.968,10 24.970,72 

Fons Bibliogràfics 0,00 0,00 0,00 

Infraestructura científica 2.947.337,48 -889.863,85 2.057.473,63 

Audiovisual 236.941,80 -66.832,61 170.109,19 

Obres d'Art 100,00 0,00 100,00 

Instal·lacions 4.288,69 -2.859,14 1.429,55 

Total Net  3.660.144,77 -964.665,53 2.695.479,24 
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Obres d’art 
 
El fons d’Art que conté 100 obres d’art de diversos artistes està valorat a 1€ per a 
cadascuna de les obres donat que correspon a donacions d’artistes. La relació detallada de les 
obres d’art es troba en l’Annex 3. En l’exercici 2013 no hi ha hagut cap increment d’obres 
d’art.  
 
 
6. Immobilitzacions financeres 
 
Els moviments registrats durant l’exercici 2013 en l’epígraf d’immobilitzacions financeres han 
estat els següents: 
 
 

Concepte Saldo inicial Adquisicions  Baixes saldo final 

Cartera de valors a llarg termini 138.221,73 0,00 -15.000,00 123.221,73 

Fiances i dipòsits a llarg termini 676,43 4.625,00 0,00 5.301,43 

Altres inversions i crèdits a llarg termini 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 

Provisions -128.521,73 0,00 15.000,00 -113.521,73 

Total inversions financeres en títols  40.376,43 4.625,00 0,00 45.001,43 
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6.1. Cartera de valors a llarg termini 
 
La relació de participacions de la UdG a 31 de desembre de 2013 és la següent: 
 
 

Entitat Aportació Data   Comentaris 

UdG Iniciatives, SL 9.000,00 09/12/2003 
Aportació del 100% del capital social. 
Objecte social: foment de Spin-Off. 

Portal Universia, SA 13.470,00 17/12/2001 

Acceptació gratuïta de 1.347 accions 
(10€/acció), que equival al 3,3% del 
total d'accions subscrites en la seva 
constitució a 07/07/2000. 

Hermes Comunicacions S.A. 4.001,13 19/02/2010 
Adquisició de 2610 accions  de 1,533€ 
de nominal 

Total inversions financeres en títols  26.471,13       

  

Fundació Parc Científic i Tecnològic 10.500,00  2002 Aportació Consell Social de la UdG 

10.500,00  2002 Aportació de la UdG 

Fundació Privada TRIPTOLEMOS 6.010,12 03/04/2002 Aportació al fons fundacional  

Fundació Campus Arnau d’Escala 24.040,48 17/12/2001 
Aportació i incorporació de la UdG 
com a soci fundador 

Institut Català de Recerca de l’Aigua 
(ICRA) 9.000,00 2006 

Institut Català de Recerca en Patrimoni 
Cultural (ICRPC) 700,00 2006 

Consorci de Vivers d’Empreses 
Territorials de la Demarcació de Girona 

18.000,00 2007 

12.000,00 2008 

Agroterritori Fundació Privada 
3.000,00 2009 

Fundació Josep Pallach 
3.000,00 2011 

Total aportacions a fons fundacionals 96.750,60        

  Total títols i aportacions fundacionals 123.221,73        

 
 
En reunió del Patronat de la fundació del Centre de Recerca i Innovació de les Indústries 
Turístiques celebrada amb data 15 de gener del 2013 es va acordar la dissolució de dita 
fundació (CRIIT) atès que la seva activitat s’ha aturat definitivament i la Universitat s’ha dotat 
de l’INSETUR que assumeix bona part de la seva activitat. 
 
A l’exercici 2013 s’ha donat de baixa la dotació per provisió per 15.000€, donat que la 
inversió en CRIIT Fundació Privada ha esta cancel·lada i retornat l’import de 12.778,20€ . 
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Amb data 17 d’octubre del 2013 la fundació CRIIT ens ha ingressar 6.778,20€ i amb data 21 
d’octubre ens ha ingressat 6.000€ provinent de la dissolució de la fundació, considerem com 
a pèrdues de l’exercici la diferència per import de 2.221,80€ 
 
A l’exercici 2010 la UdG va concedir un préstec a l’entitat UdG INICIATIVES, S.L. per 
import de 30.000€, que finalitza al 2015. Aquest préstec merita un interès variable anual 
sobre el benefici anual després d’impostos i reserves legals en els estats financers anuals 
aprovats per UdG INICIATIVES, S.L sempre i quan el resultat després d’impostos sigui 
positiu. Donat que a l’exercici 2013 el resultat provisional a data d’aquesta liquidació no el 
sabem no podem informar el càlcul dels interessos. 
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7. Deutors 
 
7.1. Deutors pressupostaris a curt i llarg termini 
 
Els deutors pressupostaris sumen un import de 34.181.751,77€. D’aquests, 10.915.129,75€ 
corresponent a deutors de l’exercici 2013 i 23.266.622,02€ a deutors d’exercicis tancats. 
Aquests figuren registrats en balanç de situació en els següents epígrafs: 
 
 

Nom   Import 

Deutors pressupostaris a llarg termini 2.855.157,29 
Deutors pressupostaris dins l'actiu circulant 31.326.594,48 

TOTAL 34.181.751,77 

 
 
Els principals deutors a 31 de desembre de 2013 són: 
 
 

Nom       Import 
  

Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona - DIPSALUT 464.966,00 
Ministeri d'Educació  2.270.209,64 
Ministeri Ciència i Tecnologia fons FEDER 752.363,51 
Ministeri de Economia i Hisenda fons FEDER 200.536,90 
CIDEM - Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial/ACCIÓ10 1.071.002,73 
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 3.323.726,23 
Parc Científic i Tecnològic de la UdG 379.969,77 
Generalitat de Catalunya 21.115.286,03 
Altres 4.603.690,96 

TOTAL 
  

34.181.751,77 
          

 
 
 
  



 
Universitat de Girona                                              Exercici 2013 
Comptes Anuals 
 
 

 44 
 

 

El principal deutor de la UdG és la Generalitat de Catalunya, alhora també el principal 
finançador. Els deutes més importants provenen de la Direcció General d’Universitats, de la 
que la UdG en rep el finançament bàsic.  
 
Pel que fa al deute total del Parc Científic i Tecnològic, per import de 379.969,77€,cal dir 
que 373.383,90€ és l’import del deute a 31 de desembre de 2006 en relació al qual s’està 

Pel que fa a deutors d’exercicis anteriors: 
 
 

Nom       Import 

Generalitat de Catalunya 17.358.237,10 

2002 i anteriors 30.050,61 

2003 692.018,64 

2004 126.759,46 

2005 274.840,23 

2006 2.512.016,43 

2007 556.164,12 

2009 24.775,95 

2010 107.060,65 

2011 9.890.115,50 

2012 3.144.435,51 

AGAUR 309.902,59 

2006 295,24 

2008 29.739,75 

2009 78.177,91 

2010 3.617,06 

2011 16.195,26 

2012 181.877,37 

Ministeri d'Educació i Ciència 
Fons FEDER 752.363,51 

2005 752.363,51 

Parc Científic i Tecnològic de la UdG 373.383,90 

2006 373.383,90 

Altres 4.472.734,92 

          

Total imports a cobrar de pressupostos tancats 
 

23.266.622,02 
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fent tot el procés necessari per arribar a la formalització d’una dació en pagament per 
d’esmentat import. En aquest sentit existeixen acords del Patronat de la Fundació del Parc 
Científic i Tecnològic, de data 23 de novembre de 2012, de la Comissió Econòmica del 
Consell Social de la UdG, de data 11 de desembre de 2012, i del Protectorat de data 28 de 
febrer de 2013, així com el protocol d’actuacions relatiu a aquesta dació en pagament signat 
per la Rectora de la UdG i el Director Gral de la FPCiT de data 5 de desembre de 2012 Per 
concloure aquesta operació molt properament es procedirà a la formalització de les 
corresponents escriptures públiques. 
 
El protocol estableix entre d’altres acords, la compensació d’aquest crèdit a favor de la 
UdG, mitjançant la dació en pagament a la UdG de la part proporcional dels referit edificis, i 
estableix el procediment a seguir per a la valoració dels edificis, el traspàs de la propietat 
que pugui correspondre a la UdG. La tramitació de l’acompliment dels acords està en curs. 
 
Tal com ja s’ha explicat en el punt 5.1 manca modificació del pla urbanístic per part de 
l’Ajuntament de Girona. Per procedir a formalitzar la dació en pagament de la part de 
l’edifici CENTA. 
 
 
7.2. Deutors no pressupostaris 
 
Pel que fa a la composició del saldo dels deutors no pressupostaris a 31 de desembre és el 
següent: 
 
 

Concepte Saldo 31.12.2012 

  
Deutors per IVA transferit 226.717,82 

Deutors per provisions de fons a justificar 57.972,84 

Provisions de Fons 8.020,50 

Altres deutors no pressupostaris 64.057,70 

  
Total  356.768,86 

 
7.3. Administracions públiques deutores 
 
En administracions públiques deutores es recull el deute que a tancament de l’any presenta 
la Hisenda Pública en concepte de l’impost sobre el valor afegit (IVA).  
 
 

Concepte 
Saldo 

31.12.2013 

 Hisenda Pública. Deutora per IVA 329.836,87 

    

Total  329.836,87 
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7.4. Altres deutors 
 
Aquest compte recull els pagaments avançats extra pressupostàriament en tràmit de 
comptabilització, que al tancament de l’exercici tenien un import total de 68.135,89€. 
 
 
7.5. Provisions per a crèdits incobrables 
 
Les provisions per a crèdits incobrables es doten en funció de l’evolució dels drets pendents 
de cobrament, de l’anàlisi individual i de l’històric de cobraments.  
 
 

Concepte Saldo 31.12.2013 

 Provisió per Anul·lació de Drets Reconeguts durant l'Exercici -83.753,52 

Provisió per Anul·lació de Drets Reconeguts en Exercicis Anteriors -573.745,28 

    

Total  -657.498,80 

 
 
8. Inversions financeres temporals 
 
En les inversions financeres temporals tenen un import de 21.273,90€ i recullen per una 
banda els crèdits a curt termini atorgats al personal de la UdG, tant PDI com PAS, i per 
altra les fiances i dipòsits constituïts a curt termini. 
 
Pel que fa als crèdits a curt termini, aquest exercici 2013 s’ha atorgat crèdits per un valor de 
20.249,01€, així mateix el personal ha retornat crèdits per import de 21.203.98€. I a 31 de 
desembre de 2013 els crèdits a curt termini pendents de retornar ascendeixen a 9.014,10€. 
 
Com a cartera de valors a curt termini figuren els interessos meritats i no vençuts de les 
imposicions de que disposa la Universitat a 31 de desembre de 2013. 
 
Durant aquest exercici s’han constituïts una nova fiança a c/t. per un import de 325€.i el 
total de fiances fan un total de 11.297,30€ 
 
 
9. Tresoreria  
 
La Tresoreria presenta una variació neta de 2.08M€. Aquesta variació es deu principalment 
al pagament per part de la Generalitat de 3,18M€. corresponent al Pla de Millora per 
Objectius de l’exercici 2013.  
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10. Fons propis 
 
Els moviments registrats durant l’exercici en els comptes de fons propis han estat els 
següents: 
 
 

Concepte Saldo inicial 
Aplicació del 

resultat 
Resultat de 

l'exercici Altes/baixes Saldo final 

Patrimoni 117.791.857,46 - - 117.791.857,46 
Patrimoni rebut en cessió 38.242.168,21 - - 810.988,49 39.053.156,70 
Patrimoni lliurat en cessió -3.281.561,92 - - - -3.281.561,92 
Resultat exercicis anteriors -103.376.018,96 -804.542,88 - -104.180.561,84 

Resultat de l'exercici -804.542,88 804.542,88 445.983,19   445.983,19 

Total  48.571.901,91 0,00 445.983,19 810.988,49 49.828.873,59 

 
 
10.1. Patrimoni rebut en cessió 
 
El detall dels elements rebuts en cessió a 31 de desembre de 2013 és el següent: 
 

Patrimoni rebut en cessió Valor total 
Valor 

Terreny 
Valor 

Construcció 
Fons 

Bibliogràfic  

Cessions de dret de superfície 9.658.386,60 9.658.386,60 0,00 
Béns rebuts en cessió 29.394.770,10 6.452.210,31 22.925.559,79 17.000,00 

Total  39.053.156,70 16.110.596,91 22.925.559,79 17.000,00 

 
Bàsicament el patrimoni de la UdG rebut en cessió està afectat al desenvolupament de la 
seva activitat universitària. Aquest patrimoni neix, principalment, a partir del Decret 
131/1992 de 22 de juny, que estableix la integració a la Universitat de Girona de diferents 
centres dependents fins llavors de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. La valoració d’aquests béns s’ha realitzat per part dels serveis 
tècnics de la Universitat, a no ser que vingués establert pel l’entitat atorgant, o hagi variat 
per escriptura pública. 
 
A l’Annex 2 de la Memòria figura el detall d’aquests.  
 
11. Ingressos a distribuir en diversos exercicis  
 
Els moviments registrats durant l’exercici en els comptes d’ingressos a distribuir en varis 
exercicis han estat els següents: 
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Concepte Saldo inicial Altes 
Traspàs a 
resultat Saldo final 

FEDER 2000-02 329.302,86 0,00 -8.999,29 320.303,57 
FEDER 2003-04 1.797.060,09 0,00 -51.119,93 1.745.940,16 
FEDER 2005-07 1.152.000,00 0,00 -84.488,77 1.067.511,23 
Pla Inversions Universitaries (PIU) 32.551.761,56 1.368.000,00 -2.648.103,41 31.271.658,15 
Subrogació contracte obra civil (FPCiT) 1.914.223,54 0,00 -42.070,85 1.872.152,69 
Donacions 15.341,65 51.168,01 -37.268,28 29.241,38 
Subvenció Projectes R+D 1.468.017,91 662.289,71 -1.024.491,59 1.105.816,03 
Campus excel.lència 3.753.206,53 0,00 -80.714,12 3.672.492,41 
Sub. Generalitat Addicional 3a. 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 
Sub. Generalitat E-administració 229.802,00 109.334,00 -70.578,29 268.557,71 

Total  46.210.716,14 2.190.791,72 -4.047.834,53 44.353.673,33 

 
 
12. Creditors a llarg termini 
 
Els moviments registrats durant l’exercici en els comptes de creditors a llarg termini han 
estat els següents: 
 

Concepte Saldo inicial  Altes Baixes 

Traspassos 
a curt 

termini 

Traspassos 
des de curt 

termini  Saldo final 

Bestretes reemborsables Ministeri 

Educació i Cultura (abans MICYT) 7.243.621,48 340.083,62 
-

230.640,35 
-

1.237.577,89 
71.872,82  

6.187.359,68 

Fiances a llarg termini 23.919,18 1.161,00 -7.461,18 17.619,00 

Total  7.267.540,66 341.244,62 
-

238.101,53 
-

1.237.577,89 71.872,82 6.204.978,68 

 
L’endeutament està bàsicament composat per les bestretes reemborsables que anualment, 
des de l’any 2000, concedeix el Ministeri de Ciència i Innovació (abans Ministeri d’Educació i 
Cultura) a les universitats per inversió en construccions i equipaments per al 
desenvolupament de projectes de R+D a realitzar-se en el marc dels Parcs Científics i 
Tecnològics que a 31 de desembre de 2013 tenen el següent detall:  
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Autorització  
Data 

contracte Entitat  Nominal 

Pendent 
amortització 
a 1.01.2013 Revocació/Reintegrament  

Amortitzat/Reinteg. 
2013 

Pendent 
amortització 

a 31.12.13 

29-dic-00 MCiT 3.945.753,16 986.438,23 0,00 328.812,77 657.625,46 

28-dic-01 MCiT 201.940,07 67.313,35 0,00 16.828,34 50.485,01 

26-dic-02 MCiT 367.227,75 153.006,75 0,00 30.603,00 122.403,75 

17-dic-03 MCiT 1.108.193,70 445.477,69 0,00 74.246,29 371.231,40 

17-dic-03 MCiT 391.500,00 228.375,00 0,00 32.625,00 195.750,00 

29-dic-05 MCIT / Parc 1.625.435,00 1.069.153,45 0,00 133.644,18 935.509,27 

29-dic-05 MCIT / Parc 230.250,00 172.687,50 0,00 19.187,50 153.500,00 

18-dic-06 MCIT / Parc 2.205.625,00 1.634.552,45 23.364,57 179.020,86 1.432.167,02 

18-dic-06 MCIT / Parc 529.738,10 436.837,98 94.543,43 43.683,80 298.610,75 

27-nov-07 MCIT / Parc 523.860,00 312.379,51 0,00 31.237,96 281.141,55 

27-nov-07 MCIT / Parc 329.300,00 200.678,05 17.595,66 16.643,85 166.438,54 

18-dic-08 MICINN / Parc 122.890,00 99.395,41 0,00 16.565,90 82.829,51 

18-dic-08 MICINN / Parc 119.140,00 58.608,01 0,00 8.372,57 50.235,44 

29-dic-08 MICINN / GC 243.958,00 202.691,21 0,00 18.426,48 184.264,73 

21-sep-09 MICINN / FEDER 331.172,16 281.408,94 0,00 16.558,61 264.850,33 

30-dic-09 MICINN / Parc 857.015,00 790.653,53 0,00 65.887,79 724.765,74 

30-dic-09 MICINN / Parc 219.904,00 189.500,00 0,00 18.325,33 171.174,67 

15-dic-10 MICINN / Parc 74.395,00 68.374,74 0,00 0,00 68.374,74 

15-dic-10 MICINN-FEDER / Gates PT Spain (1a) 28.011,00 28.011,00 0,00 0,00 28.011,00 

15-dic-10 MICINN-FEDER / Gates PT Spain (2a) 40.509,20 40.509,20 0,00 0,00 40.509,20 

15-dic-10 MICINN-FEDER / LGAI Technological 26.259,00 21.742,51 0,00 0,00 21.742,51 

15-dic-10 MICINN-FEDER / LGAI Technological 17.506,00 17.506,00 0,00 0,00 17.506,00 

15-dic-10 MICINN-FEDER / GENDIAG.EXE, SL (1a) 28.484,80 28.484,80 0,00 0,00 28.484,80 

15-dic-10 MICINN-FEDER / AUTOTECH ENG AIE (1a) 20.457,30 20.457,30 0,00 0,00 20.457,30 

15-dic-10 MICINN-FEDER / AUTOTECH ENG AIE (2a) 34.000,20 34.000,20 0,00 0,00 34.000,20 

15-dic-10 MICINN / Parc 53.105,00 55.121,65 0,00 0,00 55.121,65 

15-dic-10 MICINN-FEDER / Gates PT Spain (3a) 5.458,80 5.458,80 0,00 0,00 5.458,80 

15-dic-10 MICINN-FEDER / GENDIAG.EXE, SL (2a) 7.121,20 7.121,20 0,00 0,00 7.121,20 

15-dic-10 MICINN-FEDER / AUTOTECH ENG AIE (3a) 5.090,50 5.090,50 0,00 0,00 5.090,50 

15-dic-11 MICINN-FEDER 489.379,57 489.379,57 95.136,69 0,00 394.242,88 

27-dic-11 MICINN / Parc (1a) 30.400,00 19.750,00 0,00 0,00 19.750,00 

27-dic-11 MICINN / Parc (2a) 196.000,00 196.000,00 0,00 0,00 196.000,00 

17-dic-12 MINECO-FEDER / UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN 33.281,25 0,00 0,00 33.281,25 

17-dic-12 MINECO-FEDER / TECNOAMBIENTE SL 47.406,82 0,00 0,00 47.406,82 

17-dic-12 MINECO-FEDER / PLANET MEDIA STUDIOS, SL 29.520,50 0,00 0,00 29.520,50 

17-dic-12 MINECO-FEDER / EASY INNOVA 69.282,02 0,00 0,00 69.282,02 

10-ene-13 MINECO-FEDER  160.593,03 0,00 0,00 160.593,03 

  Total 14.749.163,13  8.366.164,53 230.640,35 1.050.670,23 7.424.937,57 

Endeutament a llarg termini 
 

6.187.359,68 

Endeutament a curt termini 1.237.577,89 

  Total deute         7.424.937,57 
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A partir de la convocatòria del 2005, l’accés a aquests ajuts en forma de bestretes 
reemborsables va quedar restringit als projectes realitzats en cooperació amb els Parcs 
Científics i Tecnològics. Els Parcs passen a ser els coordinadors dels projectes, el MEC 
transfereix les bestretes a l’entitat Parc i aquest transfereix la part que pertoqui a cada 
entitat participant. A partir del nou Pla de I+D+I 2008-2011, les entitats gestores dels Parcs 
científics consoliden la figura coordinadora i passen a ser entitats col·laboradores del MEC.   
 
No obstant això, el passiu de la UdG és amb el Ministeri no amb el Parc, per ser el Ministeri 
qui exigeix la devolució a la UdG. 
 
En concepte de bestretes reemborsables, al tancament de l’exercici 2013, el Parc Científic i 
Tecnològic te pendent de transferir a la UdG la quantitat total de 373.383,90€. Aquesta 
quantitat correspon principalment a les bestretes reemborsables dels exercicis 2006,  
pendent de regularitzar patrimonialment amb la dació en pagament del CENTA 

 
 
13. Creditors a curt termini 
 
13.1. Creditors pressupostaris 
 
Els creditors pressupostaris al tancament de l’exercici sumen un import total de 
4.544.788,92€, dels quals 4.451.058,33€ són creditors per obligacions reconegudes i 
93.730,59€ són creditors per devolucions. 
Assenyalar que la UdG no manté creditors d’exercicis tancats. Fins al moment, la situació de 
la Tresoreria permet garantir el pagament a temps de les obligacions reconegudes. 
 
13.2. Creditors no pressupostaris 
 

Concepte   Saldo 
31.12.2013 

Creditors per IVA suportat 63.167,85 
Creditors per periodificació de despeses pressupostàries 1.317.204,69 
* Periodificació paga extra 506.971,22 
* Factures pendents de rebre a 31 de desembre 810.233,47 
Altres creditors no pressupostaris 7.636,63 

Total    1.388.009,17 

 
 
L’import de creditors no pressupostaris és de 1.388.009,17€, i el composa per 63.167,85€ 
corresponent a l’IVA deduïble pendent de pagar als proveïdors de béns i serveis per a 
l’activitat de R+D i 506.971,22€ corresponent a periodificació de la paga extra i 810.233,7€ 
a factures pendents de rebre a 31 de desembre 
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13.3. Administracions públiques creditores 
 
Els conceptes referents a saldos amb Administracions Públiques creditores son els següents: 
 

Concepte Passiu 

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) 1.341.217,49 
Seguretat social (SS) 2.390.028,87 

Total  3.731.246,36 

 
De l’import de 2.390.028,87 de la Seguretat social, 1.941.007,73€ corresponen a les quotes 
patronals d’octubre, novembre i desembre de 2013, l’endarreriment en el pagament de les 
quals està autoritzat per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social.  
 
 
13.4. Altres creditors 
 
En concepte d’altres creditors a 31 de desembre de 2013 figuren els següents imports: 
 
 

Concepte Import 

Cobraments pendents d'aplicació 1.597.869,44 
Provisions 1.184.486,75 
Bestretes reemborsables a curt termini 1.237.577,89 

Total  4.019.934,08 

 
 
L’augment en relació a l’exercici 2012 és conseqüència del següent: 
 
Pel que fa als cobraments pendents d’aplicació els imports més rellevants són: 
- Projecte Leonardo pendent de distribuir a 31-12 per import de 112.662,38€ 
- Beques curs12/13 pendent de devolució a les escoles adscrites per import de 

348.703,25 
- Projecte AQUADEMIA del qual som coordinadors i cal distribuir el total de 138.111,60 
- TMG import abonat pels alumnes i que cal liquidar a l’empresa de transport 108.360€ 
- Quantitat retinguda de pagaments del Parc Fluvials a l’espera de la regularització 

patrimonials de l’edifici CENTA 373.383,90€. 
  

En l’apartat de provisions hi ha comptabilitzada la provisió referent al procediment abreujat 
277/2013 interposat per la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya (CCOO), que se segueix davant del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, 
en relació al no abonament als funcionaris de la paga extraordinària de desembre de 2012. A 
la petita de la demanda es sol·licita que el jutjat requereixi a la UdG l’efectiu, íntegre i 
immediat pagament d’aquella paga extraordinària als funcionaris. Per decret de la secretària 
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del JCA 1 de Girona d’11 de febrer de 2014, i a petició de les parts, es va disposar la 
suspensió del procediment fins que una de les parts en sol·liciti la reanudació.  La provisió 
puja un import  de 1.151.621,97€ que correspon a la meritació de la paga extraordinària  fins 
que el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, pel que fa a l’apartat II “Se suprime durante 

el año 2012 la paga extraordinaria del mes de diciembre y la paga adicional de complemento 

específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre” entra en vigor. 
 
 
13.5. Ajustaments per periodificació 
 
Els moviments enregistrats durant l’exercici en els comptes d’ajustaments per periodificació 
han estat els següents: 
 
 

Concepte Saldo inicial Altes/Baixes 
Traspàs a 
resultats Saldo final 

Estudis oficials  13.718.841,88 15.832.069,95 -13.718.841,88 15.832.069,95 
Estudis propis UdG 60.326,25 38.319,95 -60.326,25 38.319,95 
Transferència de Tecnologia 3.650.907,91 3.426.536,53 -3.258.675,18 3.818.769,26 
Projectes de R+D 7.049.827,55 4.286.059,37 -5.861.290,19 5.474.596,73 
Subvencions vàries 2.969.438,12 2.732.242,20 -2.986.639,82 2.715.040,50 

Total  27.449.341,71 26.315.228,00 -25.885.773,32 27.878.796,39 

 
 
a) Els saldos de Preus públics per prestació de serveis acadèmics universitaris correspon als 
ingressos diferits per prestació de serveis acadèmics universitaris d’acord a l’establert en els 
criteris comptables. Els ingressos per aquest concepte figuren com a ingressos per preus 
públics per prestació de serveis. 
 
 
b) El saldo d’ingressos anticipats per transferència de tecnologia correspon a l’activació dels 
ingressos rebuts en aquella part que resta pendent de realitzar la despesa. Els ingressos per 
aquest concepte figuren com a ingressos per prestació de serveis. 
.  
 
c) El saldo d’ingressos anticipats per projectes de recerca corresponen a l’import dels 
ingressos relacionats amb les despeses encara no realitzades. Podem apreciar una davallada 
important conseqüència del decrement dels ajuts a projectes nacionals i l’increment de la 
despesa a càrrec de romanents dels ajuts concedits en exercicis anteriors. 
 
d) Com a subvencions diverses figuren els ingressos de les subvencions per finançar 
professors visitants pels màsters oficials i aquells de les subvencions ERASMUS en la part de 
les despeses encara no realitzades.  
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14. Transaccions amb entitats vinculades 
 
Les principals transaccions amb entitats vinculades, corresponen a subvencions atorgades 
per la UdG durant l’exercici 2013, i que han estat les següents: 
 
 

Subvencions/Despeses atorgades a entitats vinculades  Import 

Fundació Parc Científic i Tecnològic (Despeses corrent) 430.000,00 
Fundació Parc Científic i Tecnològic (Despeses capital) 1.125.000,00 
Fundació Universitat de Girona : Innovació i Formació (Despeses corrent) 96.600,00 

Total  1.651.600,00 

 
L’import més significatiu de 1.125.000€ correspon a la subvenció de capital concedida a la 
Fundació del Parc Científic i Tècnic per a inversions amb la finalitat de fomentar la recerca, 
la innovació i la prestació dels serveis científics i tecnològics, d’acord amb el següent 
desglossament: 
 
 * Mur de contenció     231.900€  
 * Inversions en altres construccions del Parc 893.100€ 
 
 
15. Despeses de personal 
 
La UdG compta amb una plantilla al tancament de l’any 2013 de 1.779 treballadors. el que 
representa un decrement de plantilla respecte l’any anterior. Aquest decrement correspon 
a la necessitat de disminuir la despesa en capítol 1 en correspondència amb  la reducció del 
finançament ordinari de la Generalitat.  
  
D’aquests, el principal col·lectiu és el personal docent investigador (PDI) amb un total de 
1.170 treballadors. La dedicació d’aquest PDI és molt diversa atenent a les diferents 
funcions que realitzen (des del temps complet fins a dedicacions parcials en funció del 
nombre de crèdits docents). El personal docent investigador a temps complet és el que està 
implicat en les dues activitats principals de la Universitat: la docència i la R+D. El personal 
docent a temps parcial bàsicament realitza tasques de docència i la seva dedicació es 
restringeix al nombre de crèdits a impartir. Dels 1.170 membres del PDI, 421 són 
funcionaris i 749 són contractats laborals o administratius. 
 
La baixada del PDI respon a accions de no renovació de contractes de professorat associat 
com a conseqüència de la retallada pressupostària. 
 
El personal d’administració i serveis (PAS) en plantilla està composat per 537 treballadors, 
dels quals 364 són funcionaris i ocupen les places de gestió i administració principalment, i 
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173 són contractats laborals i estan destinats bàsicament a les tasques informàtiques i de 
laboratori.  
 
La davallada produïda a l’igual que en el cas del PDI és conseqüència de les retallades 
pressupostaries aplicades pel govern central. 
 
En el l’exercici 2013 el nombre de places existents a la  UdG  era de 1.779  si bé la quantitat 
seria només de 1.443,36 si es té en compte les places en el concepte de equivalent a temps 
complert, d’acord amb el quadre següent 
 
 
Dades oficials 2013-14 (a 31/12/2013)  
 
 

  
Nombre 
de places 

pressupost 2013 

Nombre 
de places en 

equivalències a temps 
complet pressupost 

2013 

Personal Docent i Investigador Funcionari 421,00 417,00 
Personal Docent i Investigador Contractat 749,00 417,34 

Total PDI 1.170,00 834,36 
Personal Administració i Serveis Funcionari 364,00 364,00 
Personal Administració i Serveis Laboral 173,00 173,00 

Total PAS 537,00 537,00 
Total Personal Investigador 72,00 72,00 
Total Personal Investigador 72,00 72,00 

Total PDI i PAS i altres  1.779,00 1.443,36 
 
 

   
A aquesta plantilla de PDI i PAS s’hi ha d’afegir el personal investigador i/o tècnic que amb 
càrrec als projectes de R+D o als convenis i contractes de R+D a l’empara de l’art. 83 de la 
LOU, es contracten temporalment per obra o servei determinat per a col·laborar en les 
tasques d’investigació que requereix aquesta activitat.  
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16. Variació de provisions de tràfic 
 
Les dotacions per a provisions de tràfic i insolvències han estat les següents: 
 
 

Concepte Import 

Dotació provisió  -357.353,05 

Total  -357.353,05 

 
 
L’import negatiu correspon a que la dotació per morositat de l’any passat era superior a la 
d’aquest any, donat que hem anul·lat drets i s’ha fet una bona gestió de morositat. 
 
 
17. Altres despeses de gestió 
 
El total d’altres despeses de gestió han estat per aquest exercici 2013 de 19.436.659,37€ de 
les quals 19.342.991,12€ corresponen a despeses per servies exteriors i 93.668,25€ a 
tributs . 
 
 
18. Transferències i subvencions (despesa)  
 
Són transferències i subvencions corrents que es destinen a tercers, ja siguin famílies o 
institucions sense ànim de lucre relacionades amb la Universitat, per interès comú en el 
desenvolupament d’accions conjuntes en el marc de la formació universitària o la R+D.  
 
Les transferències corrents estan destinades principalment a les entitats vinculades amb la 
Universitat - la Fundació Parc Científic i Tecnològic i a les entitats o consorcis de caràcter 
associatiu format per les universitats públiques catalanes, o per unitats d’aquestes com és el 
Consorci de les Biblioteques de les Universitats Catalanes.  
 
De les subvencions corrents destinades a famílies sense ànim de lucre, cal destacar les 
atorgades als becaris de col·laboració en els projectes de transferència de tecnologia 
realitzats en el marc de l’art. 83 de la LOU, i al programa de Beques de Transferència i 
Innovació (BTI) iniciat l’any 2006, i a les beques o ajuts de mobilitat fruit de la funció 
d’intermediari que realitza la UdG tant del Programa de Mobilitat i Beques a l’Estranger dels 
becaris  del Programa de Formació de Personal Investigador (PFI) del Ministeri d’Educació i 
Cultura, com del Programa de Beques de Formació d’Investigadors (FI) de la Generalitat. 
 
 
El detall de les transferències i subvencions atorgades durant l’exercici 2013 és la següent: 
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Concepte Import 

Transferències corrents. Fundació Universitat de Girona : Innovació i Formació 96.600,00 
Transferències corrents. Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 430.000,00 
Transferències corrents. Fundació Privada : Girona, Universitat i Futur 103.200,00 
Transferències corrents. Al Consell d'Estudiants 29.185,00 
Altres 192.699,45 

Total transferències corrents  851.684,45 

Beques per a la investigació, sense conveni. Beques de Recerca 249.616,87 
Altres subvencions corrents. Ajut Festival de Teatre Internacional Temporada Alta 6.000,00 
Altres subvencions corrents. Programes de Mobilitat 750.152,32 
Altres subvencions corrents. Beques de col.laboració en l'Art. 83 de LOU 103.239,87 
Altres subvencions corrents. Altres Beques i Ajuts 829.144,25 

Total subvencions corrents  1.938.153,31 

  Transferències de capital. Altres 26.380,00 

  Total transferències capital  26.380,00 

  Altres subvencions de capital. Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 1.125.000,00 

Total subvencions capital  1.125.000,00 

Total transferències i subvencions  3.941.217,76 

 
19. Despeses i pèrdues d’altres exercicis  
 
Les despeses i pèrdues d’altres exercicis recullen les anul·lacions de drets dels exercicis 
tancats per import de 853.715,99€, correspon principalment a minoració del deute de la 
Generalitat de Catalunya en 689.729€ d’acord amb la resolució de 20 de desembre de 2011, 
i altres subvencions finalistes per a projectes de recerca, facturació de prestació de serveis 
de R+D becaris del Ministeri i de l’AGAUR. 
 
 
20. Ingressos de gestió ordinària 
 
El detall d’aquest epígraf és el següent 
 
 

Concepte Import 

Estudis oficials: preus acadèmics i tràmits expedients 21.458.440,92 
Estudis propis: preus acadèmics i tràmits expedients 166.342,81 

Total  21.624.783,73 
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Els ingressos per estudis oficials s’han incrementat respecte l’exercici anterior un 29.97% 
donat principalment per el canvi de criteri de comptabilització per l’import íntegre dels 
ingressos i no pel seu líquid com es feia fins ara Els ingressos per estudis propis continuen 
decrementant, donat la no impartició de l’estudi propi de Disseny Industrial ja que només es 
permet matricular als estudiats de les assignatures pendents.  
 
 
21. Altres ingressos de gestió ordinària 
 
Els ingressos de gestió ordinària es classifica de la següent forma: 
 
 

Concepte Import 

Reintegrament d'exercicis tancats 23.671,60 
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.133.824,12 
Excés de provisions de riscos i despeses 12.538,08 
Altres interessos 50.353,28 
Diferències positives de canvi 94,71 

Total  1.220.481,79 

 
 
Els reintegraments d’exercicis tancats corresponen a devolució de pagaments realitzats en 
exercicis anteriors. 
L’import de 1.133.824,12€ d’ ingressos accessoris i altres està composat per ingressos de 
arrendaments per un import total de 233.860,35€, ingressos per serveis diversos per un 
import de 532.329€ i altres ingressos per 367.634,77€. 
De les altres interessos cal destacar l’import de 37.421,73€ de ingressos financers de 
comptes corrents. 
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22. Transferències i subvencions (ingressos) 
 
 
El resum de les transferències i subvencions de l’exercici és el següent: 
 
 

Concepte Import 

Del DIUE. Direcció General d'Universitats. Finançament  47.486.589,57 
Del DIUE. Direcció General d'Universitats. Altres transferències  1.130.149,43 
Altres transferències corrents 2.254.002,36 

Total transferències corrents  50.870.741,36 

Del MEC.Programa Ramón y Cajal 206.982,00 
Del MEC. Programa Juan de la Cierva 188.993,06 

Del Departament competent en matèria d'universitats : PROFOR o Programa R+D i 
Transferència de Tecnologia 758.904,99 
Subvencions diverses per Projectes i accions de R+D 5.861.290,19 
Altres subvencions 2.387.721,88 

Total subvencions corrents  9.403.892,12 

Diverses transferències de capital de foment de la R+D 894.125,83 

Total transferències de capital  894.125,83 

TOTAL transferències i subvencions  61.168.759,31 

 
 
L’increment de la partida d’altres transferències corrents s’explica per la imputació a 
ingressos de la part de transferències rebudes en exercicis anteriors i executada la despesa 
a l’exercici 2013. 
 
 
23. Ingressos extraordinaris 
 
Els ingressos extraordinaris corresponen a les indemnitzacions de danys per part de la 
companyia d’assegurances per import de 5.781,45€. 
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24. Ingressos i beneficis d’altres exercici 
 
Els ingressos i beneficis d’altres exercici corresponent a la següent distribució: 
 
 

Concepte Import 

Benefici per modificació d’obligacions de pressupostos tancats 625,00 
Preus Acadèmics cursos anteriors 141.270,67 
Altres ingressos i beneficis d’exercicis anteriors 73.530,37 

Total  215.426,04 

 
L’any passat el total era 989.007,79€. Ha disminuït respecte l’any passat com a conseqüència 
de l’increment de la devolució de matrícules d’exercicis anteriors. 
 
 

25. Resultat pressupostari 
 
El resultat pressupostari per l’exercici 2013 és el següent: 
 
 

CONCEPTE 
Drets reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes  Diferència 

a) Operacions corrents (cap. 1 a V) 86.080.989,69 79.557.847,94 6.523.141,75 
b) Operacions de capital (cap. VI i VII) 7.193.516,62 13.888.021,47 -6.694.504,85 

1(+) Operacions no financeres (a+b) 93.274.506,31 93.445.869,41 -171.363,10 
2(+) Operacions amb actius financers (cap. VIII) 33.982,18 20.249,01 13.733,17 

I   Resultat pressupostari de l’exercici (1+2) 93.308.488,49 93.466.118,42 -157.629,93 
II  Variació neta de passius financers (cap. IX) 48.911,28 1.050.670,23 -1.001.758,95 

III.   Saldo pressupostari de l’exercici 93.357.399,77 94.516.788,65 -1.159.388,88 

3(+) Crèdits disposats finançats amb   
20.317.790,70         romanents de tresoreria 

4(-)  Desviació positiva de finançament afectat  -7.124.279,89 

IV.   Superàvit  de finançament de l’exercici  (III+3–
4)     12.034.121,93 

 
 
El decrement de superàvit de finançament d’aquest exercici en vers al 2012 és a causa de la 
devolució de bestretes reemborsables. 
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26. Romanent de tresoreria 

L’Estat del romanent de tresoreria per a l’exercici 2013 és: 

 

CONCEPTES IMPORTS 

1 . (+) Drets pendents de cobrament 
 

34.273.888,15 

(+) del pressupost corrent 12.141.397,26 

(+) de pressupostos tancats 23.266.622,02 
(+) d'operacions no pressupostàries 776.529,36 
(-) de cobrament dubtós -312.791,05 
(-) drets cobrats pendent d'aplicació definitiva -1.597.869,44 

2 . (-) Obligacions pendents de pagament 8.005.108, 40 

(+) del pressupost corrent 5.788.066,06 

(+) de pressupostos tancats 0,00 
(+) d'operacions no pressupostàries 2.285.178,23 
(-) obligacions pagades pendents d'aplicació -68.135,89 

 3 . (+) Fons líquids   6.924.705,30 

   I. Romanent de tresoreria afectat 13.181.259,57 
II. Romanent de tresoreria especial 3.872.307,96 
III. Romanent de tresoreria no afectat 16.139.917,52 

III. Romanent de tresoreria total (1-2+3) = (I +II)   33.193.485,05 

 

A l’exercici 2013 hem canviat el criteri de comptabilització de romanents seguint les 
directrius de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement referent 
a la classificació del romanents de tresoreria. 

Els romanents afectats contemplen únicament les subvencions finalistes pendents 
d’execució. 
 
Els romanents especials són els sobrants de crèdit d’ingressos procedents de contractes o 
convenis específics amb tercers per al finançament de treballs de caràcter científic, tècnic o 
artístic 

 Els romanents no afectats es divideixen de la següent manera: 
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- Romanents Compromesos   2.585.624,28,28 

- Romanents Afectats Internament  13.817.082,29 

- Romanents Lliures     50.002,00 

Els romanents de tresoreria s’han decrementat en conjunt en 2,01 M. d’euros, aquesta 
quantitat ve explicada principalment per la regularització de la dació en pagament per 
import de 2,7€ que s’ha comptabilitzat amb càrrec a romanents d’exercicis anteriors. 
 
 
27. Compte general de tresoreria 
 
El compte general de tresoreria de l’exercici 2013 és: 
 
COMPTE GENERAL DE LA TRESORERIA  
 

Ingressos Imports   Pagaments Imports 

Devolució d'ingressos 
indeguts 2.933.364,43 

Pressupost corrent 84.140.129,22 Pressupost corrent 88.728.722,59 
Pressupostos tancats 12.318.317,86 Pressupostos tancats 3.589.827,09 
Operacions de tresoreria 176.326.331,87 Operacions de tresoreria 175.556.565,72 

I. Total ingressos 272.784.778,95    II.Total pagaments 270.808.479,83  

Resum 

Existència al final de l'exercici anterior 4.948.406,18 

I. Total ingressos 272.784.778,95 
II.Total pagaments 270.808.479,83 

Variació neta de la tresoreria de l'exercici (I-II) 1.976.299,12 

Existència al final de l'exercici en curs     6.924.705,30 
 
 
  

 
Assenyalar que la diferència amb l’import recollit en el balanç correspon principalment als 
saldos dels comptes de fons de maniobra que ascendeixen l’import de 136.492,75€, 
132.060,72€ corresponent al compte ALLI de matrícules que no va ser traspassat a 
31.12.2013 i 2.243,41 dels comptes restringit d’ingressos. 
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28. Altres estats 
 
28.1. Drets pendents de cobrament de pressupostos tancats 
 
 

article descripció 

Drets 
pendents  

cob. a 
31/12/2012 

Drets  
Anul·lats Drets nets 

Drets  
cobrats 

Drets 
pendents  

cob. a 
31/12/2013 

31 Preus Públics 4.756.086,57 51.448,64 4.704.637,93 3.710.692,24 993.945,69 

32 
Altres Ingressos Procedents 
de Prestació de Serveis 1.654.009,76 26.059,42 1.627.950,34 1.277.732,04 350.218,30 

33 Venda de Béns 18.109,90 266,65 17.843,25 17.795,23 48,02 

39 Altres Ingressos 6.828,79 303,98 6.524,81 1.956,25 4.568,56 

40 Del Sector Públic Estatal 1.275.328,03 0,00 1.275.328,03 785.632,77 489.695,26 

44 

D'Organismes Autònoms, 
Empreses Públiques i Altres 
Ens Públics de la Comunitat 
Autònoma 262.820,88 6.732,41 256.088,47 16.634,57 239.453,90 

45 
De l'Administració de la 
Generalitat 10.983.695,61 697.801,33 10.285.894,28 777.470,79 9.508.423,49 

46 
Consorcis i Corporacions 
Locals 108.366,69 5.876,69 102.490,00 80.010,00 22.480,00 

47 D'Empreses Privades 118.065,53 0,00 118.065,53 64.065,53 54.000,00 

48 
De Famílies i Institucions 
sense Ànim de Lucre 411.685,89 7.613,93 404.071,96 89.640,18 314.431,78 

49 De l'Exterior 322.579,95 0,00 322.579,95 71.331,30 251.248,65 

52 Interessos de Dipòsits 86,11 0,00 86,11 86,11 0,00 

54 Rendes de Béns Immobles 17.575,44 0,00 17.575,44 6.480,20 11.095,24 

55 
Productes de Concessions i 
Aprofitaments Especials 12.291,07 51,24 12.239,83 12.239,83 0,00 

61 
De la Resta d'Inversions 
Reals 2.011.771,11 31.780,67 1.979.990,44 908.431,74 1.071.558,70 

70 Del Sector Públic Estatal 839.774,23 7.719,98 832.054,25 312.352,09 519.702,16 

74 

D'Organismes Autònoms, 
Empreses Públiques i Altres 
Ens Públics de la Comunitat 
Autònoma 8.385.962,10 8.400,76 8.377.561,34 166.610,33 8.210.951,01 

75 
De l'Administració de la 
Generalitat 111.181,00 4.523,17 106.657,83 103.657,83 3.000,00 

76 
De Consorcis i Corporacions 
Locals 62.238,50 0,00 62.238,50 0,00 62.238,50 

77 D'Empreses Privades 1.142.404,55 0,00 1.142.404,55 741.507,75 400.896,80 

78 
De Famílies i Institucions 
sense Ànim de Lucre 1.901.724,10 5.137,12 1.896.586,98 1.146.674,02 749.912,96 

79 De l'Exterior 2.031.345,06 0,00 2.031.345,06 2.022.592,06 8.753,00 

91 

Préstecs Rebuts de 
l'Interior 4.725,00 0,00 4.725,00 4.725,00 0,00 

Total 36.438.655,87 853.715,99 35.584.939,88 12.318.317,86 23.266.622,02 
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29. Altres aspectes  
 
El Consell Social en la sessió ordinària núm. EPP5/13, que va tenir lloc el dia 30 de setembre 
de 2013, va adoptar l’acord que, transcrit literalment diu: 
 

1. Autoritzar al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Fundació Privada, 
la sol·licitud d’ajornament de les devolucions de les bestretes reemborsables del 
Ministerio de Economía y Competitividad corresponents a les ajudes a parcs i 
relatives als expedients amb número d’identificació PCT-G17699539-2005, PCT-
G17699539-2006, PCT-G17699539-2007 i PCT-G17699539-2009.  

 
2.  Que d’acord amb el previst en la Disposició Addicional Quaranta Tres de la Llei de 

Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013, l’ajornament de les quotes amb 
venciment 2013 és per un període de 5 a 7 anys i amb un fraccionament en 3 a 5 anys 
més (2018 a 2024), en funció de l’anualitat a què corresponen, per import total de 
2.196.660,98 €, amb els corresponents interessos que es meritin calculats segons el 
tipus d’interès del deute emès per l’Estat en instruments amb venciment similar i 
l’import concret dels quals el Ministeri comunicarà en el moment de fer la Proposta 
de Resolució.  

 
3.  Que, de conformitat amb el contingut de la carta de la Subdirectora General de 

Gestión Económica de Ayudas a la Innovación de data 8 d’agost de 2013 i registre de 
sortida núm. 4223, la UdG, en la seva condició de membre majoritari del Patronat del 
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Fundació Privada, es farà 
responsable del reemborsament de las quotes d’amortització, així com dels interessos 
corresponents, sempre que concorrin las condicions legalment exigides i que, arribat 
el moment, el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Fundació 
Privada, no pogués fer front al pagament de les esmentades quotes.  
 

 
4.  La Universitat de Girona i el seu Consell Social vetllaran perquè el Parc Científic i 

Tecnològic de la Universitat de Girona, Fundació Privada, faci tot el possible perquè, 
arribat el moment, aquest pugui fer front al pagament dels imports dels quals ara se’n 
demana l’ajornament i, d’aquesta manera, minimitzar el risc inherent al present acord. 
Així, el Consell Social de la Universitat de Girona demana ser informat per la 
Direcció del Parc Científic i Tecnològic de les accions dutes a terme, així com de la 
planificació de les actuacions futures que el Patronat del Parc pugui adoptar amb 
aquesta finalitat i subratlla, d’una manera particular, la necessària implicació de tots els 
patrons del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Fundació Privada, 
en la cerca de la solució més adient per a la devolució dels préstecs ajornats en 
aquesta anualitat (2013) i en les dues anualitats anteriors (2011 i 2012) .  
 

5.  Donar compte del present acord al Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya als efectes que correspongui.  
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30. Quadre de finançament  
 
  FONS APLICATS 2013 2012   FONS OBTINGUTS 2013 2012 

1. 
Recursos aplicats en 
operacions de gestió 

89.457.541,19 83.690.576,94 1. 
Recursos procedents 
d'operacions de gestió 

95.716.063,69 88.265.576,47 

a) 
Reducció d'exist. de productes 
acabats i en curs de fabricació 

0,00 0,00 a) Vendes 

6.477.588,20 6.990.560,45 

b) Aprovisionaments 0,00 0,00 b) 
Augment d'existències de 
productes acabats i en curs de 
fabricació 0,00 0,00 

c) Serveis Exteriors 19.342.991,12 16.469.640,10 c) 
Impostos directes i 
cotitzacions socials 0,00 0,00 

d) Tributs 93.668,25 91.385,25 d) Impostos indirectes 0,00 0,00 

e) Despeses de personal 55.950.120,33 54.874.943,41 e) 
Taxes, preus públics i 
contribucions especials 21.624.783,73 16.660.321,25 

f) Prestacions socials 8.360.143,42 8.992.960,80 f) Transferències i subvencions 61.168.759,31 62.287.575,78 
g) Transferències y subvencions 3.941.217,76 2.709.682,61 g) Ingressos financers 50.447,99 0,00 

h) Despeses financeres 231.983,48 112.676,20 h) 
Altres ingressos de gestió 
corrent i ing. excepcionals 5.431.683,22 2.327.118,99 

i) 
Altres pèrdues de gestió 
corrent i desp. excepcionals 

931.968,64 476.235,84 i) 
Provisions aplicades d'actius 
circulants 962.801,24 0,00 

j) 
Dotació provisions d'actius 
circulants 

605.448,19 -36.947,27 2. 
Cobraments pendents 
d'aplicació 

1.597.869,44 0,00 

2. 
Pagaments pendents 
d'aplicació 

0,00 0,00 3. 
Increments directes de 
patrimoni 

0,00 0,00 

3. 
Despeses de formalització 
de deutes 

0,00 0,00 a) En adscripció 
0,00 0,00 

4. 
Adquisicions i altres altes 
d'immobilitzat 

9.458.621,70 5.153.018,46 b) En cessió 
0,00 0,00 

a) Destinats l'ús general   0,00 c) Altres aportacions de matrius 0,00 0,00 
b) I. immaterials 513.318,22 349.173,89 4. Deutes a llarg termini 341.244,62 461.345,91 

c) I. materials 8.940.678,48 4.803.844,57 a) Emprèstits i passius anàlegs 0,00 0,00 

d) I. gestionades 0,00 0,00 b) Préstecs rebuts 340.083,62 461.345,91 
e) I. financeres 4.625,00 0,00 c) Altres conceptes 1.161,00 0,00 

5. 
Disminucions directes de 
patrimoni 

0,00 0,00 5. 
Alienacions i altres baixes 
d'immobilitzat 

0,00 0,00 

a) En adscripció 0,00 0,00 a) Destinats a l'ús general 0,00 0,00 
b) En cessió 0,00 0,00 b) I. immaterials 0,00 0,00 
c) Entregat a l'ús general 0,00 0,00 c) I. materials 0,00 0,00 

6. 
Cancel·lació o traspàs a c/t 
de deutes a ll/ t 

1.475.679,42 1.011.483,10 d) I. financeres 
0,00 0,00 

a) Emprèstits i altres passius 0,00 0,00 6. 
Cancel·anticipada o traspàs a 
c/t d'immob. financers 

0,00 0,00 

b) Per préstecs rebuts 1.475.679,42 1.011.483,10         

c) Altres conceptes 0,00 0,00         
7. Prov.per riscs i despeses 1.151.621,97 0,00         
                

  TOTAL APLICACIONS 101.543.464,28 89.855.078,50   TOTAL ORÍGENS 97.655.177,75 88.726.922,38 
                

  
EXCÉS D'ORIGEN 
S/APLICACIONS 

    
  

EXCÉS D’APLICACIONS 
S/ORÍGENS 3.888.286,53 1.128.156,12 

  
(AUGMENT DE CAPITAL 
CIRCULANT) 

    
  

(DISMINUCIÓ DE 
CAPITAL CIRCULANT)   
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30.1. Variació del capital circulant 
 
 

VARIACIÓ DE CAPITAL 
CIRCULANT 

2013 2012 

(Resum) Augments Disminucions Augments Disminucions 

1. Existències 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Deutors 0,00 1.562.820,29 169.171,81 1.353.503,35 
a) Pressupostaris   1.223.948,64   1.353.503,35 
b) No pressupostaris   95.950,58 16.003,46   

c) Per administració de recursos d'altres  
  242.921,07 153.168,35   

3. Creditors 1.771.518,37 0,00 1.132.913,60 2.716.609,58 
a) Pressupostaris 505.596,97     2.716.609,58 
b) No pressupostaris 1.250.647,96   43.676,19   

c) Per administració de recursos d'altres  
15.273,44   1.089.237,41   

4. Inversions financeres temporals 
261,23 0,00 18.833,54 0,00 

5. 
Emprèstits i altres deutes a curt 
termini 1.233.878,22 71.872,82 0,00 0,00 

a) Emprèstits i altres emissions         

b) Préstecs rebuts i altres conceptes 
1.233.878,22 71.872,82     

6. Altres comptes no bancaris 0,00 0,00 0,00 0,00 
7. Tresoreria 2.087.867,14 0,00 3.877.350,10 0,00 
a) Caixa         
b) Banc d'Espanya         

c) Altres bancs i institucions de crèdit 
2.087.867,14   3.877.350,10   

8. Ajustos por periodificació 429.454,68 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 5.522.979,64 1.634.693,11 5.198.269,05 4.070.112,93 

VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT 
  3.888.286,53   1.128.156,12 
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ESTUDIS OFICIALS  1r/2n CICLE

CENTRE ESTUDI

Facultat d'Educació i Psicologia PSICOLOGIA

PSICOPEDAGOGIA

Facultat de Lletres FILOLOGIA CATALANA

FILOLOGIA HISPÀNICA

FILOSOFIA

GEOGRAFIA

HISTÒRIA

HISTÒRIA DE L'ART

Facultat de Ciències BIOLOGIA

CIÈNCIES AMBIENTALS

QUÍMICA

Facultat de Dret DRET

Escola Politècnica Superior ARQUITECTURA

ARQUITECTURA TÈCNICA

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS

ENGINYERIA INDUSTRIAL

ENGINYERIA INFORMÀTICA

ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA, ESPECIALITAT EN EXPLOTACIONS AGROPECUÀRIES

ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA, ESPECIALITAT EN INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES

ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ

ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE SISTEMES

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN MECÀNICA

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN QUÍMICA INDUSTRIAL

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

ECONOMIA

Facultat de Turisme PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

Estudis oferts per la Universitat de Girona el curs 203/2014
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ESTUDIS  DE GRAU

CENTRE ESTUDI

Facultat d'Educació i Psicologia
      /     

PRIMERA 

GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL

GRAU EN MESTRE EDUCACIÓ INFANTIL

GRAU EN MESTRE EDUCACIÓ PRIMÀRIA

GRAU EN PEDAGOGIA

GRAU EN PSICOLOGIA

GRAU EN TREBALL SOCIAL

Facultat de Lletres GRAU EN COMUNICACIÓ CULTURAL

GRAU EN FILOSOFIA

GRAU EN GEOGRAFIA, ORDENACIÓ DEL TERRITORI I GESTIÓ DEL MEDI

GRAU EN HISTÒRIA

GRAU EN HISTÒRIA DE L'ART

GRAU EN LLENGUA I LITERATURA CATALANES

GRAU EN LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES

Facultat de Ciències DOBLE TITULACIÓ GRAU EN BIOLOGIA/ GRAU EN BIOTECNOLOGIA

DOBLE TITULACIÓ GRAU EN BIOLOGIA/ GRAU EN CIÈNCIES AMBIENTALS

GRAU EN BIOLOGIA

GRAU EN BIOTECNOLOGIA

GRAU EN CIÈNCIES AMBIENTALS

GRAU EN QUÍMICA

Facultat de Dret GRAU EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ

GRAU EN CRIMINOLOGIA

GRAU EN DRET

Escola Politècnica Superior
         / 

ENGINYERIA ELÈCTRICA       /   
DIRECCIÓ D'EMPRESES

GRAU EN ARQUITECTURA

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA

GRAU EN ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA

GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA

GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA

GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA

GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA

Facultat d'Infermeria GRAU EN INFERMERIA

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials DOBLE TITULACIÓ GRAU EN ECONOMIA/GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES 

GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

GRAU EN COMPTABILITAT I FINANCES

GRAU EN ECONOMIA

Facultat de Turisme GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

GRAU EN TURISME

Facultat de Medicina GRAU EN MEDICINA

Escola de Turisme Mediterrani (Centre adscrit) GRAU EN MÀRQUETING

GRAU EN TURISME

Escola Universitària d'Hostaleria i Turisme Sant Pol (CeGRAU EN GESTIÓ HOTELERA I TURÍSTICA

Escola Universitària de Turisme Ceta (Centre adscrit) GRAU EN TURISME

Escola Universitària de Turisme Euroaula (Centre adsc GRAU EN TURISME

Escola Universitària de Realització Audiovisual i MultimGRAU EN AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA

Escola Universitària de l'Esport i la Salut  (EUSES) (CentGRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT

GRAU EN FISIOTERÀPIA

Escola Universitària de Turisme Formàtic-Barna (Centr  GRAU EN TURISME
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MÀSTERS  OFICIALS  

CENTRE ESTUDI

Facultat d'Educació i Psicologia MÀSTER UNIVERSITARI EN EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT
MÀSTER UNIVERSITARI EN PROFESSORAT D'ESO I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I 
ENSENYAMENT D'IDIOMES

MÀSTER UNIVERSITARI EN INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL (IU)

MÀSTER UNIVERSITARI EN JOVENTUT I SOCIETAT (IU)

MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN ESTUDI DE DONES, GENERE I CIUTADANIA

MÀSTER UNIVERSITARI EN PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ (MIPE) (IU)

MÀSTER UNIVERSITARI EN PSICOLOGIA I QUALITAT DE VIDA

MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN GESTIÓ CULTURAL 

MÀSTER UNIVERSITARI EN TREBALL, RELACIONS LABORALS I RECURSO

Facultat de Lletres
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL I DE CATALÀ COM A SEGONES 
LLENGÜES

MÀSTER UNIVERSITARI EN COMUNICACIÓ I ESTUDIS CULTURALS

MÀSTER  UNIVERSITARI EN CIÈNCIA COGNITIVA  I LLENGUATGE

MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN CIUTADANIA I DRETS  HUMANS: ÈTICA I POLÍTICA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL EN L'ÀM

MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN  REPTES DE LA FILOSOFIA CONTEMPORÀNIA 

MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN IDENTITAT EUROPEA MEDIEVAL 

MÀSTER UNIVERSITARI EN INICIACIÓ A LA RECERCA DE LES HUMANITATS

Facultat de Ciències MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOLOGIA MOLECULAR I BIOMEDICINA

MÀSTER UNIVERSITARI EN CANVI AMBIENTAL: ANÀLISI I GESTIÓ

MÀSTER UNIVERSITARI EN CATÀLISI AVANÇADA I MODELITZACIÓ MOLECULAR

MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE L'AIGUA

MÀSTER UNIVERSITARI EN TÈCNIQUES CROMATOGRÀFIQUES APLICADES 

Facultat de Dret MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA

MÀSTER UNIVERSITARI EN DRET DE DANYS

MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN CRIMINOLOGIA I EXECUCIÓ PENAL

Escola Politècnica Superior MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOTECNOLOGIA ALIMENTÀRIA

MÀSTER UNIVERSITARI EN CIUTATS INTEL·LIGENTS (SMART CITIES)

MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL

MÀSTER UNIVERSITARI EN INNOVACIÓ EMPRESARIAL I GESTIÓ DE LA 

MÀSTER UNIVERSITARI EN MECÀNICA DE MATERIALS I ESTRUCTURES

MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I AUTOMÀTICA

MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN PROTECCIÓ INTEGRAL DE CULTIUS (PIC)

ERASMUS MUNDUS  EUROPEAN MASTERS IN VISION AND ROBOTICS (VIBOT)

Facultat d'Infermeria MÀSTER UNIVERSITARI EN PROMOCIÓ DE LA SALUT

Facultat de Turisme MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DE TURISME

MÀSTER UNIVERSITARI EN TURISME CULTURAL

MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS EN GESTIÓ DEL TURISME/EUR

PROGRAMES  DOCTORAT

PROGRAMA DE DOCTORAT EN PSICOLOGIA, SALUT  I QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA DE DOCTORAT EN QUÍMICA

PROGRAMA DE DOCTORAT EN TECNOLOGIA

PROGRAMA DE DOCTORAT EN TURISME

PROGRAMA DE DOCTORAT EN BIOLOGIA MOLECULAR, BIOMEDICINA I SALUT

PROGRAMA DE DOCTORAT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE L'AIGUA

PROGRAMA DE DOCTORAT EN CIÈNCIES HUMANES, DEL PATRIMONI I DE LA CULTURA

PROGRAMA DE DOCTORAT EN DRET, ECONOMIA I EMPRESA

PROGRAMA DE DOCTORAT EN EDUCACIÓ

PROGRAMA DE DOCTORAT EN MEDI AMBIENT
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Béns Rebuts en Cessió a 31/12/2013

DESCRIPCIÓ SITUACIÓ PATRIMONIAL M2 SOSTRE
VALOR 
TERRENY

VALOR 
CONSTRUCCIÓ

VALOR 
TOTAL (€)

REVERTIT 
/CEDIT

EDIFICI ÀLIGUES 
(Rectorat / Gerència / 
Consell Social - A-) 
PlSt. Domènec, 3

Propietat UdG en virtut dels traspassos 
efectuats pel Decret 131/1992 de 22 de 
juny. Pendent d'actualització en el 
Registre de la Propietat 2.450 0,00 2.061.471,52 2.061.471,52

EDIFICI ST. 
DOMÈNEC (Antic 
convent, Facultat de 
Lletres) - SDI - Pl. 
Ferrater Mora 1

Propietat UdG en virtut dels traspassos 
efectuats pel Decret 131/1992 de 22 de 
juny. Pendent d'actualització en el 
Registre de la Propietat 7.692 0,00 6.472.179,15 6.472.179,15

ESGLÈSIA ST: 
DOMÈNEC (Paraninf ) -
SDE - Pl.St. Domènec - 
Portal Nou

Propietat de la UdG en virtut de la cessió 
gratuïta formalitzada pel Ministeri 
d'Economia i Hisenda en l'escriptura 
pública de data 22/07/96. Registre de la 
Propietat actualitzat 1.470 503.588,04 1.175.038,77 1.678.626,81

FACUTAT 
D'EDUCACIÓ i 
PSICOLOGIA/ 
ESCOLA 
D'INFERMERIA (-EG-). 
C/Emili Grahit , 77

Propietat UdG en virtut del traspàs 
efectuat pel Decret 131/1992 de 22 de 
juny. Pendent d'actualització en el 
Registre de la Propietat 8.750 2.686.524,11 6.268.556,25 8.955.080,36

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR - EDIFICI I) 
Campus Montilivi s/n - 
PI-

Propietat UdG en virtut del traspàs 
efectuat pel Decret 131/1992 de 22 de 
juny. Pendent d'actualització en el 
Registre de la Propietat 6.192 0,00 5.210.053,73 5.210.053,73

SOLAR NÚM. 17 
Campus Montilivi s/n

Construït dret d'ús per part de la 
Fundació per a la Síndrome de Down de 
Girona i Comarques (Astrid 21) a favor 
de la UdG en data 01/04/05 per 2 anys 
prorrogables per períodes anuals 2.959 428.006,28 0,00 428.006,28

SOLAR NÚM I i 2

Propietat de la UdG en virtut de cessió 
gratuïta efectuada pel Ple de l'Ajuntament 
en data 11/03/1977. Pendent 
d'actualització en el registre de la 
propietat. Propietat de la UdG en virtut 
de cessió gratuïta efectuada pel Ple de 
l'Ajuntament en data 21/09/1998. 
Pendent d'actualització en el registre de 
la propietat. Modificat segons escriptura 
pública de data 03/02/2011 27.778 335.401,40 0,00 335.401,40

TERRENYS A SALT 
(Parcel·la núm. 39 del 
"Sector Maçana"

Propietat de la UdG. Acord de cessió 
gratuïta segons resolució de l'alcaldia de 
l'Ajuntament de Salt de data 16 de juliol 
de 2011. formalitzada la cessió en 
escriptura pública de data 30/10/01 i 
Registre de la Propietat actualitzat. 
Constituüit sobre el solar un dret de 
superfície per 50 anys en favor de la 
Fundació PROMEDIC (Escola de 
Fisioteràpia) formalitzat en escriptura 
pública el 27/02/03. Registre de la 
Propietat Actualitzat 11.015 m2 343.850,50 0,00 343.850,50 Fund. Promèdic 

Solar Creueta . I La 
Creueta

Propietat de l'Ajuntament. Cessió d'ús en 
favor de la UdG. Cessió gratuïta 
formalitzada en escriptura pública el 
04/05/05. Escriptura amb número de 
protocol 1.156. Registre de la Propietat 
actualitzat. Cessió gratuïta del dret de 
superfície de la UdG en favor del Parc 
científic i Tecnològic de la UdG. Cessió 
formalitzada en escriptura pública el 
16/12/05. Escriptura amb número de 
protocol 2.834 27.191,67 m2 2.154.840,48 0,00 2.154.840,48

 Fund.Parc 
Científic
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ESGLÉSIA SANT 
DOMÈNEC-                 
Paraninf

Propietat UdG en virtut de l'acta de 
recepció de les obres de rehabilitació de 
l'església i claustre del convent de Sant 
Doménec, com aula magna del paraninf 
de la UdG - Reforma de les cubertes. 
Acta emesa pel MINISTERIO DE 
FOMENTO a 19/04/2011 0,00 927.271,88 927.271,88

ESGLÉSIA SANT 
DOMÈNEC-                 
Paraninf

Propietat UdG en virtut de l'acta de 
recepció de les obres de rehabilitació i 
acondicionament de la capella de la Mare 
de Déu del Roser del convent de Sant 
Domènec . Acta emesa pel MINISTERIO 
DE FOMENTO a 07/05/2013 0,00 810.988,49 810.988,49

6.452.210,81 22.925.559,79 29.377.770,60

Cessions de dret de superfície a 31/12/2013

DESCRIPCIÓ SITUACIÓ PATRIMONIAL M2 SOSTRE
VALOR 
TERRENY

VALOR 
CONSTRUCCIÓ

VALOR 
TOTAL (€)

REVERTIT 
/CEDIT

PUJADA ALEMANYS 
c/Pujada dels Alemanys, 
18 (CASETA DE 
L'AIGUA) - A18-

Propietat de l'Ajuntament de Girona. 
Dret de superfície per 75 anys a favor de 
la UdG, segons acord Ple Ajuntament 
data 05/03/02. Pendent formalització 
escriptura pública i actualització en el 
Registre de la Propietat de Girona 80 21.636,44 0,00 21.636,44

SOLAR A                      
Pl. Sant Domènec 3

Propietat de l'Ajuntament de Girona. 
Dret de superfície per 75 anys a favor de 
la UdG, segons acord del Ple de 
l'Ajuntament de data 19/10/92. Pendent 
de formalització de l'escriptura pública i 
Actualització en el Registre de la 
Propietat 2.912 875.073,62 0,00 875.073,62

SOLAR SD1 i SD2         
Pl. Ferrater Mora 1

Propietat de l'Ajuntament de Girona. 
Dret de superfície per 75 anys a favor de 
la UdG, segons acord del Ple de 
l'Ajuntament de data 19/10/92. Pendent 
de formalització de l'escriptura pública i 
Actualització en el Registre de la 
Propietat 17.800 5.349.007,73 5.349.007,73

SOLAR                
Campus Montilivi s/n

Propietat de l'Ajuntament de Girona. 
Constituït dret de superfície per 75 anys 
a favor de la UdG, segons acord del Ple 
de l'Ajuntament. Formalitzada escriptura 
pública en data 03/02/2011 i núm. 
Protocol 231. Registre de la Propietat 
Actualitzat 90.462 2.887.336,78 2.887.336,78

SOLAR VIVENDES 
UNIVERSITÀRIES= 
SOLAR 10 Campus 
Montilivi s/n

Propietat de l'Ajuntament de Girona. 
Constituït dret de superfície per 75 anys 
a favor de la UdG, segons acord del Ple 
de l'Ajuntament 15/10/08 . Formalitzada 
escriptura pública en data 26/05/09 i 
núm. Protocol 601. Registre de la 
Propietat Actualitzat 3.812,55 38.230,50 38.230,50

SOLAR NÚM. 16 
Campus Montilivi S/n

Propietat de l'Ajuntament de Girona. 
Constituït dret de superfície per 75 anys 
a favor de la UdG, segons acord del Ple 
de l'Ajuntament 05/03/02 . Formalitzada 
escriptura pública en data 10/06/03. 
Registre de la Propietat Actualitzat 3.325 487.101,53 487.101,53

9.658.386,60 0,00 9.658.386,60

TOTAL 16.110.597,41 22.925.559,79 39.036.157,20
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Altres Béns Rebuts en Cessió a 31/12/2013

DESCRIPCIÓ TIPUS
VALOR 
TOTAL (€)

REVERTIT 
/CEDIT

 HERBARI ISERN Fons Bibliogràfic 17.000,00

TOTAL 17.000,00

TERRENYS 16.110.597,41

CONSTRUCCIONS 22.925.559,79

ALTRES 17.000,00

TOTAL BÉNS REBUTS EN CESSIÓ 39.053.157,20
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Béns immobles adquirits per compra

DESCRIPCIÓ SITUACIÓ PATRIMONIAL
M2 

SOSTRE
VALOR 
TERRENY

VALOR 
CONSTRUCCIÓ

VALOR TOTAL 
(€)

REVERTIT 
/CEDIT

EDIFICI SEMINARI 
(Fac. Ciències Educ.) -
SE- Pl.St. Domènec 9

Propietat de la UdG en virtut d'escriptura 
pública de compravenda de data 29/7/99. 
Registre Propietat actualitzat 7.090,00 2.305.371,97 0,00 2.305.371,97

CASES PUJADA 
ALEMANYS (En fase 
rehabilitació núm.14) - 
A14 i A16- c(Pujada 
Alemanys 14 i 16

Propietat de la UdG en virtut 
d'escriptures públiques de compravenda 
de dates 15/10/96 i 10/02/93 
respectivament. Registre Propietat 
actualitzat 720,00 349.800,43 0,00 349.800,43

EDIFICI 
ARGENTARIA - AR - 
(Pisos) C/Argenteria 
19 (75 m2 x 4 plantes)

Propietat de la UdG en virtut de les 
escriptures de compravenda de dates 
15/03/94 i 12/12/97. Registre de la 
Propietat actualitzat 300,00 57.607,94 134.418,54 192.026,48

SOLAR PORTAL 
NOU c/Portal Nou 30

Propietat de la UdG en virtut de 
l'escriptura pública de compravenda de 
data 16/07/01. Registre de la Propietat 
actualitzat 1.640,00 300.945,84 0,00 300.945,84

FAC. CIÈNCIES 
EDUCACIÓ 
PAVELLÓ (-EGM-) 
C/Emili Grahit, 77

Propietat de la UdG en virtut de 
compravenda de data 13/03/95 827,00 0,00 191.778,53 191.778,53

EDIFICI MERCADAL 
Pl. Jordi de St. Jordi, 2

Propietat de la UdG en virtut de 
compravenda en exercic de dret d'opció 
de compra d'una operació de leasing. 
Escriptura de data 30/07/07 amb 
inscripció al Registre de la Propietat 623,13 308.583,43 720.028,00 1.028.611,43

SOLAR NÚM.11 
Campus Montilivi S/n

Propietat de la UdG en virtut d'escriptura 
compravenda de data 20/03/98. registre 
de la Propietat actualitzat 23.916,00 873.201,78 0,00 873.201,78

SOLAR Núm 12 
Campus Montilivi s/n

Propietat de la UdG en virtut d'escriptura 
compravenda de data 18/10/99. Registre 
de la Propietat actualitzat 12.221,86 238.177,02 0,00 238.177,02

SOLAR Núm 13 
Campus Montilivi s/n

Propietat UdG en virtut d'escriptura 
pública de data 28/02/00. Registre de la 
Propietat actualitzat 831,00 120.202,42 0,00 120.202,42

SOLAR Núm. 14 
Campus Montilivi s/n

Propietat de la UdG en virtut d'escriptura 
pública de data 24/10/00. Registre de la 
Propietat actualitzat 811,00 117.197,36 0,00 117.197,36

SOLAR Núm. 15 
Campus Montilivi s/n

Propietat UdG en virtut d'escriptura 
pública de data 31/01/01. Registre de la 
Propietat actualitzat 800,00 117.197,36 0,00 117.197,36

SOLAR CREUETA-2

Expropiació de l'Ajuntament de Girona 
d'una peça de terreny a la Sra. Maria Egea, 
essent beneficiària la Universitat. Acta 
d'ocupació i pagament de preu just 
formalitzada en data 08/03/06 i inscrita en 
el Registre de la Propietat 3.205,23 335.302,64 0,00 335.302,64

SOLAR CREUETA-3
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
de 30/06/2010 46.419,35 781.315,74 0,00 781.315,74 Fund. Parc

5.904.903,93 1.046.225,07 6.951.129,00

* En aquest quadre no hi ha reflectides les despeses de notari, registre...
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Béns immobles rebuts en dació i construcció propia

DESCRIPCIÓ SITUACIÓ PATRIMONIAL

VALOR 
CONSTRUCCIÓ 
rebut en dació

VALOR 
CONSTRUCCIÓ 
construcció propia VALOR TOTAL (€)

EDIFICI H2O o ICRA 
Parc Científic i 
Tecnològic

Propietat de la UdG en virtut 
d'escriptura pública de reconeixement de 
deutes i cessió en pagament de deutede 
data 23 de juliol de 2013. Registre 
Propietat actualitzat 649.191,00 2.400.000,00 3.049.191,00

EDIFICI JAUME 
CASADEMONT Parc 
Científic i Tecnològic

Propietat de la UdG en virtut 
d'escriptura pública de reconeixement de 
deutes i cessió en pagament de deutede 
data 23 de juliol de 2013. Registre 
Propietat actualitzat 2.069.343,40 5.804.923,35 7.874.266,75

2.718.534,40 8.204.923,35 10.923.457,75

* En aquest quadre no hi ha reflectides les despeses de notari, registre...
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OBRES D’ART 

 
 

FONS D’ART DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 
 
 

Ubicació edifici Les Àligues - Rectorat: 
 
1 - Néstor Basterretxea, 1991 - [ sense títol ] - Litografia 47/50 - Edifici Les Àligues,  VR Personal 
2 - Consuelo Bautista, 2002 - Senyal marítim de La Llosa (Palamós) - Fotografia 148/150, Càmera Nikon - FM3, 
objectiu 150 mm, pel·lícula Fuji 800 ASA - Fotografia enumerades i signades per a Port de Barcelona (Obsequi Nadal 
2002) - En dipòsit a la Càtedra d'Estudis Marítims de la UdG 
3- Leonard Beard, 1992 - Entre Nadal i Cap d'any - Collage sobre paper - Mida conjunt (7 peces) 70 x 28,5cm - Edifici 
Les Àligues, despatx Rector/a 
4 - Laia Bedòs Bonaterra, 1995 - [ sense títol ] - Tinta sobre paper - 29 x 36 cm -Edifici Les Àligues, Secretaria 
rectorat 
5- Laia Bedòs Bonaterra - [ sense títol ] - 240 x 100 cm - Edifici Les Àligues, Sala d'espera, Rectorat 
6- Toni Catany, 2002 - Homenatge a Gaudí 179/200 - Fotografies enumerades i signades, creades - exclusivament per 
a Caixa de Catalunya (Obsequi Nadal 2002) – Servei Publicacions 
7 - Narcís Comadira, 1988 - [ sense títol ] - Oli sobre tela - 162 x 30 cm - Edifici Les Àligues, despatx Rector/a 
8 - Marcel Dalmau, 2001 - [ sense títol ] - Fotografia - 85 x 63 cm - Edifici Les Àligues, passadís Gerència  
9 - Ignasi Esteve, 2002 - Pin realitzat per al Consell Social - Or i lapislàzuli Les Àligues, Gerència. 
10 - Vicente Huedo, 1995 - Solidaris o Solitaris? 73/100 - Girona, primavera, 1995 - Gravat a la manera negra i 
estampat als tallers de F. Estivill - 19,5 x 19,5 cm - Edita: Comissió d'agermanament Salt-Quilalí i Grup d'Estudiants 
d'Educació Social de la UdG - Les Àligues, passadís Vicerectorats. 
11 - Àngel Jové, 2002 - Poema de la Salamandra… - Fotogravat amb polímer, imatges impreses a sang Carpeta que 
conté també un poema de J. M. Balsach i un gravat d'Antoni Llena - Paper Arches 160 gr. 38 x 38 cm. Servei de 
Publicacions. 
12 - Antoni Llena, 2002 - Poema de la Salamandra… - Fotogravat amb polímer encunyat i aerògraf; imatges impreses 
a sang - Paper Arches 160 gr. 38 x 38 cm - Carpeta que conté també un poema de J. M. Balsach i un gravat d'Àngel 
Jové - Edita: Universitat de Girona, Servei Publicacions. 
13 - Juanjo Martínez, 2004 - Far de Tossa de Mar - Fotografia 126/300 - Fotografia feta el 19 d’aoctubre de 2004, 
enumerada i signada per a Port de Barcelona (Obsequi Nadal 2004) - En dipòsit al Servei de Publicacions. 
14 - Antoni Miró, 1991 – Trencadís - Litografia 47/50 - Edifici Les Àligues sala reunions. 
15 - Joan Miró, 1934 - Figures davant el mar - Gravat inclòs a la Revista d'Ací d'allà executat expressament per Joan 
Miró - Primavera de 1934 - Biblioteca UdG 
16 – Sampol - [ sense títol ] - Pintura sobre tela - 97 x 130 cm - Edifici Les Àligues, passadís Vicerectorats 
17 - David Sanmiguel, 1996 - Dormir de dia - Mixta sobre pannells acoblats - 162 x 30 cm Les Àligues, despatx 
Rector/a. 
18 - [desconegut] - Gravat, 47/50 - 59 x 43 cm Les Àligues sala d’espera rectorat. 
19 - [desconegut] - Obra realitzada per un taller infantil de pintura nicaragüenc - 83 x 53 cm Les Àligues secretaria 
rectorat. 
20 - Lluís Roura, església de Mata, despatx delegat campus. 
21 - Viader, esbossos, despatx delegat campus. 
22 - Roser Bover, 1993 (sense títol) . Despatx Gerent 
23 - L’Esteba Baulida, 1992. Despatx Gerent  
 
 
Obres d’art propietat de la UdG ubicades a la Fundació Innovació i Formació 
(edifici Mercadal): 
 
24 - Ester Baulida, 2000 – Corcubà - Fotografia (tríptic) -59 x 129,2 cm. Seu de la Fundació Universitat de Girona: 
Innovació i Fundació (Pl. Jordi de Sant Jordi, 1, Girona) 
25 - Manel Bayo, 2000 - Sense Títol - Laques sobre metacrilat - 75 x 76,5 cm. Seu de la Fundació Universitat de 
Girona: Innovació i Fundació (Pl. Jordi de Sant Jordi, 1, Girona) 
26 - Ignasi Esteve, 2000 - Tondo Fedim I i II - Serigrafia sobre seda pintada - 54 cm diàmetre. Seu de la Fundació 
Universitat de Girona: Innovació i Fundació (Pl. Jordi de Sant Jordi, 1, Girona) 
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27 - Narcís Gironell, 2000 - Vías de conducción del sistema nervioso cubano - Ferro (oxital), cable d'alumini i 
pintura (esmalt) - 95 x 90 x 80 cm - Seu de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Fundació (Pl. Jordi de Sant 
Jordi, 1, Girona) 
 

 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials : 
 
28 - Pep Camps, 2000 - Tornado de vent - Oli sobre tela - 46 x 55 cm - Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials Deganat 
29 - Pep Camps, 2000 - Efectes colaterals - Oli sobre tela - 46 x 55 cm - Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials Deganat 
30 - Mim Juncà, 1999 - Corredor de Veus - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials – (Títol) del núm. 70 al 
87 és el detall de l’obra. 
31 - Mim Juncà, 1999 - Una demostració lluminosa - Corredor de veus - 103 x 200 x 20 cm - Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials 
32 - Mim Juncà, 1999 - Camí de cabres - Corredor de veus - 103 x 200 x 20 cm - Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials 
33 - Mim Juncà, 1999 - Quatre cantons - Corredor de veus - 103 x 200 x 20 cm - Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials 
34 - Mim Juncà, 1999 - Conte xinès - Corredor de veus - 103 x 200 x 20 cm - Facultat de Ciències  - Econòmiques i 
Empresarials 
35 - Mim Juncà, 1999 - L'anada - Corredor de veus - 103 x 200 x 20 cm - Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials 
36 - Mim Juncà, 1999 - La funció de l'angle - Corredor de veus - 103 x 200 x 20 cm - Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials 
37 - Mim Juncà, 1999 - Direcció contrastada - Corredor de veus - 103 x 200 x 20 cm - Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials 
38 - Mim Juncà, 1999 – Guilles - Corredor de veus - 103 x 200 x 20 cm - Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials 
39 - Mim Juncà, 1999 - La mesura del temps - Corredor de veus - 103 x 200 x 20 cm - Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials 
40 - Mim Juncà, 1999 - Matrimoni acadèmic 1: sou base - Corredor de veus - 103 x 200 x 41 cm - Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empresarials 
42 - Mim Juncà, 1999 - L'educció sentimental - Corredor de veus - 103 x 200 x 20 cm - Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials 
43 - Mim Juncà, 1999 – Argumentació - Corredor de veus - 103 x 200 x 20 cm - Facultat de Ciències  Econòmiques 
i Empresarials 
44 - Mim Juncà, 1999 – Multitud - Corredor de veus - 103 x 200 x 20 cm - Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials 
45 - Mim Juncà, 1999 - Matrimoni acadèmic 2: la professora de l'est - Corredor de veus - 103 x 200 x 20 cm  
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
46 - Mim Juncà, 1999 - Viure fora de casa - Corredor de veus - 103 x 200 x 20 cm - Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials 
47 - Mim Juncà, 1999 - Conversa de persones serioses - Corredor de veus - 103 x 200 x 48 cm - Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empresarials 
49 - Mim Juncà, 1999 - Carrera d'obstacles - Corredor de veus - 103 x 200 x 20 cm - Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials 
50 - Mim Juncà, 1999 - L'humanista -Corredor de veus - 103 x 200 x 20 cm - Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials 
51.-Pep Camps, 1987 “Guerres” Deganat. 
52 -Mim Juncà, 2000 esbós del fris “Corredor de Veus” Despatx deganat. 
 
 
Facultat de Lletres : 
 
53 - Narcís Comadira, 1992 - Poi S'ascose nel foco che li afina - Pintura mural a l'oli 
Facultat de Lletres 
54 – Juarez - La vida es pura realidad - Litografia. Edició numerada: 245/250 - 32,5 x 45,8 cm - Secretaria del 
Departament de Geografia, Història i Història de l’Art - Facultat de Lletres. 
 
 
 

http://www.udg.edu/rectorat/fonsart2/transudg.html
http://www.udg.edu/rectorat/fonsart2/aligues.html
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Facultat d’Educació i Psicologia : 
 
55 – Gabriel - De profundis - Acer inoxidable - 200 cm (diàmetre) x 20 cm (profunditat) - Facultat d'Educació i 
Psicologia 
 
 

Facultat de Ciències : 
 
56 - Leonard Beard - L'assignatura pendent - 200 x 300 cm - Facultat de Ciències (rebedor de la Facultat) 
57 - Jesús Garcia-Gil – Bestiari - Tinta i llàpissos de colors - Facultat de Ciències (dipositades a la Secretaria del 
Deganat) 
58 - Jesús Garcia Gil - Alumno Quejita - Sinonimia: llorica amor de hortelano - Nombre científico: lastimera 
adhesiva = Renisus acosans - Facultat de Ciències 
59 - Jesús Garcia Gil - Tabernero Venteador - Sinonimia: Dueño oteador de cafeteria - Nombre científico: 
Suprarradris inverosimilis = parvoplati rationii - Facultat de Ciències 
60 - Jesús Garcia Gil - Buhonero Clandestino - Sinonimia: Concesionario mercachifle de copistería - Nombre 
científico: infantidevorans autonomus - Facultat de Ciències 
61 - Jesús Garcia Gil - Alumna Calientapollas - Sinonimia: Lolita de aula - Nombre científico: Vanessa excitatoria = 
Coqueta vespertina - Facultat de Ciències 
62 - Jesús Garcia Gil - Esclavo Machaca - Sinonimia: Becario agradecido de proyecto - Nombre científico: Spartacus 
famelicus = famulus domesticus - Facultat de Ciències 
63 - Jesús Garcia Gil - Profesor Pichabrava - Sinonimia: Casanova de guardarropía - Nombre científico: Seniorviridis 
doriangraynus - Facultat de Ciències 
64 - Jesús Garcia Gil - Delegado Verdoso - Sinonimia: Conductor alevín de masas - Nombre científico: Adalidus 
retrofexus - Facultat de Ciències 
65 - Jesús Garcia Gil - Emérito desengañado - Sinonimia: pionero ad urbe condita - Nombre científico: 
Paleobilobites Altamira - Facultat de Ciències 
66 - Jesús Garcia Gil - Vigilante Voyero - Sinonimia: Segurata ojiabierto - Nombre científico: Cancerberus noctiluca - 
Facultat de Ciències 
67 - Jesús Garcia Gil - Bibliotecaria faldilarga - Sinonimia: rata de biblioteca laciniada - Nombre científico: Bibliophilia 
longicauda - Facultat de Ciències 
68 - Jesús Garcia Gil - Laborante intrépido - Sinonimia: Auxiliar de laboratorio sombrío -Nombre científico: 
Mirloalbus factotum - Facultat de Ciències 
69 - Jesús Garcia Gil - Abrillantador Común - Sinonimia: Limpiador de zonas comunes de contrata - Nombre 
científico: Paraformica chorrusaurea - Facultat de Ciències 
70 - Jesús Garcia Gil - Mandamás Pejiguero - Sinonimia: Jefe de mantenimiento inédito - Nombre científico: 
Hemistafii variabilis - Facultat de Ciències 
71 - Jesús Garcia Gil - Sindicalista básico - Sinonimia: Batallador gremial - Nombre científico:  Stephanocefalus 
asocians - Facultat de Ciències 
72 - Jesús Garcia Gil - Currito de mesa - Sinonimia: Administrativo inocuo - Nombre científico: Monodactylon 
amanuenses - Facultat de Ciències 
73 - Jesús Garcia Gil - Gerente Omnímodo - Sinonimia: Gran poder terrenal - Nombre científico: Chrysomidas 
omnipontentis - Facultat de Ciències 
74 - Jesús Garcia Gil  - Supervisor avezado - Sinonimia: Administrador sigiloso de centro - Nombre científico: 
Testaferrum neogenum - Facultat de Ciències 
75 - Jesús Garcia Gil - Prestidigitador Velloso - Sinonimia: Técnico sabelotodo de informática - Nombre científico: 
Kybernetes panlogos - Facultat de Ciències 
76 - Jesús Garcia Gil - Controlador definitivo - Sinonimia: Interventor maldito -Nombre científico: Macrorremora 
Ulterior - Facultat de Ciències 
77 - Jesús Garcia Gil - Decano metomentodo - Sinonimia: Pim-pam-pum de rompe y rasga - Nombre científico: 
Tancredus controlatorius - Facultat de Ciències 
78 - Jesús Garcia Gil - Filtrador selectivo - Sinonimia: Sectretaria vitalicia de rector - Nombre científico: Pamella 
hiporrectoris - Facultat de Ciències 
79 - Jesús Garcia Gil - Secretario general acomodaticio - Sinonimia: demiurgo aruspicino de cuello duro Nombre 
científico: Corruptor legislationis - Facultat de Ciències 
80 - Jesús Garcia Gil - Profesor mogollón - Sinonimia: Sancho Panza de Area - Nombre científico: Preceptor 
acomodaticius - Facultat de Ciències 
81 - Jesús Garcia Gil - Alumno lumbrera - Sinonimia: Matriculoso de armas tomar - Nombre científico: Asimilas 
admirabilis - Facultat de Ciències 

http://www.udg.edu/rectorat/fonsart2/aligues.html
http://www.udg.edu/rectorat/fonsart2/transudg.html
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82 - Jesús Garcia Gil - Alumno cespitoso - Sinonimia: Agrimensor colirrojo de parque - Nombre científico: 
Pratirreptus revolcans - Facultat de Ciències 
 
 
83 - Jesús Garcia Gil - Bedel ignífugo - Sinonímia: Ayudante de servicios impertérrito -Nombre científico: Stafermus 
inmovilis - Facultat de Ciències 
84 - Jesús Garcia Gil - Jefe de prácticas pelotillero - Sinonimia: Ilota de laboratorio - Nombre científico: Stercobata 
fidelis - Facultat de Ciències 
85 - Jesús Garcia Gil - Alumno intemporal - Sinonimia: Enreda perseverante - Nombre Científico: Sempervivum 
recurrentes - Facultat de Ciències 
86 - Jesús Garcia Gil - Manipulador residual - Sinonimia: Cobrasobresueldos niquelante - Nombre científico: 
Hiroshimus auschwitzii - Facultat de Ciències 
87 - Jesús Garcia-Gil  - Caricatures - Tinta xinesa i llapis o aquarel·la  -Facultat de Ciències (exposades al menjador 
del Professorat i PAS; 1ª. Plata Cos 2) 
88 - Jesús Garcia Gil - Jordi Estadella - Facultat de Ciències 
89 - Jesús Garcia Gil - José Maria Aznar - Facultat de Ciències 
90 - Jesús Garcia Gil - Andreu Buenafuente - Facultat de Ciències 
91 - Jesús Garcia Gil - Johan Cruyff - Facultat de Ciències 
92 - Jesús Garcia Gil - Facultat de Ciències  
93 - Jesús Garcia Gil - George Bush - Facultat de Ciències 
94 - Jesús Garcia Gil - Pere Macias - Facultat de Ciències 
95 - Jesús Garcia Gil - Gerard Quintana - Facultat de Ciències 
96 - Jesús Garcia Gil - Quim Monzó - Facultat de Ciències 
97 - Jesús Garcia Gil - Àngel Casas - Facultat de Ciències 
98 - Jesús Garcia Gil - Felipe González - Facultat de Ciències 
99 - Martin Ley Ussing – Formiga - 35 x 22 x 12 cm - Facultat de Ciències  Té trencades dues potes.  
100- Félix Leonides Martínez Vilallonga – Varados - 163 x 131 cm - Facultat de Ciències  Sala de Reunions del 
Deganat 
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