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1.- Explicació dels conceptes i subconceptes pressupostaris
ESTRUCTURA ECONÒMICA D'INGRESSOS
CAPÍTOL 3: TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
Concepte 303: Taxes per serveis administratius
Inclou els ingressos previstos en concepte de tramitació de documentacions
administratives com: expedició de certificats acadèmics, obertures d'expedients, trasllats
d'expedients, expedició de títols acadèmics, etc.

Concepte 310: Ingressos matrícula estudis oficials
Engloba tots els preus públics per la prestació de serveis d'ensenyament universitari als
alumnes dels estudis conduents a l'obtenció d'un títol oficial.

Concepte 311: Ingressos matrícula estudis propis
Engloba tots els preus públics per la prestació de serveis d'ensenyament universitari als
alumnes dels estudis propis (cursos, seminaris).

Concepte 312: Drets de matrícula en cursos i seminaris
Inclou els ingressos per matrícules en cursos i seminaris.

Concepte 313: Ingressos per activitats culturals i esportives
Inclou els ingressos derivats d'activitats d'Extensió Universitària.

Concepte 314: Inscripcions a congressos i similars
Inclou els ingressos per quotes d'assistència i inscripció a congressos, seminaris, simposis
i similars.

Concepte 315: Proves d'Accés a la Universitat
Inclou els ingressos per Proves d'Accés a la Universitat (selectivitat, majors de 25 anys).

Concepte 319: Altres preus públics
Arreplega els ingressos per preus públics no inclosos en els conceptes anteriors.

Concepte 320: Contractes article 83
Inclou els ingressos derivats de prestacions de serveis fetes en virtut de l'article 83 de la
LOU.

Concepte 330: Venda de béns i prestació de serveis
Comprèn els ingressos per venda de publicacions pròpies de la universitat, material
docent, impresos, fullets, etc., així com prestacions de serveis realitzades en el campus i
no realitzades en virtut de l'Article 83 de la L.O.U.

Concepte 380: Reintegraments d'exercicis corrents
Inclou els ingressos generats en la Universitat originats per pagaments indegudament
satisfets per operacions corrents de l'exercici corrent, (capítols 1º al 4º del pressupost de
despeses). L'exercici tancat ha d'anar al concepte 381. Reintegraments d'exercicis tancats.

Concepte 391: Proves selectives
Comprèn els ingressos per proves selectives de PDI, PAS i d’altres.

Concepte 399: Ingressos diversos
Arreplega els ingressos que no s'han inclòs en la resta de conceptes.

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Aquest capítol inclou els ingressos, condicionats o no, percebuts per la Universitat sense
contrapartida per part dels agents que els reben i que es destinen a finançar operacions corrents.

Concepte 402: Transferències corrents d'organismes autònoms de l'Estat
Transferències que es preveu rebre d'organismes autònoms administratius de l'Estat per
a finançar les seues operacions corrents.

Concepte 410: Transferències corrents d'organismes autònoms de la Generalitat Valenciana
Transferències que es prevegen rebre d'Organismes Autònoms Administratius de la
Generalitat Valenciana per a finançar les seues operacions corrents.

Concepte 430: Transferències corrents de la Conselleria d'Educació de la GV
Transferències corrents que es preveu rebre de la Consellería d'Educació de la G.V.

Subconcepte 43000: Model de finançament
Subvenció ordinària de la Generalitat Valenciana d'acord amb el model de finançament.

Subconcepte 43004: Compensació per reducció de taxes
Transferències de la Generalitat Valenciana per a la compensació de la reducció de taxes
per l'aplicació del decret de taxes.

Subconcepte 43005: Conveni de finançament de despesa corrent
Transferències corrents de la Generalitat Valenciana per al pagament del deute arreplegat
en el conveni 30 de desembre de 2014.
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Subconcepte 43006: Altres transferències corrents finalistes de la Consellería d'Educació de la
G.V.
Ingressos de la Consellería d'Educació de la Generalitat Valenciana per a finançar
transferències corrents.

Subconcepte 43007: Millora condicions laborals personal universitari. Conveni col·lectiu
Ingressos de la Consellería d'Educació de la Generalitat Valenciana per a finançar les
millores de condicions laborals del personal, segons conveni col·lectiu.

Subconcepte 43008: Compensació per costos derivats de la normativa estatal i autonòmica
Ingressos de la Consellería d'Educació de la Generalitat Valenciana per a finançar la
compensació de costos derivats de l'aplicació del decret de taxes.

Subconcepte 43009: millora condicions laborals personal universitats
Ingressos de la Consellería d'Educació de la Generalitat Valenciana per a finançar millores
en les condicions laborals del personal de les Universitats.

Concepte 432: Altres transferències corrents finalistes de la GV
Ingressos de l'administració de la Generalitat Valenciana per a finançar les transferències
corrents a famílies (mobilitat…).

Concepto 440: D'entitats de dret públic i societats mercantils de la G.V.
Transferències que es prevegen rebre d'entitats de dret públic i societats mercantils de la
G.V. per a finançar operacions corrents.

Concepte 460: D'ajuntaments
Transferències que es prevegen rebre d'ajuntaments per a finançar les seues operacions
corrents.

Concepte 470: Transferències corrents d'empreses privades
Transferències que es prevegen rebre d'empreses privades per a finançar les
seues operacions corrents.
Concepte 499: De l'exterior. Altres transferències
Transferències corrents que es prevegen rebre no arreplegades en els apartats
anteriors.
CAPÍTOL 5: INGRESSOS PATRIMONIALS
Arreplega els ingressos procedents de rendes de la propietat o el patrimoni de la Universitat, com
també els derivats d'activitats fetes en el règim de dret privat.

Concepte 520: Interessos de comptes bancaris
Inclou els interessos dels diferents dipòsits en entitats financeres, fets per la Universitat.

Concepte 540: Lloguer de béns immobles
Arreplega els ingressos procedents de lloguer de béns immobles, i en general totes
aquelles rendes derivades d’aquests.

Concepte 550: De concessions administratives
Arreplega els ingressos que la Universitat rep en concepte de concessions administratives
que cedeix en ús, els ingressos per patents i marques pròpies, i en general, els derivats
de tot tipus de concessions i aprofitaments especials que puga percebre.

Concepte 599: Llicències de patents i propietat intel·lectual
Arreplega els ingressos que la Universitat rep en concepte de patents, marques pròpies i
propietat intel·lectual.

CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Aquest capítol inclou els ingressos percebuts per la Universitat, condicionats o no, sense
contrapartida directa, destinats a finançar operacions de capital. S'inclouen també en aquest capítol les
“subvencions en espècie” de capital, referides a béns cedits a la Universitat en concepte d'una subvenció
prèviament concedida. Haurà d'imputar-se a l'article corresponent, segons l'agent que la concedisca. Tots
els articles d'aquest capítol es desagregaran a nivell de concepte per a arreplegar l'agent que les concedisca
o la finalitat de la transferència.

Concepte 701: Transferències de capital finalistes de l'Administració de l'Estat
Transferències que es preveu rebre de l'Estat per a finançar les seues operacions de
capital.

Concepte 702: D'organismes autònoms de l'Estat
Transferències que es preveu rebre d'organismes autònoms administratius de l'Estat per
a finançar les seues operacions de capital.

Concepte 710: De les entitats autònomes de la GV
Transferències que es preveu rebre d'entitats autònomes de la GV per a finançar les
operacions de capital d’aquesta.

Concepte 730: De la Conselleria d'Educació
Transferències de capital que es preveu rebre de la Conselleria d'Educació de la GV
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Concepte 731: D'altres Consellerías de la G.V.
Transferències de capital que la Universitat pot rebre d'altres Consellerías de la Generalitat
Valenciana.

Concepte 750: De les Administracions Generals de les Comunitats Autònomes
Transferències de capital que la Universitat pot rebre de les Administracions Generals de
les comunitats autònomes.

Concepte 751: Dels Organismes Autònoms de les Comunitats Autònomes
Transferències de capital que la Universitat pot rebre dels organismes autònoms
de les comunitats autònomes.
Concepte 760: D'ajuntaments
Transferències de capital que la Universitat pot rebre dels ajuntaments.

Concepte 761: De diputacions
Transferències de capital que la Universitat pot rebre de la Diputació.

Concepte 770: D'empreses privades
Transferències de capital que es preveu rebre d'empreses de propietat privada.

Concepte 780: De famílies i institucions sense finalitats de lucre
Transferències de capital que es preveu rebre d'institucions sense ànim de lucre, i de
famílies.

Concepte 795: Altres transferències de capital de la UE
Recursos destinats a operacions de capital, que reba la Universitat sense contrapartida
directa, de la UE.

Concepte 799: Altres transferències
Transferències de capital que es prevegen rebre no arreplegades en els apartats anteriors.
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ESTRUCTURA ECONÒMICA DE DESPESES
CAPÍTOL 1: DESPESES DE PERSONAL
Inclou tot tipus de retribucions que ha de satisfer la Universitat a tot el personal, per raó del treball
fet per aquest i, si escau, del lloc de residència obligada d’aquest. Per tant, han d'incloure's les retribucions,
per qualsevol activitat desenvolupada o gestionada per la Universitat, que abone aquesta al seu propi
personal, tant permanent com a temporalment, amb les dues úniques excepcions de la indemnització per
assistència a tribunals, en la seua accepció més àmplia, i els pagaments derivats de l'activitat investigadora
compatibles amb les retribucions habituals, segons l'Art. 83 de la LOU. Inclou també les cotitzacions
obligatòries a la Seguretat Social i a les entitats gestores del sistema de previsió social del personal; les
prestacions socials concedides al personal; com també les despeses de naturalesa social fetes en
compliment de convenis col·lectius, disposicions de caràcter general o particular, etc. No s'inclouran les
indemnitzacions per raó del servei.

Concepte 120: Retribucions personal docent i de recerca (PDI) funcionari
Inclou les retribucions del personal funcionari docent.

Concepte 121: Retribucions del PDI laboral fix
Inclou les retribucions del personal laboral fix docent.

Concepte 130: Retribucions del PAS funcionari
S'inclouen les retribucions del PAS funcionari, de carrera o interí.

Concepte 131: Retribucions del PAS laboral fix
Comprèn les retribucions del personal laboral fix d'administració i serveis.

Concepte 140: Retribucions personal docent contractat (laboral temporal)
S'inclouen les retribucions del personal docent contractat.

Concepte 141: Retribucions personal d'administració i serveis contractat (laboral temporal)
S'inclouen les retribucions del personal d'administració i serveis contractat.

Concepte 150: Productivitat
S'imputaran les despeses destinades a retribuir l'excepcional rendiment, l'activitat i la
dedicació extraordinària, l'interès o la iniciativa amb què s'exercisquen els llocs de treball
i la seua contribució a la consecució dels resultats i els objectius assignats al programa
corresponent.

Concepte 151: Gratificacions
Retribucions per suport als tribunals de proves d'accés a la universitat.

Concepte 160: Quotes socials
Quotes socials del personal docent i d'administració i serveis (Seguretat Social,
MUFACE, altres quotes socials).

Concepte 161: Prestacions socials
Inclou aquelles despeses socials que la Universitat establisca voluntàriament en els
convenis col·lectius a favor del personal.

CAPÍTOL 2: COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DESPESES DE FUNCIONAMENT
Arreplega les despeses corrents en béns i serveis necessaris per al desenvolupament de les
activitats pròpies de la institució universitària i que no impliquen un augment del capital o del patrimoni.

CAPÍTOL 3: DESPESES FINANCERES
Inclou els interessos i altres despeses motivades per tot tipus d'operacions financeres contrets per
la Universitat, com també els de emissió, modificacions i cancel·lació d’aquestes.

Concepte 300: Interessos deute
Arreplega el pagament d'interessos, inclosos els implícits, de deute emès o assumit en
moneda nacional qualsevol que siga el termini d'amortització.

Concepte 319: Altres despeses financeres
Qualsevol altra despesa financera derivada de préstecs i bestretes que no puga
classificar-se en un altre concepte d'aquest article.

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Aquest capítol inclou els crèdits pressupostats per a aportacions universitàries, sense contrapartida
directa dels beneficiaris, i amb destinació a operacions corrents.

Concepte 480: Transferències corrents a famílies
Inclou, fonamentalment, les quantitats que perceben les famílies (Beques, Erasmus,
Ajudes PAS/PDI,…).

Concepte 481: Transferències corrents a institucions sense finalitats de lucre
Inclou les transferències corrents a institucions sense finalitats de lucre.
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CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS
Aquest capítol comprèn les despeses que cal fer directament per la Universitat destinades a la
creació, la construcció o l’adquisició de béns de capital, com també els destinats a l'adquisició de béns de
naturalesa inventariable necessaris per al funcionament operatiu dels serveis. Igualment comprèn les
despeses de naturalesa immaterial que tinguen caràcter amortitzable.

Concepte 620: Pla d'Inversions
S'inclouen en aquest concepte les despeses en infraestructures d’aquesta anualitat.

Article 68: Investigació Universitària
S'inclouen en aquest concepte les despeses ocasionades en el desenvolupament de
projectes de investigació, finançats pels programes institucionals de la Universitat i els
finançats per agents col·laboradors externs.

CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Aquest capítol inclou els crèdits pressupostats per a aportacions per part de la Universitat,
condicionades o no, sense contrapartida directa per part dels beneficiaris, els quals destinen aquests fons
a finançar operacions de capital.

Concepte 740: A Empreses públiques
Es consignen ací les transferències de capital que es destinen a empreses públiques.

Concepte 741: A Fundacions
Es consignen ací les transferències de capital que es destinen a Fundacions.

CAPÍTOL 9: PASSIUS FINANCERS
Comprèn les amortitzacions de deutes emesos, contrets o assumits per la Universitat, tant en
moneda nacional com estrangera, a curt termini i a llarg, pel seu valor efectiu, aplicant les despeses
financeres implícites al capítol 3r d'aquesta classificació. Prèviament, els ingressos corresponents a aquests
préstecs s'hauran imputat a l'article homòleg de l'estat d'ingressos.

Concepte 910: Amortització de préstecs a curt termini d'ens del Sector Públic
Arreplega la cancel·lació del principal dels préstecs, en moneda nacional contrets o
assumits per la Universitat amb venciment a curt termini, obtinguts del Sector Públic.
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