
 

Revisió del pressupost 2020 arran de la crisi de la Covid-19 
 
 
El 21 d’abril del 2020 la Universitat d’Andorra va rebre la sol·licitud del ministre de 
Finances i Portaveu del Govern, Eric Jover, on demanava la revisió del pressupost 
per a l’exercici 2020, aplicant-hi principis de contenció i austeritat econòmica, i 
reduint aquelles despeses que podien ser ajornades o descartades per disminuir la 
transferència que la Universitat d’Andorra rep de l’Administració General. 
 
La Universitat d’Andorra ha fet una revisió exhaustiva de totes les partides 
pressupostàries per a l’exercici 2020 per tal de reduir al màxim la despesa de 
l’exercici tot mantenint l’activitat acadèmica amb la mateixa qualitat i servei que fins 
ara. Resultat d’aquest esforç, la Universitat d’Andorra ha decidit posposar a exercicis 
futurs projectes que ja estaven aprovats, com per exemple la posada en marxa del 
màster en Educació, inversió i millores a l’edifici actual, i l’aportació al pla de 
pensions del personal de la Universitat d’Andorra. Alhora, també ha tingut en compte 
aquelles partides que corresponen a activitats que, a causa de la crisi actual, 
s’ajornaran o no es duran a terme. A més ha decidit aplicar una reducció del 10% del 
salari dels alts càrrecs. Del resultat d’aquesta revisió, s’adjunta un document amb els 
comptes pressupostaris detallats per concepte econòmic, aprovats, renunciats i finals, 
que es resumeixen en els valors següents, per capítols pressupostaris de despesa: 
 
 

 
Pressupost de despeses  

Crèdits 
renunciats 
(en euros) 

% respecte el 
pressupost 

inicial 
Despeses de personal (capítol 1) - 115.262 € - 4,5% 
Consum de béns corrents i serveis (capítol 2) - 75.668 € - 8,2% 
Transferències corrents (capítol 4) - 13.000 € - 10,0% 
Inversions (capítol 6) - 88.950 € - 59,7% 
TOTAL pressupost de despesa exercici 
2020 

- 292.880 € - 7,8 % 

 
L’import dels crèdits renunciats estava finançat, en una part, per transferència de 
Govern i, en una altra part, per la incorporació de romanents procedents de fons 
propis de la Universitat d’Andorra generats per les activitats pròpies autofinançades 
d’exercicis anteriors. Els crèdits renunciats són els següents: 
 
 



 

 Crèdits 
renunciats 
(en euros) 

% 
respecte el 
pressupost 

inicial 
Pressupost total de despesa exercici 2020 - 292.880 € - 7,8% 
Fons propis (capítol 8) - 126.281 € - 4,5% 
Transferència de Govern (capítol 4) - 166.599 € - 6,0% 

 
 
A més a més, la Universitat d’Andorra vol posar a disposició del Govern d’Andorra, 
amb càrrec als fons propis que la Universitat d’Andorra ha obtingut de l’activitat 
pròpia en exercicis anteriors, l’import de romanents de tresoreria que van ser 
aprovats pel pressupost 2020 i que la Universitat ha decidit no utilitzar com a 
conseqüència de la previsió de reducció del pressupost de despeses per a l’exercici 
2020. En aquest sentit, la Universitat d’Andorra proposa que, per a l’exercici 2020 
es redueixi la transferència de Govern per import de: 
 
 

 Valor 
(en euros) 

Reducció de la transferència de Govern corresponent a la 
contenció de despesa per al pressupost 2020 

- 166.599 € 

Fons propis que l’UdA posa a disposició del Govern, 
procedents de resultats propis d’exercicis anteriors i que estan 
aprovats al pressupost 2020 com a romanents de tresoreria 

- 126.281 € 

Import total de la reducció de la transferència de Govern 
corresponent a l’exercici 2020 

- 292.880 € 

 



 

La transferència de Govern per a l’exercici 2020 quedaria reduïda en un - 10,5% 
respecte el pressupost inicial: 
 
 
 Pressupost 

inicial  
(en euros) 

Crèdits 
renunciats 
(en euros) 

Pressupost 
final  

(en euros) 

Variació 
(%) 

Transferència de Govern 2.777.612 € - 292.880 € 2.484.732 € - 10,5% 
 
 
Atès que la Universitat d’Andorra rep la transferència de Govern des de dos 
ministeris diferents, la previsió de la transferència per a l’any 2020 quedaria 
distribuïda de la manera següent: 
 
 

 
Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior  ....................  1.666.496 € 
 Transferència corrent  ................................................... 1.636.471 € 
 Transferència de capital  ...................................................  30.025 € 
 
Ministeri de Salut  .......................................................................  818.236 € 
 Transferència corrent  .....................................................  818.236 € 

 
 
 
 
 
Sant Julià de Lòria, 30 d’abril del 2020 
 


