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ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES  

 

1231 

 

Àmbit: Subsector CONSORCIS  
Entitat: 7450 INST. CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA  
  (Imports en €)

   Imports per Subtotals i 

Aplic.     DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 

301.0001 Venda de publicacions 12.000,00  

 CONCEPTE 301 Venda de publicacions         12.000,00 

303.0001 Venda de reprografia 100,00  

 CONCEPTE 303 Venda de reprografia            100,00 

 ARTICLE 30 VENDA DE BÉNS         12.100,00 
     

311.0001 Drets de matrícula 100,00  

 CONCEPTE 311 Drets de matrícula            100,00 

319.0010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic 203.612,00  

 CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis        203.612,00 

 ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS        203.712,00 

  CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS         215.812,00
     

402.0028 Programes d'universitats i recerca 180.827,00  

 CONCEPTE 402 De l'Administració de l'Estat        180.827,00 

 ARTICLE 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL        180.827,00 
     

410.0021 Del Departament d'Empresa i Coneixement 1.314.119,00  

 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio      1.314.119,00 

 ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT      1.314.119,00 
     

448.0001 D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat 40.833,30  

 CONCEPTE 448 D'altres entitats participades pel SP Generalitat         40.833,30 

449.0008 De la Universitat Rovira i Virgili 80.000,00  

 CONCEPTE 449 D'universitats públiques         80.000,00 

 ARTICLE 44 D'ALTRES ENTITATS DEL SP, UNIV. PÚBL. I ALTRES ENS        120.833,30 
     

460.0009 Altres transferències d'ajuntaments 15.000,00  

 CONCEPTE 460 D'ajuntaments         15.000,00 

 ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS         15.000,00 
     

481.0001 De fundacions 25.000,00  

 CONCEPTE 481 De fundacions         25.000,00 

 ARTICLE 48 DE FAMÍLIES, INSTIT. SENSE FI DE LUCRE I ENS CORP.         25.000,00 

  CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS       1.655.779,30
     

521.0001 Altres interessos de dipòsit 100,00  

 CONCEPTE 521 Altres interessos de dipòsit            100,00 

 ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT            100,00 

  CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS             100,00
     

748.0001 D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat 35.832,35  

 CONCEPTE 748 D'altres entitats participades pel SP Generalitat         35.832,35 

 ARTICLE 74 D'ALTRES ENTITATS DEL SP, UNIV. PÚBL. I ALTRES ENS         35.832,35 

  CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL          35.832,35
     

830.0021 Del Departament d'Empresa i Coneixement 65.075,00  

 CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat a fons propis         65.075,00 

 ARTICLE 83 APORT. CAPITAL I FONS PROPIS ENTIT. SP I PARTICIP.         65.075,00 

  CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS          65.075,00
     

  ENTITAT 7450 INST. CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA       1.972.598,65
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Àmbit: Subsector Consorcis  
Entitat: 7450 INST. CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA  
  (Imports en €)

    Imports per Subtotals i 

Prog. Aplic.     DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article Totals 

571 130.0001 Retribucions bàsiques 610.131,45  

  CONCEPTE 130 Personal laboral fix        610.131,45 

 131.0001 Retribucions bàsiques 384.614,61  

  CONCEPTE 131 Personal laboral temporal        384.614,61 

 132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 96.765,24  

  CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat         96.765,24 

  ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL      1.091.511,30 
      

 160.0001 Seguretat Social 265.598,62  

  CONCEPTE 160 Quotes socials        265.598,62 

  ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS        265.598,62 

   CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL       1.357.109,92
      

 201.0001 Lloguers i cànons de material de transport 150,00  

  CONCEPTE 201 Lloguers i cànons de material de transport            150,00 

 202.0001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades 12.800,00  

 202.0003 Lloguers i cànons de programari 4.910,36  

  CONCEPTE 202 Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i repr.         17.710,36 

  ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS         17.860,36 
      

 212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades 300,00  

  CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.            300,00 

 213.0001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 1.800,00  

  CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.          1.800,00 

 214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment 9.383,73  

  CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment          9.383,73 

  ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ         11.483,73 
      

 220.0001 Material ordinari no inventariable 8.000,00  

 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 500,00  

  CONCEPTE 220 Material d'oficina          8.500,00 

 221.0001 Aigua i energia 15.600,00  

 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 1.000,00  

 221.0089 Altres subministraments 700,00  

  CONCEPTE 221 Subministraments         17.300,00 

 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 1.500,00  

 222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 5.000,00  

  CONCEPTE 222 Comunicacions          6.500,00 

 223.0001 Transports 350,00  

  CONCEPTE 223 Transports            350,00 

 224.0001 Despeses d'assegurances 5.750,00  

  CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances          5.750,00 

 225.0001 Tributs 1.000,00  

  CONCEPTE 225 Tributs          1.000,00 

 226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció 3.000,00  

 226.0004 Jurídics i contenciosos 400,00  

 226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos 6.900,00  

 226.0006 Oposicions i proves selectives 700,00  

 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 800,00  

 226.0011 Formació del personal propi 10.000,00  

 226.0039 Despeses per serveis bancaris 400,00  

 226.0040 Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oentitats caràcter associatiu 2.750,00  

 226.0089 Altres despeses diverses 134.780,00  

  CONCEPTE 226 Despeses diverses        159.730,00 

 227.0001 Neteja i sanejament 15.700,00  

 227.0002 Seguretat 1.750,00  

 227.0008 Intèrprets i traductors 5.000,00  

 227.0012 Auditories i control de fons europeus 7.500,00  

 227.0089 Altres treballs realitzats per persones físiques ojurídiques 31.950,00  

  CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.         61.900,00 

 228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 8.006,46  
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Àmbit: Subsector Consorcis  
Entitat: 7450 INST. CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA  
  (Imports en €)

    Imports per Subtotals i 

Prog. Aplic.     DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article Totals 

  CONCEPTE 228 Serveis informàtics          8.006,46 

  ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES        269.036,46 
      

 230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 28.859,42  

  CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats         28.859,42 

  ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI         28.859,42 
      

 240.0001 Despeses de publicacions 20.437,28  

  CONCEPTE 240 Despeses de publicacions         20.437,28 

  ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS         20.437,28 

   CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS         347.677,25
      

 310.0001 Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros 1.250,68  

 310.0002 Interessos de préstecs en euros llarg termini foradel sector públic 14.119,00  

  CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros         15.369,68 

  ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECS EN EUROS         15.369,68 
      

 342.0001 Comissions i altres despeses bancàries 150,00  

  CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancàries            150,00 

  ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES            150,00 

   CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES          15.519,68
      

 449.0003 A la Universitat Autònoma de Barcelona 14.700,59  

 449.0008 A la Universitat Rovira i Virgili 120.383,86  

  CONCEPTE 449 A universitats públiques        135.084,45 

  ARTICLE 44 A ENTITATS DEL SP, UNIV. PÚBL. I ALTRES ENTIT PART        135.084,45 
      

 480.0001 A famílies 16.300,00  

  CONCEPTE 480 A famílies         16.300,00 

  ARTICLE 48 A FAMÍLIES, INST.SENSE FI LUCRE I ALTRES ENS CORP.         16.300,00 

   CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS         151.384,45
      

 680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 35.832,35  

  CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial         35.832,35 

  ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL         35.832,35 

   CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS          35.832,35
      

 912.0001 
Cancel.lació de préstecs i altres crèdits en eurosd'ens de fora del sector públic a llarg 
termini 

65.075,00  

  CONCEPTE 912 Cancel.lació de préstecs i altres crèdits en euros         65.075,00 

  ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS I ALTRES CRÈDITS EN EUROS         65.075,00 

   CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS          65.075,00
      

   PROGRAMA 571 RECERCA I DESENVOLUPAMENT       1.972.598,65
      

   ENTITAT 7450 INST. CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA       1.972.598,65
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AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 12.Desenvolupar polítiques de foment de la recerca i consolidació del sistema d'R+D encaminades a avançar cap a un model de 

creixement basat en el coneixement 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Situar Catalunya en una posició avançada en l'àmbit de l'R+D, mitjançant el desplegament de polítiques públiques en sintonia amb el conjunt d'agents 
públics i privats destinades a promoure la societat del coneixement i l'esperit emprenedor, per tal d'aconseguir un desenvolupament econòmic 
sostenible que aporti benestar i cohesió social. 

Població objectiu: 
Investigadors júniors i sèniors (predoctorals i postdoctorals), les universitats i els centres de recerca, les xarxes i les grans instal•lacions científiques i 
tecnològiques són els principals destinataris d’aquest programa. 

Descripció detallada de la necessitat: 

L'esforç inversor de Catalunya en R+D és de l'1,47% del PIB (2014), valor encara un xic allunyat de l'objectiu genèric previst a l'Agenda 2020 de la 
Unió Europea (3% del PIB en el conjunt de la UE, 2% en el cas de l'Estat espanyol). 
La Generalitat de Catalunya manté el seu compromís d'impulsar una economia basada en el coneixement i, per tant, per a l'any 2017 es preveu seguir 
fomentant polítiques de consolidació del sistema d'R+D. 
Per a algunes actuacions i programes es preveu un increment en el finançament d'acord amb les prioritats establertes i els compromisos adquirits, 
però bàsicament es preveu la continuïtat en la major part dels casos. 
Els recursos humans són un dels eixos centrals del sistema català de ciència i tecnologia, i l'objectiu principal en aquest àmbit és millorar-ne tant la 
quantitat com la qualitat. L'any 2014 hi havia a Catalunya 3,4 investigadors/1000 habitants, xifra que estava lleugerament per sota de la mitjana 
europea UE-28 (3,57). Per tant, es manté la política d'impulsar la incorporació d'investigadors al sistema, fonamentalment en la fase postdoctoral, 
d'una banda, i a partir de la consolidació del programa ICREA, de l'altra. A més, s'impulsen altres programes de beques i contractes que han de 
permetre a Catalunya formar, captar i retenir investigadors de reconegut talent. 
El foment de la recerca a través de les universitats i els centres de recerca és un altre dels eixos de la política d'R+D de la Generalitat de Catalunya. La 
dotació i manteniment de bones estructures científiques és un requisit necessari per al desenvolupament d'una recerca de qualitat, millorant-ne 
l'eficiència i promovent aliances. 
Finalment, les grans instal·lacions científiques i tecnològiques cofinançades amb el Ministeri d'Economia i Competitivitat, tenen un impacte significatiu 
en l'entorn de la recerca i en l'activitat econòmica, per la qual cosa, es mantindran els compromisos adquirits per al 2017. 

Marc regulador del programa:
El programa es troba emmarcat en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), que posa la recerca i la innovació com a prioritats 
estratègiques fins al 2020. A més, tres dels vuit eixos estratègics de la proposta per l'Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) giren al voltant de 
l'R+D+I (Apostar per la formació de les persones per millorar l'ocupabilitat i la qualitat de l'ocupació, Promoure la reorientació estratègica de les 
empreses i Promoure l'emprenedoria). 
L'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya  (RIS3CAT) és una de les principals línies d'actuació en el marc de 
l'ECAT 2020. 
Missió 
Promoure la recerca en l’àmbit públic i privat mitjançant una política pública de recerca que promogui una societat del coneixement i emprenedora per 
tal de situar el sistema català de recerca en una posició capdavantera a Europa. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Fomentar l’excel·lència del sistema català d'R+D mitjançant la formació i la captació d'investigadors, així com la seva mobilitat. (OE12.1) 
 1. Incorporar al sistema català d'R+D nous investigadors en etapa predoctoral. 
 2. Incorporar i estabilitzar nous investigadors en etapa postdoctoral al conjunt del sistema públic d'R+D. 
 3. Incorporar i retenir investigadors mitjançant convoc. internacionals, prioritzant el mèrit científic i l'excel·lència. 
 4. Impulsar la mobilitat d'investigadors i els programes Balsells-Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la UCI, la UCB i la UCD 
· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a 
Catalunya. (OE12.2) 
 1. Donar suport a les activitats de recerca de les universitats segons uns criteris objectius basats en els resultats de l'activitat de recerca. 
 2. Consolidar les grans instal·lacions conjuntament amb l'Estat. 
 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització. 
 4. Aprofundir en el rendiment de comptes mitjançant l'avaluació dels centres del programa CERCA. 
· Afavorir la col·laboració científica i tecnològica, així com la transferència del coneixement científic a la societat i l'obertura de noves vies de cooperació 
entre el sector públic i el privat. (OE12.3) 
 1. Impulsar actuacions de divulgació de la cultura científica encaminades a millorar el reconeixement social de la ciència i crear vocacions 
 2. Impulsar actuacions en àmbits sectorials específics i donar suport a les xarxes de referència. 
 3. Impulsar les institucions del sistema català d'R+D orientades a la socialització de la ciència i la cooperació públic-privada.
 4. Impulsar accions per a la incorporació del personal investigador al sector privat. 
· Incrementar el suport als agents del sistema per d'impulsar-ne la internacionalització i alinear les estratègies catalanes de foment de l'R+D+I amb 
l'agenda europea Horizon 2020 (OE12.4) 
 1. Oferir instruments d'assessorament al sistema català d'R+D per tal d'atraure finançament europeu i promoure el lideratge català.
 2. Impulsar activitats de cooperació internacional en el marc de les universitats 
 3. Implementar l'Estratègia Regional d'Innovació per a l'Especialització Intel·ligent (RIS3CAT) 
· Dotar al sistema de R+D+I d'una governança eficaç i desenvolupar instruments de suport àgils, flexibles i útils. (OE12.5) 
 1. Desenvolupar i fer el seguiment del Pacte Nacional per a la Recerca Científica i Tecnològica 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'investigadors en procés de formació (predoc) 
incorporats a les universitats 

Nombre OE12.1 233,00 236,00 236,00 243,00

2. Nombre d'investigadors en procés de formació i post docs 
incorporats a les empreses 

Nombre OE12.1 84,00 71,00 221,00 300,00

3. Investigadors ICREA beneficiaris d'ajuts European Research 
Council respecte el total d'invest. beneficiaris catalans 

% OE12.1 45,00 51,20 43,00 30,00

4. Nombre de centres de recerca finançats Nombre OE12.2 20,00 21,00 20,00 20,00

5. Nombre de centres CERCA avaluats Nombre OE12.1  8,00 10,00

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 63.183.069,67
2 Despeses corrents de béns i serveis 16.137.942,64
3 Despeses financeres 1.119.517,78
4 Transferències corrents 71.087.270,18
6 Inversions reals 1.081.132,35
7 Transferències de capital 1.639.520,23
8 Variació d'actius financers 12.554.649,35
9 Variació de passius financers 4.789.149,42

Total despeses 171.592.251,62

Llocs de treball pressupostats del programa 1.398

Pàgina 7



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

683

AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7450. Institut Català d'Arqueologia Clàssica Subsector: CONS 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a 
Catalunya. (OE12.2) 
 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització. 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total 
d'ingressos (ICAC) 

% OE12.2 8,10 12,40 10,50 13,05

2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte 
del total d'ingressos (ICAC) 

% OE12.2 27,65 15,28 17,00 17,03

3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi 
participen investigadors del centre (ICAC) 

Nombre OE12.2 22,00 21,00 22,00 22,00

4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del 
centre (ICAC) 

Nombre OE12.2 5,00 5,00 5,00 5,00

5. Nombre d'investigadors doctors (ICAC) Nombre OE12.2 16,00 15,00 16,00 16,00

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Projectes d'arqueologia urbana i del territori, implantació de les TIC, estudis clàssics, gestió de corpus i bancs de dades 
2. Mantenir la investigació en els jaciments arqueològics on l'ICAC és un referent 
3. Impulsar la recerca a diferents països de la Mediterrània com són Itàlia, França, Turquia i Grècia 
4. Desenvolupar i participar en el corpus CSIR, la TIR-FOR i bases de dades de ceràmica tardoromana i Amphorae ex hispania. 
5. Continuar amb les publicacions Documenta, Hic et Nunc i TRAMA (publicació digital) 
6. Impulsar els estudis de màster i l'elaboració de tesis doctorals en Arqueologia Clàssica amb la URV i la UAB 
7. Organitzar reunions científiques que permetin atreure investigadors de primer nivell i difondre les recerques de l'ICAC 
8. Participar en les convocatòries de captació de recursos humans (RyC, JdLC, BP, etc.) i seguir convocant-ne de pròpies 
9. Continuar amb l'adscripció d'investigadors d'altres institucions, especialment les universitàries 

10. Promoure amb d'altres institucions l'obtenció de recursos europeus en l'H2020 i ajuts ERC Grants 
11. Desenvolupar el projecte SUMA amb l'IPHES i l'ICRPC i participar en les convocatòries RIS3CAT 
12. Promoure cursos, tallers i altres activitats de difusió del món clàssic en l'àmbit de l'ensenyament a primària i secundària
13. Executar el Pla d'actuació previst en el reconeixement europeu d'excel·lència en recursos humans (HRS4R) 
14. Mantenir els programes de divulgació de la cultura clàssica a la societat 
15. Executar el Pla d'actuació de l'ICAC (2014-2020) 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 1.357.109,92
2 Despeses corrents de béns i serveis 347.677,25
3 Despeses financeres 15.519,68
4 Transferències corrents 151.384,45
6 Inversions reals 35.832,35
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 65.075,00

Total despeses 1.972.598,65

Llocs de treball pressupostats del gestor 37
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Classificació orgànica de les inversions reals 
Subsector: CONSORCIS 

Agrupació: EMPRESA I CONEIXEMENT 

Servei / Entitat: INST. CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSI CA (74 50) 

 

Prog. Article Projecte Descripció Comarca / territori Import (€)  

571 Recerca i Desenvolupament  

571 68 AG-02579 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA 
CLÀSSICA (ICAC) 

NO TERRITORIALITZABLE 35.832,35 

 Total Programa: 571 Recerca i Desenvolupament  35.832,35 

 Total Servei / Entitat: INST. CATALÀ D'ARQUEOLOGIA  CLÀSSICA (74 50) 35.832,35 
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Subsector Consorcis 
Departament d'Empresa i Coneixement 
Servei/Entitat: Institut Català d'Arqueologia Clàssica (7450) 
 

 Grups: 
A B C D E 

Altres Total Titulats 
superiors 

Titulats grau 
mitjà 

Tit. batxiller 
o similar 

Grad. escolar 
o similar 

Certificat 
d'escolaritat 

Tipus de Vinculació        
Altre personal directiu - - - - - 1 1 
Laboral fix 8 1 6 2 - - 17 
Laboral temporal 16 1 2 - - - 19 

 Total (dotacions) 24 2 8 2 - 1 37 
Programes        
571 - Recerca i Desenvolupament 24 2 8 2 - 1 37 

 Total (dotacions) 24 2 8 2 - 1 37 
Comarques        
36 - Tarragonès 24 2 8 2 - 1 37 

 Total (dotacions) 24 2 8 2 - 1 37 
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Subsector consorcis 
Departament d'Empresa i Coneixement 
Entitat: Institut Català d'Arqueologia Clàssica (7450)

BALANÇ                                                                                             Imports en euros

ACTIU 
Estimat a         

31-12-2016 
Previst a         

31-12-2017 
A. ACTIU NO CORRENT 1.247.569,44 1.171.559,79
 I. Immobilitzat intangible 672.826,86 641.549,21
 II. Immobilitzat material 574.742,58 530.010,58
 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00
 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00
 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00
 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00
 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00
 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00
B. ACTIU CORRENT 833.345,78 663.332,20
 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00
 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00
 2. Actius financers i altres 0,00 0,00
 II. Existències 0,00 0,00
 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 492.277,58 322.464,00
 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00
 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00
 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00
 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 341.068,20 340.868,20
TOTAL ACTIU (A+B) 2.080.915,22 1.834.891,99

PATRIMONI NET I PASSIU 
Estimat a         

31-12-2016 
Previst a         

31-12-2017 
A.PATRIMONI NET 974.336,54 963.401,89
 A-1) Fons propis -551.477,97 -598.244,97
 I i (IV).  Capital o fons patrimonial 0,00 0,00
 III.  Reserves -178.339,71 -178.339,71
 V. Resultats d'exercicis anteriors -326.358,23 -373.138,26
 1. Romanent 0,00 0,00
 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -326.358,23 -373.138,26
 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00
 VII. Resultat de l'exercici -46.780,03 -46.767,00
 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00
 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00
 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00
 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.525.814,51 1.561.646,86
 1. Subvencions 1.189.740,99 1.225.573,34
 2. Donacions i llegats 336.073,52 336.073,52
B. PASSIU NO CORRENT 635.837,37 570.762,37
 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00
 II, III i VII. Deutes a llarg termini 635.837,37 570.762,37
 1. Deutes amb entitats de crèdit 300.213,85 235.138,85
 2. Creditors per arrendament financer 335.623,52 335.623,52
 3.  Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00
 4.  Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00
 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00
 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00
 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00
C. PASSIU CORRENT 470.741,31 300.727,73
 I.  Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00
 II.  Provisions a curt termini 0,00 0,00
 III, IV i VII.  Deutes a curt termini 470.741,31 300.727,73
 1. Deutes amb entitats de crèdit 62.460,12 62.460,12
 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00
 3.  Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00
 4.  Altres deutes a curt termini 408.281,19 238.267,61
 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00
 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.080.915,22 1.834.891,99
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Subsector consorcis 
Departament d'Empresa i Coneixement 
Entitat: Institut Català d'Arqueologia Clàssica (7450)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS                                                               Imports en euros

 
Estimat a         

31-12-2016 
Previst a         

31-12-2017 
A) OPERACIONS CONTINUADES  
 1. Import net de la xifra de negocis 215.812,00 215.812,00
 a) Vendes 12.100,00 12.100,00
 b) Prestacions de serveis 203.712,00 203.712,00
 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00
 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00
 4. Aprovisionaments 0,00 0,00
 5. Altres ingressos d'explotació 1.625.685,29 1.655.779,30
 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00
 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la  Generalitat 1.422.557,33 1.434.952,30
 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 203.127,96 220.827,00
 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00
 6. Despeses de personal -1.290.817,71 -1.357.109,92
 7. Altres despeses d'explotació -531.017,64 -499.061,70
 a) Serveis exteriors -395.289,90 -347.677,25
 b) Tributs 0,00 0,00
 c) Subvencions d'explotació -135.727,74 -151.384,45
 d) Subvencions de capital 0,00 0,00
 e) Altres 0,00 0,00
 8. Amortització de l'immobilitzat -109.750,03 -111.842,00
 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 62.970,00 65.075,00
 10. Excessos de provisions 0,00 0,00
 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00
 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00
 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00
 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00
 13. Altres resultats 0,00 0,00
A-1) RESULTAT  D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -27.118,09 -31.347,32
 14. Ingressos financers 100,00 100,00
 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00
 b) De tercers 100,00 100,00
 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00
 15. Despeses financeres -19.761,94 -15.519,68
 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00
 17. Diferències de canvi 0,00 0,00
 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00
 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00
 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00
 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -19.661,94 -15.419,68
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -46.780,03 -46.767,00
 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -46.780,03 -46.767,00
(A-3+20)   
B) OPERACIONS INTERROMPUDES  
 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -46.780,03 -46.767,00
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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
7387 Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2017.

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 

siguiente ley.

PREÁMBULO

I

Los Presupuestos Generales del Estado fundamentan su marco normativo básico en 
nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en 
la Ley General Presupuestaria y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.

El Tribunal Constitucional ha ido precisando el contenido posible de la ley anual de 
Presupuestos Generales del Estado y ha venido a manifestar que existe un contenido 
necesario, constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de 
gastos que pueden realizar el Estado y los Entes a él vinculados o de él dependientes en 
el ejercicio de que se trate. Junto a este contenido necesario, cabe la posibilidad de que 
se añada un contenido eventual, aunque estrictamente limitado a las materias o cuestiones 
que guarden directa relación con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gasto o 
los criterios de política económica general, que sean complemento necesario para la más 
fácil interpretación y más eficaz ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y de 
la política económica del Gobierno.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional señala que el criterio de temporalidad no 
resulta determinante de la constitucionalidad o no de una norma desde la perspectiva de 
su inclusión en una Ley de Presupuestos. Por ello, si bien la Ley de Presupuestos puede 
calificarse como una norma esencialmente temporal, nada impide que accidentalmente 
puedan formar parte de la Ley preceptos de carácter plurianual o indefinido.

De otro lado, en materia tributaria, el apartado 7 del artículo 134 de la Constitución 
dispone que la Ley de Presupuestos no puede crear tributos aunque sí modificarlos cuando 
una Ley tributaria sustantiva así lo prevea.

Las materias que queden al margen de estas previsiones son materias ajenas a la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, el contenido de la Ley está 
constitucionalmente acotado –a diferencia de lo que sucede con las demás Leyes, cuyo 
contenido resulta, en principio, ilimitado– dentro del ámbito competencial del Estado y con 
las exclusiones propias de la materia reservada a Ley Orgánica.

Consecuentemente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 regula 
únicamente, junto a su contenido necesario, aquellas disposiciones que respetan la 
doctrina del Tribunal Constitucional sobre el contenido eventual.

Estos Presupuestos Generales del Estado para 2017, elaborados en el marco de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, persisten en el objetivo de 
conseguir una mayor racionalización del proceso presupuestario a través de la confluencia 
de las mejoras introducidas a nivel de sistematización, en tanto que se procede a la 
ordenación económica y financiera del sector público estatal, así como a definir sus 
normas de contabilidad y control, y a nivel de eficacia y eficiencia. cv
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Administración Tributaria derivada de la indicada participación, se instrumentará a través de 
una generación de crédito que será autorizada por el Ministro de Hacienda y Función 
Pública, cuya cuantía será la resultante de aplicar el porcentaje señalado en el punto anterior.

Tres. La recaudación derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria o de 
otros actos administrativos acordados o dictados por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, aplicada al Presupuesto de Ingresos del Estado en el mes de diciembre de 2016 
podrá generar crédito en el mismo concepto, o equivalente, del Presupuesto del Estado 
para 2017, en el porcentaje establecido en el apartado uno de este artículo, según el 
procedimiento previsto en la Orden de 4 de marzo de 1993, que desarrolla el artículo 97 
de la Ley 39/1992, de Presupuestos Generales del Estado para 1993.

TÍTULO III

De los gastos de personal

CAPÍTULO I

De los gastos del personal al servicio del sector público

Artículo 18. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica 
en materia de gastos de personal al servicio del sector público.

Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector público:

a) La Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias 
estatales y las Universidades de su competencia.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de ellas 
dependientes y las Universidades de su competencia.

c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes.
d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
e) Los órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 72.1 de la Constitución.
f) Las sociedades mercantiles públicas, entendiendo por tales aquellas en las que la 

participación, directa o indirecta, en su capital social de las Administraciones y entidades 
enumeradas en este artículo sea superior al 50 por ciento. En el sector público estatal se 
considerarán como tales las reguladas en el artículo 111.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

g) Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y 
entes del sector público estatal, autonómico y local.

h) Las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente 
por las Administraciones y Organismos que integran el sector público.

i) El Banco de España en los términos establecidos en la Ley 13/1994, de 1 de junio, 
de Autonomía del Banco de España.

j) El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 
de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, 
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Tres. Las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado uno 
de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o 
contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento 
de la masa salarial, en los términos que establece la presente Ley, las citadas Administraciones, 
entidades y sociedades podrán realizar contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura 
de contingencias distintas a la de jubilación. Asimismo, y siempre que no se produzca 
incremento de la masa salarial, en los términos que establece la presente Ley, podrán realizar cv
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aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan 
la cobertura de la contingencia de jubilación, siempre que los citados planes o contratos de 
seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011.

Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje máximo 
previsto en el apartado dos de este artículo, está integrada por el conjunto de las retribuciones 
salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en el año 
anterior, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.

Se exceptúan, en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son 
beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo 
realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de 
circunstancias personales de los trabajadores.

Estos gastos de acción social, en términos globales, no podrán experimentar ningún 
incremento en 2017 respecto a los del año 2016.

Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre (en adelante, EBEP), e incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, en los términos de la 
disposición final cuarta del EBEP o de las Leyes de Función Pública dictadas en desarrollo de 
aquél, percibirán, en concepto de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a 
diciembre de 2017, las cuantías referidas a doce mensualidades que se recogen a continuación:

Grupo/Subgrupo EBEP Sueldo (euros) Trienios (euros)

A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.576,32 522,24
A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.739,12 425,76
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.261,56 373,68
C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.814,12 322,20
C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.335,72 219,24
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP). . . . . . . 6.714,00 165,00

2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las 
pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2017, en concepto de 
sueldo y trienios, los importes que se recogen a continuación:

Grupo/Subgrupo EBEP Sueldo (euros) Trienios (euros)

A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698,13 26,85
A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713,45 25,87
B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739,07 26,92
C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634,82 23,19
C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605,73 18,09
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP). . . . . . . 559,50 13,75

Seis. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a percibir por 
los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2007 han venido referenciadas a los grupos de titulación previstos en el artículo 25 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, están referenciadas a los grupos y subgrupos de 
clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera del 
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EBEP, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta Ley. Las equivalencias 
entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 EBEP.
Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 EBEP.
Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 EBEP.
Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 EBEP.
Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales EBEP.

Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las 
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles 
por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos 
asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al 
mismo.

Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos 
superiores a los fijados en el apartado dos deberán experimentar la oportuna adecuación, 
deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.

Nueve. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta Ley se entienden 
siempre hechas a retribuciones íntegras.

Diez. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones 
de los contratos mercantiles del personal del sector público.

Once. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª 
y 156.1 de la Constitución. Además, el apartado tres se dicta en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 29 del EBEP.

Artículo 19. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión 
de necesidades de personal.

Uno. 1. La incorporación de nuevo personal en el sector público delimitado en el 
artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas 
empresariales, fundaciones del sector público y consorcios participados mayoritariamente 
por las Administraciones y Organismos que integran el Sector Público, que se regirán por 
lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima quinta, décima sexta y décima 
séptima respectivamente, de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, 
estará sujeta a los límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, la incorporación de personal que 
pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de 
Empleo Público de ejercicios anteriores o de los procesos de selección y reclutamiento 
para la cobertura de las plantillas de militares de Tropa y Marinería profesional fijadas en 
la disposición adicional décima cuarta.

2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de 
los correspondientes presupuestos de gastos, en los siguientes sectores y administraciones 
la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 100 por ciento:

A) Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del 
número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

B) Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de 
personal estatutario de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.

C) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía Autónoma de 
aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos propios de dicha Policía en 
su territorio, y, en el ámbito de la Administración Local, personal de la Policía Local, en 
relación con la cobertura de las correspondientes plazas de dicha Policía.

D) Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y militares de 
complemento de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de 
Carrera Militar.
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