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Mesures per prorrogar el pressupost 2012

del Consell de Govern pel qual s'aprova:



Proposta  
 
Acord del Consell de Govern de data 12 de  desembre de 2012, de pròrroga del pressupost 
2012 per al 2013 i s’aproven els criteris per a la seva aplicació. 
 
 
Article 1   
 
Determinació dels crèdits prorrogats.  
 
A partir de l'1 de gener de 2013 queden prorrogats els crèdits inicials per a despeses dels 
pressupostos de la UPC per a l'any 2012,  d'acord amb els criteris i les excepcions següents:  
  
Criteris de despesa durant la pròrroga: 
   

a) L'estructura orgànica del pressupost prorrogat s'ha d’adaptar, sense alterar-ne la 
quantia global, a l'organització administrativa vigent en l'exercici 2012.   
 
Sens  perjudici de l'establert en el paràgraf anterior, les modificacions pressupostàries 
autoritzades al llarg de l'exercici 2012 i les adaptacions de l’estructura orgànica 
derivades de reorganitzacions administratives amb vigència per a l'exercici 2012, 
queden consolidades  
 

b) Les estructures per programes de les despeses i les econòmiques dels ingressos i de les 
despeses del pressupost prorrogat,  s’hauran d’adaptar a les modificacions fetes al 
llarg de l’exercici 2012 i a les que puguin resultar necessàries des de l’ inici de l’exercici 
2013.  

   
c) No es prorroguen els crèdits per a despeses destinats a programes o actuacions que 

finalitzen el 2012.  
   

d) Els crèdits prorrogats, d’acord amb els termes establerts en aquest article, 
experimentaran una retenció per un import equivalent al resultat d’aplicar les mesures 
de contenció de la despesa pública, degudament analitzades, del pressupost 2012.  
 

 
Article 2 
 
a.- Determinació de l'autorització de despeses durant la pròrroga pressupostària.  
 

a.1.- L'autorització de les depeses de personal del capítol 1 s'ha d’ajustar a les 
dotacions pressupostades a 31 de desembre de 2012, d’acord amb el criteri establert a 
la lletra d) de l’article 1.  
 
a.2.-  Les ampliacions de les dotacions de personal únicament les podrà autoritzar 
l'òrgan competent si estan finançades amb recursos finalistes addicionals. S’aplicaran 
les disposicions en matèria de despeses de personal previstes a la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat per al 2013, sempre que tinguin caràcter bàsic per a les 
administracions públiques.  

 
 



 
b.- L’autorització de la resta de despeses s’ha d’ajustar als criteris següents:  

b.1.- La disposició de la resta de despeses corrents amb càrrec als crèdits prorrogats 

d’acord amb el que estableix l’ article 1, queda limitada al 30% dels crèdits prorrogats.  

b.2.- Durant el període de pròrroga no es tramitaran despeses dels capítols 6, 7 i 8. 

Tanmateix, en el casos que resulti imprescindible efectuar disposicions de crèdit 

corresponents als capítols esmentats, el Rector a proposta de la gerent, podrà 

autoritzar excepcions que s’han de compensar amb transferències de crèdit o amb 

retencions de crèdit, pel mateix import, en altres capítols pressupostaris.  

b.3.- L’autorització de les despeses dels capítols 3, 5 i 9 no està afectada per cap 

limitació.  

b.4.- Pel que fa a compromisos pluriennals amb anualitat per al 2013 i expedients de 

despesa anticipada, la vicegerència d’Economia  efectuarà una revisió exhaustiva dels 

mateixos i proposarà la supressió o ajornament de tots els que no siguin estrictament 

imprescindibles i, en particular, dels que encara no han comportat cap compromís 

jurídicament vinculant. Un cop efectuada aquesta revisió, el Rector, a proposta de la 

gerent, haurà d’efectuar reserves de crèdit pels imports que corresponguin a l'exercici 

2013, tant dels compromisos de despeses pluriennals com dels expedients de despesa 

anticipada que calgui mantenir.  

En el cas que en el pressupost prorrogat no hi hagi crèdit o aquest sigui insuficient per 

a efectuar algunes de les reserves que s’han esmentat, la  gerència, abans del 20 de 

febrer de 2013, haurà de tramitar les modificacions pressupostàries necessàries per tal 

de poder assumir tots els compromisos o bé proposar la modificació dels expedients 

de compromisos de despesa vigents que calgui ajustar.  

b.5.- Els crèdits de transferències i aportacions consolidables entre els pressupostos de 

la UPC i les entitats del Grup UPC, s’hauran d’ajustar d’acord amb el que sigui necessari 

per a donar compliment a les mesures establertes en la present normativa.  

 

 

Article 3 

 

Despeses afectades a ingressos finalistes. 

 

En les despeses que es financen amb càrrec a ingressos finalistes, no es poden ordenar 

pagaments fins que no s’hagi produït efectivament l' ingrés en la tresoreria.  

Excepcionalment, en els casos de despeses finançades per altres administracions o entitats 

públiques, i sempre que s’acrediti documentalment el compromís de finançament de 

l’administració o l’entitat que hagi d’aportar els fons, es poden ordenar pagaments sense que 

s’hagi produït efectivament l’ ingrés en els casos següents:  

 a) Si són necessaris per atendre les despeses de personal.  



c) Si corresponen a programes dels quals es rep el finançament, per mitjà d’un 

reemborsament, amb la justificació de les despeses efectivament produïdes.  

d) Altres supòsits, degudament justificats, que autoritzi el Consell de Govern, amb 

l’informe previ del Rector.  

 

 

Article 4  

 

Imputació de compromisos de despesa d'exercicis anteriors.  

 

Les obligacions en vigor el 31 de desembre de 2012 corresponents a despeses efectuades 

degudament per la UPC, incloses les despeses pendents d'imputació pressupostària (PPI) 

registrades, que no s'hagin pogut reconèixer amb càrrec als crèdits del pressupost per al 2012, 

es poden aplicar als crèdits del pressupost prorrogat 2012  per al 2013.  

Els expedients d'incorporació de romanents de crèdit que sigui necessari tramitar, s'hauran de 

compensar amb retencions pel mateix import en els crèdits prorrogats.  

 

 

Article 5  

 

Mesures específiques en matèria de despeses de personal.  

 

A partir de l'1 de gener de 2013 i durant el període de pròrroga pressupostària:  

a) No es podran reposar els efectius de personal que hagin causat baixa per jubilació, 

defunció o qualsevol altra forma d'extinció definitiva de la relació laboral.  

b) Queden exclosos de les limitacions establertes a l’apartat anterior els llocs de 

personal finançats amb recursos externs afectats. 

 

 

Article 6   

 

La Vicegerència d’Economia ha d’adoptar les mesures pressupostàries necessàries per tal 

d’assegurar la disponibilitat econòmica descrita en el present comunicat.  

 


