CRITERIS PER A INVENTARI DE BÉNS MOBLES
•

Es consideren béns mobles inventariables la maquinària, eines, mobiliari i equips
d'oficina, ordinadors, material esportiu, calefactors, equips per a la docència i la
investigació, aparells portàtils d'aire condicionat, elements de transport, etc., que
reunisquen les següents característiques:





•

Que no siguen béns fungibles.
Que el seu període de vida útil siga superior a un any.
Que produïsquen un increment del patrimoni.
Que el seu preu d'adquisició siga superior a 200 € (IVA inclòs).

No obstant això, s'inclouran en l'inventari els següents béns, encara que el seu preu
siga inferior a 200 €.



Mobiliari: taules, cadires, armaris no encastats, taquilles, arxivadors i calaixeres
registrades independentment.
Les adquisicions de béns no fungibles que, presos individualment, no arriben a
l'import mínim inventariable però que, en el seu conjunt, suposen una inversió
significativa.

•

Es consideren inventariables les aplicacions informàtiques el valor de les quals siga
superior a 3.000 € (IVA inclòs).

•

El preu d'adquisició inclourà tots les despeses que figuren en la factura: transport,
impostos, segurs, instal·lacions, muntatges, etc.

•

Millores: Es consideraran millores les adquisicions o operacions que s'incorporen a
béns mobles ja inventariats i que suposen un augment de la capacitat productiva o
allargament de la vida útil del bé (incorporació d'altaveus a un ordinador, ampliacions o
canvis de memòria, etc.). Seran objecte d'inventari si el seu import d'adquisició és
superior a 200 € (IVA inclòs).

•

No seran objecte d'inventari:






•

El material de recanvis i reparacions.
Les instal·lacions fixes (armaris de paret, sistemes fixos d'aire condicionat,
etc.).
Les cortines, persianes i similars, excepte les de valor manifestament singular i
que es consideren inventariables d'acord amb el criteri econòmic.
Els llums fixos de sostre i paret, excepte les de valor singular (aranyes, fusta,
etc.).
Llibres, revistes, pel·lícules, discos (que haurien de ser catalogats pel SIBID).

Quan s'adquirisca un ordinador es registrarà, d'una banda, el conjunt format per la
CPU, teclat, ratolí, etc. i, per una altra, el monitor.

