
PRESSUPOST ETSAB 2020
30 de març de 2020

Per la situació excepcional d’alarma sanitària, que ha comportat una baixada
important de l’activitat econòmica, s’han hagut de refer les previsions d’ingressos i 
ajustar les despeses.



427.169,13€ Ingressos ETSAB 2020



427.169,13€ Despesa ETSAB 2020



Beques d'aprenentatge Assignació

Becaris Arxiu Documental 6.500 €

Becaris TIC 10.601,80 €

Becaris Biblioteca 13.519,11 €

Becaris Relacions Internacionals 12.192,07 €

Becaris activitats culturals 10.413 €

Becaris DEd'AB 6.269,10 €

Becaris Control P 40.979,10 €

Beca Càtedra Gaudí 5.831 €

Becaris Laboratori de maquetes 25.064,30 €

TOTAL 131.369,48 €

Assignació a beques d’aprenentatge



Assignació a Docència



Assignació a Postgrau

Comissions acadèmiques Postgrau Responsable Assignació

Comissió MArqB Daniel García-Escudero 7.000 €

1r semestre matí A. Peñín 1.750 €

1r semestre tarda J.Valor 1.750 €

2n semestre matí 1.750 €

2n semestre tarda 1.750 €

Comissió MBARch Joaquim Sabaté 6.000 €

Comissió MBLAndArch Enric Batlle 3.500 €

Comissió MBDesign Josep Maria Fort 1.500 €

TOTAL 18.000 €



Assignació a Grau

Grau en Estudis d'Arquitectura Assignació 

6 beques tallers temàtics 8.523 €

Visiting Studio 20.000 €

Total 28.523 €

Grau en Paisatgisme 1.000 €



Execució del pressupost: fases de la 
despesa

Comanda al 
proveïdor

Recepció del 
bé o servei

Recepció de 
la Factura

Ordre de 
pagament i 

signatura 
El proveïdor

cobra

Inici de la 
necessitat de 

la despesa

Presentació
pressupostos
depenent de 
la casuística

Contracte 
menor

Autorització i 
disposició de 
la despesa

Signatura del 
contracte i la 

disposició

Les caselles de color verd turquesa ( aplicades des de l’entrada en vigor de la Llei Contractació 2018) tripliquen 
el temps, documents i tràmits necessaris per a que una despesa es carregui al pressupost 2020. Des del Servei
d’Economia de la UPC, es demana que abans de la data de 1/11 ja es minimitzin les comandes. Més tard de 
novembre, s’incrementa el risc que no arribi el material/servei i que sigui difícil comptabilitzar a càrrec del 
pressupost 2020. Per aquest motiu es recomana planificar les despeses i tenir els pressupostos i les disposicions
fetes abans de novembre.
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