CONSELL DE GOVERN. ACTA NÚMERO 136
Lloc: es fa per videoconferència
Data: 15 de desembre del 2021
Hora d’inici: 15:35
Hora d’acabament: 17:45
Assistents:
President: Oriol Amat i Salas, rector.
Secretari general: Pere Torra i Pla.
Gerent: Jaume Badia Pujol.
Vocals:
Vicerectors: David Sancho Royo, vicerector adjunt al rector; Antonio Luna Garcia,
vicerector d’Internacionalització; Pablo Pareja Alcaraz, vicerector de Professorat i
de Relacions amb la Comunitat; Ester Oliveras Sobrevias, vicerectora de
Compromís Social i Sostenibilitat; Enric Vallduví Botet, vicerector de Recerca;
Eulalia de Nadal Clanchet, vicerectora de Transferència del Coneixement, Manel
Jiménez Morales, vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació,
i Sergi Torner Castells, vicerector d’Ordenació Acadèmica.
Membres elegits per i entre els degans i directors de centre o estudi, departament i
institut universitari: Jordi Balló Fantova, director del Departament de Comunicació;
Òscar Camara Rey, director de l’Escola d’Enginyeria; David Comas Martínez,
director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut; Miquel Salvador
Serna, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials; Carme Bach Martorell,
degana en funcions de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge; Ana
Maria Caballé Martorell, degana de la Facultat de Dret; Walter Alfredo Garcia
Fontes Badanian, degà de la Facultat d’Economia i Empresa; Daniel Serra de la
Figuera, director del Departament d’Economia i Empresa; Anna Maria Espunya
Prat, directora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge; Carles Pont
Sorribes, degà de la Facultat de Comunicació; Joan Picó Junoy, director del
Departament de Dret; Josep Maria Castellà Lidon, degà de la Facultat
d’Humanitats; Joaquín Gea Guiral, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de
la Vida, i Francisco Javier Arregui Moreno, director del departament de Ciències
Polítiques i Socials.
Professors doctors amb vinculació permanent: Maria Pilar Medina Bravo, Javier
Astudillo Ruiz, Louise McNally Seifert, Marisa Iglesias Vila, Pere Notó Brullas,
Berta Alsina Español i Mireia Trenchs Parera.
Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i
professors emèrits: Lorena Ramírez Ludeña i Vicente Ortún Rubio.
Estudiants de grau: Ferran Piqué i Anguera i Paula González González-Vila.
Representants del Consell Social: Milagros Perez Oliva.
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Personal d’administració i serveis: Lydia Garcia Escobosa i Pau Solà i Ysuar.
Convidats: Àngels Ingla Mas, cap del Gabinet del Rector; Ramon Lopez Iglesias,
representant de la Junta del Personal d’Administració i Serveis; Lluís de Yzaguirre
Maura, representant de la Junta del Personal Docent i Investigador; Margarida Gual,
secretaria del Consell Social, Hector Lopez Bofill, president del Comitè d’empresa
PDI Laboral, i
.
Han excusat la seva absència:
Vicerectors: Antoni Luna Garcia, vicerector d’Internacionalització.
Membres elegits per i entre els degans i directors de centre o estudi: Vladimir
Estivill Castro, director del departament de Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions.
Professors doctors amb vinculació permanent: Louise McNally Seifert.
Resta de professorat i personal investigador en formació: Tomàs Gabriel García
Micó.
Estudiants de grau: Julia Raventós i Mateo.
Representants del Consell Social: Miquel Rubirola i Montserrat Vendrell.
Convidats: Àlex Garcia Domínguez, representant del Comitè del PAS.
Absents:
Membres elegits per i entre els degans i directors de centre o estudi, departament i
institut universitari: José Delgado Ribas, director del Departament d’Humanitats, i
David Comas Martínez, director del Departament de Ciències Experimentals i de
la Salut.
Professors doctors amb vinculació permanent: Gema Piella Fenoy.
Estudiants de grau: Pau Mateo Serra.
Resta de professorat i personal investigador en formació: Gerard Llorens Decesaris

Ordre del dia:
1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 13 d’octubre del 2021.
2n. Informe del rector.
3r. Proposta de concessió de medalles de la UPF.
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4t. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit econòmic:
-

Projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per l'exercici 2022 i
Bases d'execució.
Proposta de distribució, a la UPF, dels fons addicionals de la massa salarial
dels anys 2019 i 2020.
Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.

5è. Proposta d'aprovació de temes de l’àmbit acadèmic:
-

Proposta de modificació de la programació de titulacions oficials per al curs
2020-21; 2021-2022 i 2022-2023.
Proposta d'aprovació del Pla de Foment als Màsters Universitaris 2022.
Proposta d'aprovació del calendari acadèmic per al curs 2022-2023.

6è. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit de PDI:
-

-

-

Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de
docència i de gestió al personal docent i investigador funcionari i contractat
meritats fins al 31 de desembre de 2020.
Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca
al personal docent i investigador funcionari per a períodes que hagin
finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2020.
Proposta de modificació de l'assignació de punts per al complement
addicional de mèrits de gestió al personal docent i investigador.

7è. Proposta d’aprovació de temes d’àmbit d’integritat, governança i
d’estructura acadèmica:
-

Proposta d’aprovació del Pla de Mesures d’Integritat en la Gestió de la UPF.
Proposta de modificació de la Normativa sobre convenis administratius
signats per la Universitat Pompeu Fabra.
Proposta de modificació per fusió dels centres docents d’ensenyament
superiors adscrits a la UPF de la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme.
Proposta de canvi de denominació del Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut.
Proposta d'aprovació de l'expedient de segregació de la Facultat de Ciències
de la Salut i de la Vida i de creació de la nova Facultat de Medicina.

8è. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit de la comunitat universitària:
-

-

-

Proposta d’aprovació de les bases de la convocatòria d’ajuts econòmics UPF
Inclusió per a l’assistència personal d’estudiants en situació de dependència
i per a serveis de transport especial per a estudiants amb mobilitat reduïda.
Proposta de protocol per prevenir i actuar contra la violència masclista,
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual,
identitat de gènere o expressió de gènere
Proposta de pròrroga de la vigència dels documents del Pla de Prevenció de
Riscos Laborals.
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9è. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit de recerca:
-

Proposta d’aprovació de les bases de la beca de recerca artística per a
creadors en l'àmbit de les ciències experimentals i de la salut.
Proposta de Creació del centre d'estudis "JHU-UPF Public Policy Center"
Proposta de canvi de denominació del centre d'estudis en Sostenibilitat.

10è. Proposta de designació de membres a comissions de la Universitat i a
altres organismes.
11è. Ratificació de convenis.
12è. Afers de tràmit.
13è. Torn obert de paraules.

Acords:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 13 d’octubre del 2021
S’aprova l’acta de la sessió del Consell de Govern de 13 d’octubre del 2021.
3. Proposta de concessió de medalles de la UPF
A proposta del rector i amb la voluntat de fer un reconeixement especial en aquells
membres de la comunitat universitària que han servit la UPF des de l’exercici d’un
càrrec de responsabilitat, el Consell de Govern acorda concedir la Medalla de la
Universitat Pompeu Fabra, en agraïment a la seva tasca i a la seva especial
dedicació, als professors següents que han deixat d’ocupar un càrrec en l’equip de
govern de la UPF:
-

Sergi Jordà Puig, director del Departament de Tecnologies de la Informació
i les Comunicacions (2018-2021).
Enric Peig Olive, director de l’Escola d’Enginyeria (2011-2021).
Javier Aparicio Maydeu, delegat de cultura (2013-2017 / 2018-2021),
impulsor de nombroses iniciatives en desplegament del programa de Cultura
entre les quals cal destacar l'itinerari UPF ART TRACK, una fórmula que,
a més de vincular universitat, art i cultura, obre a la ciutadania el patrimoni
artístic de la UPF.

4. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit econòmic:
Projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per l'exercici 2022 i Bases
d'execució

4

4.1. D'acord amb el previst als articles 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d'universitats de Catalunya, i 186.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,
s'aprova el projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra corresponent a
l'exercici 2022, que consta com a annex 1 d’aquesta acta i s'eleva al Consell Social
perquè l'aprovi.
4.2. S'aproven les bases per a l'execució del pressupost 2022 de la Universitat
Pompeu Fabra conforme al previst a l'article 186.2 dels Estatuts de la UPF, que
consten com a annex 2 d’aquesta acta.
Proposta de distribució, a la UPF, dels fons addicionals de la massa salarial dels
anys 2019 i 2020
En la resolució de 22 de març del 2018, de la Secretaria d’Estat de Funció Pública,
es va publicar el II Acord Govern-Sindicats per a la millora de l'ocupació pública i
de les condicions de treball. Aquest acord preveu que cada administració pública,
en cada un dels exercicis pressupostaris –del 2018 al 2020- i, prèvia negociació
col·lectiva en el corresponent àmbit de negociació, podrà destinar un percentatge
addicional de la seva massa salarial per, entre d’altres mesures, la implementació
de plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de
complements específics entre llocs de treball amb funcions equiparables,
l’homologació de complements de destí o l’aportació a fons de pensions.
Els fons addicionals tenen una destinació complementària a l’increment retributiu
general, preveient-se mesures de caràcter organitzatiu.
Per l’any 2018 es va preveure un 0,2% de la massa salarial, per l’any 2019 un 0,25%
i per l’any 2020 un 0,30%. A les Universitats públiques de Catalunya l’any 2018,
idènticament a la Generalitat de Catalunya, es va acordar, de manera excepcional,
una distribució lineal i consolidable entre tots els treballadors i treballadores (a
excepció del personal eventual, emèrits i personal cofinançat o finançat
específicament) que es va fer efectiva a la nòmina del mes de novembre del 2018,
i amb efectes des de l’1 de gener del 2018.
En el darrer trimestre del 2019 va iniciar-se la negociació sobre l’aplicació dels fons
per al 2019 i 2020 en el si de la Mesa d’Universitats. Aquelles converses varen
quedar interrompudes per la crisi sanitària. Les propostes de les universitats anaven
en la línia de destinar els fons a millores organitzatives de les plantilles de les
Universitats, atès que la Generalitat no permetia un nou pagament lineal (va ser un
tema excepcional el primer any) a no ser que fos una aportació al pla de pensions,
en un pagament puntual i, per tant, no consolidable.
El mes de maig de 2021, sense haver arribat a un acord a la Mesa d’Universitats i
atès que les necessitats i les prioritats organitzatives de cada universitat eren força
diferenciades, es va decidir que l’aplicació concreta dels fons consolidats a
l’exercici 2021 s’establís en el marc de cada universitat i sempre abans de finalitzar
l’any 2021. Igualment, si s’hagués arribat a un acord, hauria estat un acord de
criteris generals i cada universitat hauria d’haver negociat amb els seus respectius
òrgans de representació per, posteriorment, portar la proposta a aprovació als òrgans
de Govern.
Import dels fons addicionals de la UPF
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Els imports referits a aquests fons addicionals a la UPF ascendeixen a més de 317
mil euros, que corresponen al 0,25% i al 0,30% de la massa salarial de cada
col·lectiu:

Col·lectiu
PDIF
PDIL
PASF
PASL
TOTAL

Imports 0,25% i 0,30%
massa salarial
82.103,13€
106,613,16€
89.461,24€
39.409,72€
317.587,25€

PROCÉS DE NEGOCIACIÓ A LA UPF AMB ELS ÒRGANS DE
REPRESENTACIÓ SINDICAL
Negociació amb els òrgans de representació sindical del PAS
Des del mes de maig d’aquest any 2021, en el cas de la JPAS, i l’1 de juny pel CE,
la Gerència va començar a tractar el tema dels fons addicionals amb els òrgans de
representació del PAS en tant que no s’albirava arribar a un acord en el si de la
Mesa d’Universitats.
Després de debatre les propostes aportades per les diferents parts, finalment no ha
estat possible arribar a un acord, motiu pel qual s’ha informat a la part social que es
proposarà aprovar al Consell de Govern, abans de finals d’any, la distribució dels
fons addicionals de 2019 i 2020, així com la consegüent modificació de la Relació
de Llocs de Treball del PAS a la Comissió Econòmica del Consell Social.
La proposta final que la Gerència proposa es concreta en:
-

-

Per al PAS Laboral va en la línia de desenvolupar accions de millora
mitjançant la correcció de diferències salarials i la revisió dels nivells del
complement de lloc de treball d’alguns perfils.
Aquesta actuació que es proposa dur a terme amb els fons addicionals del
PAS laboral té un cost de 41.209€.
Per al PAS Funcionari es proposa aplicar els fons addicionals al nivell més
baix de l’Escala Administrativa, en el que serà la primera actuació dins d’un
projecte més ambiciós i de més abast que consistirà en dur a terme una
racionalització i simplificació de les taules retributives dels funcionaris.
Aquest és un objectiu previst en les línies estratègiques de les polítiques de
RH per al PAS (Assolir una plantilla del PAS estable, coherent i tecnificada
i, en concret, l’actuació d'Adequar els perfils professionals i retributius).
En aquest sentit, la proposta és equiparar els actuals llocs de nivell inferior
(C1-16.1) al nivell intermedi (C1-16.3). Aquesta actuació que es proposa
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dur a terme amb els fons addicionals del PAS funcionari té un cost de
96.909€.

Les actuacions que la Gerència proposa entren plenament dins de les que es
contemplaven en el II Acord de millora per a aquests fons. Així mateix, els imports
es consoliden en el Capítol I de la Universitat i estan dins els paràmetres fixats per
la Generalitat de Catalunya.
Procés de negociació a la UPF amb els òrgans de representació sindical del PDI
Pel que fa al PDI, el mes d’octubre de 2021 es va acordar que, amb càrrec als fons
addicionals, es duria a terme un canvi de categoria del professorat associats tipus
A1 (nivell mínim) a tipus A2.
L’acord es va adoptar en el si de la Comissió Mixta del PDI, formada pels
representants sindicals del professorat laboral i funcionari, en la reunió del 14
d’octubre del 2021. I va ser signat pel president del Comitè d’Empresa del PDI
laboral i el Vicerector de Professorat i Relacions amb la Comunitat el 15 de
novembre.
Així, doncs, es va considerar que aquesta era una oportunitat per millorar les
retribucions dels contractes dels professors associats en la modalitat més baixa, és
a dir, la del tipus Associat basic previst en el Conveni col·lectiu per al personal
docent i investigador de les universitats públiques catalanes.
Aquesta actuació de modificació dels contractes vigents de professor associat ha
ascendit a 22.152 €, aquest any 2021.
Per al PDI funcionari no hi ha marge d’increment salarial més enllà d’un pagament
puntual en el pla de pensions, no consolidable, doncs l’estructura i imports de les
retribucions venen fixades a nivell estatal (BOE).
DISTRIBUCIÓ DELS FONS ADDICIONALS
La distribució dels fons addicionals a la UPF que es proposa per aprovació del
Consell de Govern té com a objectiu principal la consolidació de les millores
proposades i dels imports en el Capítol I de la Universitat, la qual cosa no s’hauria
pogut assolir amb un pagament puntual.
La proposta de fons addicionals del 2019 i 2020 es concreta en les actuacions
següents:
Projectes

Imports

1. 1. Canvi del professorat associat tipus A1 a A2

22.152€

2. 2. Accions de millora dels nivells inferiors del
PAS Laboral

41.209€

3. 3. Modificació del perfil inferior de l’Escala

96.909€
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Administrativa del PAS Funcionari
4. Projecte de racionalització i simplificació de les taules
retributives del PAS Funcionari.

157.317€

TOTAL

317.587€

Pel que fa a les actuacions referides al PAS funcionari i laboral, es proposarà a la
Comissió Econòmica del Consell Social, prevista pel proper 16 de desembre del
2021, la modificació de la Relació de Llocs de Treball del PAS per dur a terme les
actuacions dels punts 2 i 3.
Pel que fa a l’actuació del punt 4, al tractar-se d’un projecte de més abast, s’està
negociant la proposta global amb la part social del PAS Funcionari (JPAS i seccions
sindicals) i la previsió és presentar-ho per aprovació de la Comissió Econòmica del
Consell Social en una sessió extraordinària que es preveu celebrar durant el proper
mes de gener.
Per tot això, el Consell de Govern
ACORDA
L’aprovació de la distribució i aplicació dels fons addicionals del 0,20% i 0,30%
de la massa salarial dels anys 2019 i 2020, respectivament, d’acord amb el quadre
següent i elevar la seva aprovació al Consell Social.
Distribució dels fons addicionals a la UPF
Projectes

Imports

1. Canvi del professorat associat d’A1 a A2

22.152€

2.Accions de millora dels nivells més baixos del PAS
Laboral

41.209€

3.Modificació del perfil de l’Escala Administrativa del
PAS Funcionari

96.909€

4.Projecte de racionalització i simplificació de les
taules retributives del PAS Funcionari.

157.317€

TOTAL

317.587€

Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal
1.
La Comissió Econòmica del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra acorda
el 6 de maig del 2021 l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal per a la
contractació de l’arrendament sense opció de compra de dos vehicles per a la
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Universitat Pompeu Fabra per al període 2021 a 2025, dividit en dos lots i amb el
repartiment per anualitats de la manera següent:

Anualitat
2021 (set.-des.)
2022
2023
2024
2025 (gen.-ago.)
Total

Import total
sense IVA
6.551,67 €
19.655,00 €
19.655,00 €
19.655,00 €
13.103,33 €
78.620,00 €

IVA
1.375,85 €
4.127,55 €
4.127,55 €
4.127,55 €
2.751,70 €
16.510,20 €

Import total
amb IVA
7.927,52 €
23.782,55 €
23.782,55 €
23.782,55 €
15.855,03 €
95.130,20 €

Partida
201.90
201.90
201.90
201.90
201.90

Detall per lots:
Lot 1
Import
Anualitat
sense IVA
2021
5.041,67 €

IVA

Lot 2
Import amb
Import
IVA
sense IVA

1.058,75 €

6.100,42 €

1.510,00 €

2022

15.125,00 € 3.176,25 €

4.530,00 €

2023

15.125,00 € 3.176,25 €

18.301,25
€
18.301,25
€

2024

15.125,00 € 3.176,25 € 18.301,25 € 4.530,00 €

2025

10.083,33 € 2.117,50 €

Total

60.500,00 €

12.705,00
€

12.200,83
€
73.205,00
€

4.530,00 €

3.020,00 €
18.120,00
€

Import
amb IVA
1.827,10
317,10 €
€
5.481,30
951,30 €
€
5.481,30
951,30 €
€
5.481,30
951,30 €
€
3.654,20
634,20 €
€
21.925,20
3.805,20 €
€
IVA

S’ha revisat la necessitat del contracte i s’ha determinat que, de moment, no és
necessari la renovació d’aquests vehicles i, de fer-ho, s’optaria per la compra d’un
dels vehicles, ja que és una opció econòmicament més eficient que un arrendament
financer.
Per aquest motiu, en data 25 de novembre del 2021 s’ha acordat l’arxiu de
l’expedient de contractació.
Per tot això el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’anul·lació de
la despesa de caràcter pluriennal de la UPF per a la contractació de l’arrendament
sense opció de compra de dos vehicles per a la Universitat Pompeu Fabra per al
període 2021 a 2025, dividit en dos lots.
2.
Els anys 2020 i 2021 s’han adquirit respectivament, un cromatògraf de líquids
model LC-2040 3D Plus Rohs Nexera-I, i un espectròmetre de masses amb bomba
rotatòria, model LCMS- 2020 Single Quadrupole, ambdós de la marca Shimadzu,
per al Departament CEXS.

9

Per garantir el perfecte funcionament de l’equipament i del conjunt de components
que l’integren, és necessari contractar el manteniment correctiu i preventiu, que fins
aquest moment s’ha vingut prestant dins l’àmbit de garantia original d’adquisició
dels equips.
Per aquest motiu, s’ha aprovat un expedient de contractació, distribuït en dos lots,
per a cobrir la necessitat del manteniment del cromatògraf de líquids (lot 1) per al
període d’1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024 i, en el cas de l’
espectròmetre de masses amb bomba rotatòria (lot 2) des del 7 de setembre de 2022
fins al 31 de desembre de 2024. La diferència de dates deriva en el fet que la garantia
dels equips originals finalitza en dates diferents.
El pressupost de la licitació, i per tant, la despesa màxima estimada d’aquesta
contractació és la següent:
Any
2022
2023
2024
Total

Lot
1
2
Subtotal
any
1
2
Subtotal
any
1
2
Subtotal
any

Import sense
IVA
3.887,30 €
4.611,52 €
8.498,82 €

IVA

Import
Partida
amb IVA
816,33 € 4.703,63 € 219.22
968,42 € 5.579,94 € 219.22
1.784,75 € 10.283,57 €

3.965,05 €
8.382,92 €
12.347,97 €

832,66 € 4.797,71 €
1.760,41 € 10.143,33 €
2.593,07 € 14.941,04 €

219.22
219.22

4.044,35 €
8.550,58 €
12.594,93 €

849,31 € 4.893,66 €
1.795,62 € 10.346,20 €
2.644,93 € 15.239,86 €

219.22
219.22

33.441,72 €

7.022,75 €

40.464,47 €

S’opta per la tramitació de l’expedient amb un abast pluriennal per raons
d’eficiència en la despesa, atès que en la prospecció del mercat realitzada es copsa
que s’ofereix un cost pel servei inferior si el compromís del manteniment s’estén a
tres anualitats. En efecte, l’oferta pel servei de manteniment en modalitat anual amb
pròrrogues, comportaria un encariment del cost del servei del 22% per al mateix
període respecte al pressupost indicat anteriorment. Aquesta modalitat de servei
permet, per altra banda, assegurar la continuïtat del servei de manteniment
d’aquests equips durant tot el seu temps de vida, de manera que les activitats de
recerca i investigació a que es dediquen es puguin dur a terme sense incidències.
Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de
la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la contractació del servei de
manteniment correctiu i preventiu d’un cromatògraf de líquids i un espectròmetre
de masses de la marca Shimadzu ubicats al campus del Mar de la Universitat
Pompeu Fabra, per al període 2022 a 2024.
3.
En data 6 de maig del 2021 la Comissió Econòmica del Consell Social acorda
l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació conjunta de
la subscripció a les revistes electròniques de Science Direct (Elsevier) per al
període 2021 a 2024, amb el pressupost que correspon a la UPF, pels imports
següents:
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Any

Concepte

Lectura
2021 Publicació
Subtotal 2021
Lectura
2022 Publicació
Subtotal 2022
Lectura
2023 Publicació
Subtotal 2023
Lectura
2024 Publicació
Subtotal 2024
Total
pressupost
contracte

Import total
sense IVA
50.799,86 €
120.069,86 €
170.869,72 €
40.147,62 €
136.337,40 €
176.485,02 €
28.577,95 €
153.146,97 €
181.724,92 €
11.841,54 €
175.514,15 €
187.355,69 €
716.435,35 €

Import de l’IVA
(*)
2.031,99 €
25.214,67 €
27.246,66 €
1.605,90 €
28.630,85 €
30.236,75 €
1.143,12 €
32.160,86 €
33.303,98 €
473,66 €
36.857,97 €
37.331,63 €
128.119,02 €

Import total
amb IVA
52.831,85 €
145.284,53 €
198.116,38 €
41.753,52 €
164.968,25 €
206.721,77 €
29.721,07 €
185.307,83 €
215.028,90 €
12.315,20 €
212.372,12 €
224.687,32 €
844.554,37 €

Partida
220.11
227.90
220.11
227.90
220.11
227.90
220.11
227.90

(*) L’IVA aplicable pel concepte de lectura és del 4% i pel concepte de publicació del
21%.”.
En l’execució del contracte es constata per les factures que emet l’adjudicatari, el
règim de l’Import de Valor Afegit que aplica és pel concepte de lectura i, per tant,
és únicament del 4 %, el que fa necessari modificar l’acord pluriennal en aquest
sentit i pels valors següents:
Any

Concepte

2021
Lectura
2022
Lectura
2023
Lectura
2024
Lectura
Total pressupost contracte

Import total
Import de l’IVA
sense IVA
170.869,72 €
6.834,79 €
176.485,02 €
7.059,40 €
181.724,92 €
7.269,00 €
187.355,69 €
7.494,23 €
716.435,35 €
28.657,41 €

Import total
amb IVA
177.704,51 €
183.544,42 €
188.993,92 €
194.849,92 €
745.092,76 €

Partida
220.11
220.11
220.11
220.11

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social que aprovi la
modificació dels imports de l’acord del Consell Social de 6 de maig del 2021,
sobre la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació conjunta de la
subscripció a les revistes electròniques de Science Direct (Elsevier) pel període
2021-2024 pels valors indicats.
4.
Per tal de mantenir la qualitat en la recerca i docència la UPF forma part de la
Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) que es gestiona pel CSUC i que esdevé una
plataforma d'accés a productes d'informació multidisciplinar i d'interès generalitzat
per a estudiants, professors i investigadors de Catalunya. La BDC dona accés a unes
16.500 revistes electròniques, 16.000 llibres electrònics i 22 bases de dades. Gràcies
a la contractació conjunta d’aquests recursos electrònics, que promou el CSUC, les
biblioteques minimitzen els costos individuals de subscripció, unifiquen les
necessitats d'informació i realitzen una gestió centralitzada.
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Per al període 2022-2024 es necessita renovar la subscripció al subministrament de
les revistes Nature que pertanyen a l’àrea de coneixement de Biologia i divulgació
científica. Aquest acord es regula mitjançant una llicència plurianual signada entre
el propi proveïdor i el CSUC que recull tots els detalls de contingut i de cost.
En la Comissió Executiva del CSUC d’11 de novembre del 2021, s’ha acordat
autoritzar a la directora general del CSUC a iniciar l’expedient de contractació per
a aquest subministrament i, per aquest motiu, els partícips de la compra han de fer
arribar l’autorització de la despesa aprovada.
El pressupost màxim que correspon a la UPF, d’acord amb la distribució acordada
a la Comissió Executiva del CSUC, és el següent:
Any

Concepte

2022 Nature
2023 Nature
2024 Nature
Total import despesa

Import total
sense IVA
9.698,08 €
9.698,08 €
9.698,08 €
29.094,24 €

Import de l’IVA
387,92 €
387,92 €
387,92 €
1.163,76 €

Import total amb
Partida
IVA
10.086,00 € 220.11
10.086,00 € 220.11
10.086,00 € 220.11
30.258,00 €

S’opta per la realització d’aquesta contractació de caràcter pluriennal, perquè fins a
l’any 2020 els contractes que es realitzaven amb aquesta editorial comportaven cada
any un increment entorn al 2,5 %. Per aquest motiu, és convenient adherir-se a
aquesta compra conjunta que, entre d’altres avantatges, comporta una reducció dels
preus en fer-se a 3 anys ja que es garanteix un increment estable durant tot el període
de l’1,5 %. Per tant, la contractació amb caràcter pluriennal és la opció
econòmicament més eficient i necessària per a atendre aquesta necessitat.
Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de
la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació conjunta de la subscripció a
les revistes Nature de la BDC bàsica per al període 2022-2024.
5.

Per tal de mantenir la qualitat en la recerca i docència la UPF forma part de la
Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) que es gestiona pel CSUC i que esdevé una
plataforma d'accés a productes d'informació multidisciplinar i d'interès generalitzat
per a estudiants, professors i investigadors de Catalunya. La BDC dona accés a unes
16.500 revistes electròniques, 16.000 llibres electrònics i 22 bases de dades. Gràcies
a la contractació conjunta d’aquests recursos electrònics, que promou el CSUC, les
biblioteques minimitzen els costos individuals de subscripció, unifiquen les
necessitats d'informació i realitzen una gestió centralitzada.
Per al període 2022-2024 es necessita renovar la subscripció al subministrament de
la col·lecció Lecture Notes in Computer Science que pertany a l’àrea de
coneixement d’informàtica. Aquest acord es regula mitjançant una llicència
plurianual signada entre el propi proveïdor i el CSUC que recull tots els detalls de
contingut i de cost.
En la Comissió Executiva del CSUC d’11 de novembre del 2021, s’ha acordat
autoritzar a la directora general del CSUC a iniciar l’expedient de contractació per
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a aquest subministrament i, per aquest motiu, els partícips de la compra han de fer
arribar l’autorització de la despesa aprovada.
El pressupost màxim que correspon a la UPF, d’acord amb la distribució acordada
a la Comissió Executiva del CSUC, és el següent:
Any

Concepte

2022 LNCS
2023 LNCS
2024 LNCS
Total import despesa

Import total
sense IVA
9.951,37 €
10.050,89 €
10.151,39 €
30.153,65 €

Import de
l’IVA
398,05 €
402,04 €
406,06 €
1.206,15 €

Import total
amb IVA
10.349,42 €
10.452,93 €
10.557,45 €
31.359,80 €

Partida
625.00
625.00
625.00

S’opta per la realització d’aquesta contractació de caràcter pluriennal, perquè fins a
l’any 2020 els contractes que es realitzaven amb aquesta editorial comportaven cada
any un increment entorn al 2,0 %. Per aquest motiu, és convenient adherir-se a
aquesta compra conjunta que, entre d’altres avantatges, comporta una reducció dels
preus en fer-se a 3 anys ja que es garanteix un increment estable durant tot el període
de l’1,0 %. Per tant, la contractació amb caràcter pluriennal és la opció
econòmicament més eficient i necessària per a atendre aquesta necessitat.
Per tot això el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de
la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació conjunta de la subscripció a
la col·lecció Lecture Notes in Computer Science (LNCS) de la BDC AxA per al
període 2022-2024.
6.
Per tal de mantenir la qualitat en la recerca i docència la UPF forma part de la
Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) que es gestiona pel CSUC i que esdevé una
plataforma d'accés a productes d'informació multidisciplinar i d'interès generalitzat
per a estudiants, professors i investigadors de Catalunya. La BDC dona accés a unes
16.500 revistes electròniques, 16.000 llibres electrònics i 22 bases de dades. Gràcies
a la contractació conjunta d’aquests recursos electrònics, que promou el CSUC, les
biblioteques minimitzen els costos individuals de subscripció, unifiquen les
necessitats d'informació i realitzen una gestió centralitzada.
Per al període 2022-2023 es necessita renovar la subscripció a la base de dades
d’estadístiques Statista, que pertany a l’àrea de coneixement d’economia i empresa.
Aquest acord es regula mitjançant una llicència plurianual signada entre el propi
proveïdor i el CSUC que recull tots els detalls de contingut i de cost.
En la Comissió Executiva del CSUC d’11 de novembre del 2021, s’ha acordat
autoritzar a la directora general del CSUC a iniciar l’expedient de contractació per
a aquest subministrament i, per aquest motiu, els partícips de la compra han de fer
arribar l’autorització de la despesa aprovada.
El pressupost màxim que correspon a la UPF, d’acord amb la distribució acordada
a la Comissió Executiva del CSUC, és el següent:
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Any

Concepte

2022 Statista
2023 Statista
Total import despesa

Import
total
sense IVA
4.316,13 €

Import de
l’IVA

Import total
amb IVA

906,39 €

5.222,52 €

906,39 €
1.812,78 €

5.222,52 €
10.445,04 €

4.316,13 €
8.632,26 €

Partid
a
220.1
1
220.1
1

S’opta per la realització d’aquesta contractació de caràcter pluriennal perquè, entre
d’altres avantatges, comporta el manteniment del preu del 2021 per als anys 2022 i
2023 i, per altra banda, per evitar que una contractació anual comporti una pujada
de preu, com és habitual en aquest sector de negoci. Per tant, la contractació amb
caràcter pluriennal és la opció econòmicament més eficient i necessària per a
atendre aquesta necessitat.
Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de
la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació conjunta de la subscripció a
la base de dades Statista de la BDC AxA per al període 2022-2023.
7.
La Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
eren titulars d’una llicència d’ús d’ocupació temporal conjunta de l’edifici situat al
carrer Dr. Aiguader, 80, de Barcelona atorgada per l’Institut Municipal
d’Assistència Sanitària (IMAS) mitjançant document subscrit en data 14 de
desembre de 2007, per un termini de 50 anys des d’aquella data. En aquestes
instal·lacions del campus del Mar s’imparteixen els estudis de Ciències de la Salut
i de la Vida.
La programació dels ensenyaments de grau de Medicina que impartirà la UPF a
partir del curs acadèmic 2021-2022 ha comportat l’extinció del grau impartit
conjuntament per la UAB i la UPF, per ser incompatibles entre sí.
Com a conseqüència de l’extinció del grau impartit conjuntament, la UAB deixarà
de tenir la necessitat d’utilitzar l’immoble objecte de la llicència, essent d’interès
de la UPF la plena utilització d’aquestes instal·lacions per tal d’impartir els nous
ensenyaments de Medicina i realitzar activitats acadèmiques vinculades.
Les dues universitats varen subscriure en data 26 de març de 2021, un acord marc
en el qual s’assumien tots els compromisos necessaris per a la correcta implantació
del grau en Medicina, a impartir per la UPF, i la des-implantació del grau
interuniversitari en Medicina que venia sent impartint conjuntament per la UAB i
la UPF.
Com a contraprestació per la transmissió a la UPF per part de la UAB de la part
indivisa de la llicència d’ús sobre l’edifici Dr. Aiguader, la Universitat haurà
d’abonar la quantitat de tres milions vuit-cents mil euros (3.800.000,00 €) per
rescabalar la UAB per les inversions efectuades i no amortitzades en l’immoble
esmentat.
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El repartiment per anualitats de la despesa derivada de l’adquisició del dret era la
següent:
Anualitat
2021
2022
2023
2024
Total

Import total
300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
900.000,00
3.800.000,00

Partida
620.00
620.00
620.00
620.00

Que interessa modificar per part de la UPF el calendari de pagaments pendents pel
següent:
Anualitat
2021
2022
2023
2024
Total

Import total
300.000,00
650.000,00
1.300.000,00
1.550.000,00
3.800.000,00

Partida
620.00
620.00
620.00
620.00

Atès que aquest acord implica una espera de dos anys, respecte a la quantitat de
650.000 euros de l’any 2022, l’esmentada quantitat meritarà l’interès legal del diner
a favor de la UAB pel termini de l’esperada acordada.
Es manté la resta de condicions acordades del pagament de caràcter pluriennal atès
que la UPF no pot absorbir el total de la inversió en un únic exercici.
Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de
la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la transmissió de la part indivisa de
la llicència d’ús d’ocupació temporal sobre l’edifici Dr. Aiguader per part de la
Universitat Autònoma de Barcelona a la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb
les noves quantitats proposades.
8.

En data 6 de maig del 2021 la Comissió Econòmica del Consell Social acorda
l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF per a la contractació
conjunta de la subscripció a les revistes electròniques d’ACS pel període 2021 a
2024, pels imports següents:
Any

Import total Import
total Import de
Concepte sense IVA en
sense IVA l’IVA (**)
$
en € (*)

Lectura
2021 Publicació
Subtotal
2021
Lectura
2022 Publicació
Subtotal
2022

$7.703,32
$11.930,41
$19.633,73

6.547,82 €
10.140,85 €
16.688,67 €

Import
Partid
total
a
amb
IVA
261,91 € 6.809,73 € 220.11
2.129,58 € 12.270,43 € 227.90
2.391,49 € 19.080,16 €

$6.587,41
$13.439,00
$20.026,41

5.599,30 €
11.423,15 €
17.022,45 €

223,97 € 5.823,27 € 220.11
2.398,86 € 13.822,01 € 227.90
2.622,83 € 19.645,28 €
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Lectura
2023 Publicació
Subtotal
2023
Lectura
2024 Publicació
Subtotal
2024
Total
pressupost
contracte

$7.626,68
$13.200,78
$20.827,46

6.482,68 €
11.220,66 €
17.703,34 €

259,31 € 6.741,99 € 220.11
2.356,34 € 13.577,00 € 227.90
2.615,65 € 20.318,99 €

$6.293,28
$15.367,28
$21.660,56

5.349,29 €
13.062,19 €
18.411,48 €

213,97 € 5.563,26 € 220.11
2.743,06 € 15.805,25 € 227.90
2.957,03 € 21.368,51 €

$82.148,16

69.825,94 €

10.587,00 € 80.412,94 €

(*) Per l’aprovació de la despesa és necessari considerar els imports en dòlars del contracte
ja que l’equivalència en euros són una estimació al canvi a data 5 de juliol del 2021. Per
tant es demana l’autorització d’aquests imports i de les modificacions en aquests imports
com a conseqüència de la variació dels tipus de canvi hi hagi en la entrada en vigor de
cada anualitat.
(**) L’IVA aplicable pel concepte de lectura és del 4% i pel concepte de publicació del
21%.”.

En l’execució del contracte es constata per les factures que emet l’adjudicatari, el
règim de l’Import de Valor Afegit que aplica és pel concepte de lectura i, per tant,
és únicament del 4 %, el que fa necessari modificar l’acord pluriennal en aquest
sentit i pels valors següents:

Any

Concept
e

202
Lectura
1
202
Lectura
2
202
Lectura
3
202
Lectura
4
Total pressupost contracte

Import total Import total
sense IVA en sense IVA
en
$
€ (*)
$19.633,
73
$20.026,
41
$20.827,
46
$21.660,
56
$82.148,
16

16.688,67 €

Import
de
l’IVA
(**)
667,55 €

17.022,45 €

680,90 €

17.703,34 €

708,13 €

18.411,48 €

736,46 €

69.825,94 €

2.793,04
€

Import
Partid
total
a
amb
IVA
17.356,22 € 220.1
1
17.703,35 € 220.1
1
18.411,47 € 220.1
1
19.147,94 € 220.1
1
72.618,98 €

(*) Per l’aprovació de la despesa és necessari considerar els imports en dòlars del contracte
ja que l’equivalència en euros són una estimació al canvi a data 5 de juliol del 2021. Per
tant es demana l’autorització d’aquests imports i de les modificacions en aquests imports
com a conseqüència de la variació dels tipus de canvi hi hagi en la entrada en vigor de
cada anualitat.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la modificació
dels imports de l’acord del Consell Social de 6 de maig del 2021, sobre la despesa
de caràcter pluriennal, per a la contractació conjunta de la subscripció a les revistes
electròniques d’ACS pel període 2021 a 2024 pels imports indicats i de les
modificacions en aquests imports com a conseqüència de la variació dels tipus de
canvi hi hagi en la entrada en vigor de cada anualitat.
5. Proposta d'aprovació de temes de l’àmbit acadèmic:
Proposta de modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 202016

21; 2021-2022 i 2022-2023
S’aprova la modificació de la programació universitària de titulacions oficials per
als cursos 2020-2021; 2021-2022 i 2022-2023, que consta com a annex 3 d’aquesta
acta.
Proposta d'aprovació del Pla de Foment als Màsters Universitaris 2022
El Pla de Foment per als màsters universitaris es va crear l’any 2011 amb l’objectiu
de facilitar recursos addicionals als departaments de la UPF per a la millora de la
formació de postgrau i l’impuls a la seva excel·lència i internacionalització.
Els anys 2011 i 2012 el Pla de Foment consistia en una dotació mínima, que es
complementava amb una dotació incrementada a departaments amb màsters amb
un preu per crèdit per sobre del nivell superior dels preus per a màsters universitaris
fixats pel Decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de
Catalunya.
L’any 2013, com a conseqüència de les modificacions en els preus dels crèdits, el
Pla de Foment es va replantejar i es va estructurar en quatre tipus de dotacions
econòmiques: tres assignades segons el nombre d’estudiants matriculats a cada
màster i la quarta per a aquells màsters que donen accés a una professió regulada.
Els Plans de Foment del 2014 i 2015 van mantenir aquesta mateixa estructura i des
del Pla de Foment 2016 s’ha incorporat una dotació addicional en concepte
d’internacionalització. El Pla de Foment 2021 va afegir una dotació pels resultats
en l’esforç d’assolir l’objectiu d’augmentar el nombre de places, en consonància
amb una petició que la direcció de la Universitat havia fet el curs anterior a les
Unitats de Coordinació Acadèmica. Aquesta darrera dotació no s’inclou al Pla de
Foment 2022, que reprèn l’estructura del Pla de Foment 2016.
El Pla de Foment 2022 preveu una dotació de 91.600 euros.
Per tot això, que mel Consell de Govern
ACORDA
Aprovar el Pla de Foment per als màsters universitaris 2022, el qual es regirà per
les bases següents:
BASES DEL PLA DE FOMENT PER ALS MÀSTERS UNIVERSITARIS
2022
Article 1. Pressupost
La dotació global del Pla de Foment per als màsters universitaris (PFM) 2022 està
integrada per 91.600 euros, dins les disponibilitats pressupostàries de la UPF.
Article 2. Dotació de l’ajut
La dotació de l’ajut que la Universitat atribueix als departaments pren en
consideració el nombre d’estudiants matriculats en els màsters universitaris i la seva
procedència, en els termes en què figura en els apartats següents:
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a) Dotació segons el nombre d’estudiants matriculats al curs 2021-22 de nou
accés (màsters d’un any) o de nou accés i 2n curs (màsters de dos anys)
Es diferencien 4 tipus de dotació, d’acord amb els valors següents:





Dotació de 10.000€: màsters amb més de 200 estudiants matriculats
Dotació de 5.000€: màsters amb més de 35 estudiants matriculats
Dotació de 3.000€: màsters que tenen entre 30 i 35 estudiants
matriculats
Dotació de 2.000€: màsters que tenen entre 20 i 29 estudiants
matriculats i màsters que tenen menys de 20 estudiants matriculats
però el curs 2020-21 tenien més de 19 estudiants matriculats.

b) Dotació en concepte d’internacionalització
Segons el nombre d’estudiants matriculats de nou accés al curs 2021-22 o de
segon curs en el cas de màsters de dos anys, de fora de la Unió Europea i que
no tenen la consideració de residents espanyols de llarga durada, s’estableixen
els valors següents:
 Dotació de 600€: màsters que tenen entre 10 i 19 estudiants
internacionals
 Dotació de 1.200€: màsters que tenen entre 20 i 29 estudiants
internacionals
 Dotació de 1.800 €: màsters que tenen 30 o més estudiants
internacionals
Article 3. Gestió dels ajuts
La gestió dels ajuts correspon als directors de departament els quals poden delegarla en el coordinador de màster corresponent.
Article 4. Conceptes finançables
El PFM permet el finançament dels conceptes que figuren a continuació, sempre
que estiguin relacionats amb la coordinació, gestió o organització acadèmica dels
màsters:
- Despeses de viatge i allotjament de conferenciants
- Retribució de conferenciants
- Despeses de preparació de material docent
- Ajuts a l’estudi
- Despeses per a captació i promoció d’estudiants
Article 5. Pagament
Es preveu que la Universitat transfereixi a tots els departaments les dotacions
corresponents als màsters que gestionen durant el primer trimestre de 2022.
Article 6. Concessió dels Ajuts
El vicerector d’Ordenació Acadèmica adjudicarà directament els ajuts a tots aquells
màsters que oficialment formen part de l’oferta de màsters universitaris per al curs
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2021-2022, d’acord amb les condicions estipulades a l’article 2, sense necessitat de
formalització de sol·licituds per part dels departaments.
Article 7. Durada
Els ajuts atorgats es podran utilitzar per al cofinançament de les activitats dels
Màsters universitaris impartits tant el curs 2021-2022 com el 2022-2023 i per a
despeses generades des del dia 1 de gener fins el 31 de desembre del 2022.
Els romanents que puguin restar dels ajuts seran reintegrats al Pressupost de la
Universitat.
Article 8. Interpretació i aplicació d’aquest Pla
Correspon al vicerector d’Ordenació Acadèmica adoptar les mesures i disposicions
que calguin per a la interpretació i aplicació d’aquest Pla.
Article 9. Justificació econòmica i acadèmica
El 31 de desembre del 2022, els directors de departament hauran de presentar una
memòria justificativa de les despeses ocasionades. L'extensió màxima de l'informe
serà de dues pàgines i s’haurà de presentar amb la signatura del director del
departament i del coordinador del màster.
Proposta d'aprovació del calendari acadèmic per al curs 2022-2023
Primer. S’aprova el calendari acadèmic del curs 2022-23 que figura als annexos I
i II.
Segon. Es faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria d’ordenació
acadèmica perquè modifiqui les dates del calendari acadèmic per adaptar-lo als
festius que determinin les administracions responsables.
Tercer. Es faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria d’ordenació
acadèmica perquè acordi amb les altres universitats que imparteixen el grau en
Filosofia, Política i Economia el calendari acadèmic per a l’any corresponent, a fi
que s’ajusti a les característiques d’aquest ensenyament interuniversitari.
Quart. Es faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria d’ordenació
acadèmica perquè aprovi les modificacions del calendari acadèmic que siguin
necessàries per al bon desenvolupament i la finalització del curs 2022-23.
ANNEX I: CALENDARI ACADÈMIC PER AL CURS 2022-2023
El curs 2022-23 s’inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d’agost, sense perjudici
que es desenvolupin activitats lectives i tràmits administratius, relatius al curs
acadèmic 2021-22, en dates posteriors a aquestes.
El 30 de setembre és el termini màxim per dipositar les tesis doctorals sense que els
doctorands hagin de formalitzar una nova matrícula per al curs 2022-23 en els
terminis establerts. Als efectes de tràmits acadèmics que ho requereixin, pel que fa
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als ensenyaments de doctorat, es considera que el curs acadèmic s’inicia i finalitza
els mateixos dies que per als ensenyaments de grau i de màster.
1r. Trimestre


Classes: 27 de setembre - 2 de desembre
– Primer curs: els estudiants de nou accés iniciaran les classes a partir del
19 de setembre. La data concreta per a cada estudi es publicarà a la web
de cada centre.
– Estudiants del Programa general de Rotatori del Grau en Medicina: 5
de setembre.



Avaluació: 12 de desembre – 22 de desembre



Tancament d’actes: 16 de gener



Recuperació: 20 de gener - 4 de febrer



Tancament d’actes de recuperació: 13 de febrer



Vacances: 23 de desembre - 8 de gener

2n. Trimestre


Classes: 9 de gener - 17 de març



Avaluació: 22 de març –1 d’abril



Tancament d’actes: 17 d’abril



Vacances: 3 d’abril – 10 d’abril



Recuperació: 21 d’abril - 6 de maig



Tancament actes de recuperació: 15 de maig

3r. Trimestre


Classes: 11 d’abril – 16 de juny



Avaluació: 20 de juny – 29 de juny



Tancament d’actes: 4 de juliol



Recuperació: 7 de juliol - 15 de juliol



Tancament actes de recuperació: 19 de juliol



Tancament actes Màster: 14 de setembre

Dies festius
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24 de setembre
26 de setembre
12 d’octubre
1 de novembre
6 de desembre
8 de desembre
23 d’abril
1 de maig
29 de maig
24 de juny

Dies no lectius
 5 de desembre
 7 de desembre
 9 de desembre





20 de març
21 de març
19 de juny

Dies de classe
 1r. trimestre: 47
 2n. trimestre: 50
 3r. trimestre: 47
Total : 144
ANNEX II: NOMBRE DE DIES DE CLASSE PER TRIMESTRE
Primer trimestre
 Dilluns: 9
 Dimarts: 9
 Dimecres: 9
 Dijous: 10
 Divendres: 10
Segon trimestre
 Dilluns: 10
 Dimarts: 10
 Dimecres: 10
 Dijous: 10
 Divendres: 10
Tercer trimestre
 Dilluns: 7
 Dimarts: 10
 Dimecres: 10
 Dijous: 10
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Divendres: 10

6. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit de PDI:
Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència i de
gestió al personal docent i investigador funcionari i contractat meritats fins al 31 de
desembre de 2020
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions
addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les
universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l’assignació
d’aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l’article 72 de la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vista la Resolució EMC/3426/2020, de 23 de desembre, per la qual es dóna
publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals
docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les
universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2020, per a
l'assignació de les retribucions addicionals.
Atès que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha
certificat l’informe d’avaluació de l’activitat docent del personal docent i
investigador funcionari i contractat emès per la Universitat Pompeu Fabra, el dia
30 de setembre de 2021.
Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha
certificat l’informe d’avaluació dels mèrits individuals de gestió del personal docent
i investigador funcionari i contractat emès per la Universitat Pompeu Fabra, el dia
14 de juliol de 2021.
És per tot això que, en aplicació del que disposa l’article 7 del Decret 405/2006, el
Consell de Govern
ACORDA
Proposar al Consell Social l’assignació dels complements addicionals per mèrits de
docència i de gestió al professorat relacionat en els annexos següents:
●

Annex I: Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2020, amb efectes
econòmics de l’1 de gener del 2021, al professorat funcionari i contractat.

●

Annex II: Mèrits de gestió fins el 31 de desembre del 2020, amb efectes
econòmics de l’1 de gener del 2021, al professorat funcionari i contractat.

ANNEX I: Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2020, amb efectes
econòmics de l’1 de gener del 2021, al professorat funcionari i contractat

Cognoms i Nom

Categoria

ANTÓ BOQUÉ, JOSE MARIA
Catedràtic d'universitat
ATIENZA
CEREZO,
ENCARNACION
Professor titular d'universitat

Efectes
econòmics

data inici

data fi

01/01/2015

31/12/2019

01/01/2021

06/10/2015

05/10/2020

01/01/2021

22

Valor
mensual

Valor anual
€

BACH MARTORELL, MARIA Professor
DEL CARME
doctor)
Professor
BALLO FANTOVA, JORDI
doctor)
Professor
BANAL ESTAÑOL, ALBERT
doctor)

agregat

(cont.

agregat

(cont.

agregat

(cont.

02/01/2015

01/01/2020

01/01/2021

13/06/2015

12/06/2020

01/01/2021

30/04/2015

29/04/2020

01/01/2021

Catedràtic d'universitat
01/01/2016
Professor
col.laborador
BOADA CENTENO, NURIA
doctor
09/11/2015
CABALLE MARTORELL, ANA Professor agregat (cont.
MARIA
doctor)
01/07/2015
CALAFELL MAJO, FRANCESC
D'ASSIS
Professor titular d'universitat 07/04/2015

31/12/2020

01/01/2021

08/11/2020

01/01/2021

30/06/2020

01/01/2021

06/04/2020

01/01/2021

CANALDA CRIADO, SERGIO

15/04/2015

14/04/2020

01/01/2021

CAPDEVILA CASTELLS, POL
Professor agregat interí
22/05/2015
CARRIO
SAMPEDRO, Professor lector (ajudant
ALBERTO
doctor)
01/11/2015

21/05/2020

01/01/2021

31/10/2020

01/01/2021

COLAS NEILA, EUSEBIO JOSE
COROMINAS SERRA, MARIA
AURORA
COSTA CARRERAS, JOAN
JOSEP MARIA

Professor agregat interí
01/10/2015
Professor
col.laborador
doctor
25/03/2015

09/11/2020

01/01/2021

24/03/2020

01/01/2021

Professor titular d'universitat 25/09/2015
Professor agregat (cont.
doctor)
11/07/2015
Professor agregat (cont.
doctor)
01/10/2015

24/09/2020

01/01/2021

10/07/2020

01/01/2021

30/09/2020

01/01/2021

Professor indefinit no fix
01/10/2015
Catedràtic contractat (cont.
doctor)
25/09/2015

30/09/2020

01/01/2021

DÍEZ ANTÓN, JUANA MARÍA
ESPUNYA
PRAT,
ANNA
MARIA
Professor titular d'universitat

24/09/2020

01/01/2021

25/09/2015

24/09/2020

01/01/2021

FERNANDEZ CAVIA, JOSE

24/10/2015

23/10/2020

01/01/2021

21/09/2015

20/09/2020

01/01/2021

13/04/2015

12/04/2020

01/01/2021

GERMANO, FABRIZIO

Professor titular d'universitat
Professor lector (ajudant
doctor)
Catedràtic contractat (cont.
doctor)
Professor agregat (cont.
doctor)

04/03/2015

03/03/2020

01/01/2021

GIFRA ADROHER, PERE

Professor titular d'universitat

01/10/2015

30/09/2020

01/01/2021

GIL BAZO, JOSE JAVIER
Professor titular d'universitat 01/10/2015
GONZALEZ LOPEZ, MARIA Professor agregat (cont.
JOSE
doctor)
09/05/2015
Catedràtic contractat (cont.
HERNANDEZ LEO, DAVINIA
doctor)
28/02/2015

30/09/2020

01/01/2021

08/05/2020

01/01/2021

27/02/2020

01/01/2021

IBAÑEZ MUÑOZ, JOSEP
JACOBSON
FINBERG,
STEPHEN HOWARD
JANUE
MIRET,
MARIA
CONCEPCIO

10/11/2015

09/11/2020

01/01/2021

01/09/2015

31/08/2020

01/01/2021

25/07/2015

24/07/2020

01/01/2021

25/03/2015

24/03/2020

01/01/2021

01/01/2016

31/12/2020

01/01/2021

15/11/2015

14/11/2020

01/01/2021

Professor agregat interí
19/02/2015
Professor agregat (cont.
doctor)
29/11/2004
Professor agregat (cont.
doctor)
20/05/2015

18/02/2020

01/01/2021

19/05/2015

01/01/2021

19/05/2020

01/01/2021

BENACH DE ROVIRA, JUAN

COZZOLI, DANIELE
DALMAU LLORET, VICTOR
DE LE COURT, ALEXANDRE

FREIRE VEIGA, ANA MARIA
GEA GUIRAL, JOAQUIN

Professor indefinit no fix

Professor titular d'universitat
Professor agregat (cont.
doctor)
Professor agregat (cont.
doctor)
Professor agregat (cont.
JORDA PUIG, SERGIO
doctor)
Professor agregat (cont.
MACHO PEREZ, ANA BELEN
doctor)
Professor agregat (cont.
MACIA SANTAMARIA, JAVIER doctor)
MARCH ROIG, EVA
MARFANY SIMO, MARTA
MARFANY SIMO, MARTA
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€

€

€

MAURI DE LOS RIOS, MARCEL Professor agregat interí
Professor agregat (cont.
MAYOL TOLL, LAIA
doctor)
Professor agregat (cont.
MAYOL TOLL, LAIA
doctor)
MCNALLY SEIFERT, LOUISE
ELIZABETH
Catedràtic d'universitat
MONTEAGUDO MONEDERO,
MONTIANO
Professor titular d'universitat
Professor agregat (cont.
MORGADES GIL, SILVIA
doctor)
MOYANO
CLARAMUNT,
ELISABET
Professor titular d'universitat
Professor agregat (cont.
ORTIZ GERVASI, LUIS MARIA doctor)
PALENCIA-LEFLER
ORS,
MANUEL
Professor titular d'universitat
PALMER, JOHN ROSSMAN
BERTHOLF
Professor agregat interí
Professor agregat (cont.
PARES BURGUES, NARCIS
doctor)
Professor agregat (cont.
PASTOR MAESO, MANUEL
doctor)
Professor agregat (cont.
PIELLA FENOY, GEMA
doctor)

19/09/2014

05/10/2020

01/01/2021

01/01/2011

31/12/2015

01/01/2021

01/01/2016

31/12/2020

01/01/2021

20/01/2015

19/01/2020

01/01/2021

01/10/2009

30/09/2019

01/01/2021

14/06/2015

13/06/2020

01/01/2021

01/01/2016

31/12/2020

01/01/2021

01/11/2015

31/10/2020

01/01/2021

01/10/2015

30/09/2020

01/01/2021

01/01/2016

31/12/2020

01/01/2021

01/01/2016

31/12/2020

01/01/2021

25/09/2015

24/09/2020

01/01/2021

28/09/2015

27/09/2020

01/01/2021

POSAS GARRIGA, FRANCESC

Catedràtic d'universitat

01/10/2015

30/09/2020

01/01/2021

PUJOL MORILLO, DIDAC

Professor titular d'universitat

18/06/2015

17/06/2020

01/01/2021

RODRIGO ALSINA, MIGUEL
Catedràtic d'universitat
RODRIGO
HERNANDEZ,
ANGEL JOSE
Professor titular d'universitat
RODRIGUEZ
MARTINEZ,
RUTH
Professor agregat interí
Professor agregat (cont.
RODRIGUEZ MENES, JORGE
doctor)
SALGADO DE DIOS, JOSE Professor lector (ajudant
FRANCISCO
doctor)

01/01/2016

31/12/2020

01/01/2021

01/10/2015

30/09/2020

01/01/2021

23/12/2015

22/12/2020

01/01/2021

31/05/2015

30/05/2020

01/01/2021

22/03/2015

21/03/2020

01/01/2021

SANDIUMENGE FARRÉ, JOSEP Professor titular d'universitat
Professor agregat (cont.
SENTI CLAPES, MARIANO
doctor)
SERRANO
SANCHEZ, Professor agregat (cont.
ANTONIO LUIS
doctor)
SILVA
SANCHEZ,
JESUS
MARIA
Catedràtic d'universitat
Professor lector (ajudant
SOLANES MULLOR, JOAN
doctor)

01/05/2015

30/04/2020

01/01/2021

28/04/2015

27/04/2020

01/01/2021

03/03/2015

02/03/2020

01/01/2021

01/01/2014

31/12/2020

01/01/2021

23/12/2013

22/12/2020

01/01/2021

SOLE AURO, AÏDA
Professor agregat interí
SOLER MASOTA, MARIA DE
LA PAZ
Professor titular d'universitat
Professor agregat (cont.
SUKNO, FEDERICO MATEO
doctor)
TORCAL
LORIENTE,
MARIANO
Catedràtic d'universitat
TULLOCH,
CHRISTOPHER
DAVID
Professor agregat interí
Professor lector (ajudant
VINYALS MIRABENT, SARA
doctor)

22/09/2015

21/09/2020

01/01/2021

01/10/2015

30/09/2020

01/01/2021

01/02/2006

04/01/2017

01/01/2021

01/01/2016

31/12/2020

01/01/2021

13/10/2015

12/10/2020

01/01/2021

10/10/2011

17/04/2018

01/01/2021

€

Total

115.791,60 €

ANNEX II: Mèrits de gestió fins el 31 de desembre del 2020, amb efectes
econòmics de l’1 de gener del 2021, al professorat funcionari i contractat.
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Cognoms i Nom

Núm. de
mèrit

Categoria

ALOS ALCALDE, ELISA

Efectes
econòmics

Titular d'universitat

1

01/01/2021

Agregat

1

01/01/2021

Agregat

3

01/01/2021

Agregat

1

01/01/2021

Titular d'universitat

1

01/01/2021

DIEZ ANTON, JUANA MARIA

Catedràtic contractat

1

01/01/2021

FELIP SABORIT, DAVID

Titular d'universitat

1

01/01/2021

GEA GUIRAL, JOAQUIN

Catedràtic contractat

4

01/01/2021

GIFRA ADROHER, PERE

Titular d'universitat

2

01/01/2021

GIRVENT MONTLLOR, MERITXELL Col·laborador doctor

2

01/01/2021

JANUE MIRET, MARIA CONCEPCIÓ Professor agregat
LOPEZ
RODRIGUEZ,
MARIA
CRISTINA
Catedràtic contractat

2

01/01/2021

1

01/01/2021

MARTÍ MÁRMOL, JOSÉ LUIS
Titular d'universitat
MONLLAU
JAQUES,
TERESA
MARIA
Agregat

4

01/01/2021

2

01/01/2021

MOYANO CLARAMUNT, ELISABET

Titular d'universitat

2

01/01/2021

ORTIZ GERVASI, LUIS MARIA

Agregat

2

01/01/2021

PUJADAS CORBI, CRISTINA

Catedràtic d'universitat

3

01/01/2021

TORNER CASTELLS, SERGI

Titular d'universitat

2

01/01/2021

UNGUREANU, CAMIL

Agregat

1

01/01/2021

VALVERDE GRANADOS, OLGA

Catedràtic d'universitat

3

01/01/2021

BALLÓ FANTOVA, JORDI
CABALLE
MARTORELL,
MARIA
CAGGESE, ANDREA
CALAFELL
MAJÓ,
D'ASSÍS

Valor
mensual

Valor anual

ANA

FRANCESC

Total anual

33.460,08 €

Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al
personal docent i investigador funcionari per a períodes que hagin finalitzat com a
màxim el 31 de desembre de 2020
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions
addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les
universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l’assignació
d’aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l’article 72 de la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vista la Resolució EMC/3425/2020, de 23 de desembre, per la qual es dóna
publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds
d’acreditació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador
funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de
desembre de 2020.
Atès que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha
reconegut els mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha
obtingut l’avaluació positiva per part de la CNEAI d’algun tram i que s’ha acollit a
la Resolució EMC/3425/2020 ja citada. És per tot això que, en aplicació del que
disposa l’article 7 del Decret 405/2006, el Consell de Govern
ACORDA
Proposar al Consell Social l’assignació dels complements addicionals per mèrits de
recerca al personal docent i investigador relacionat en l’annex: mèrits de recerca
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fins el 31 de desembre del 2020, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2021,
al personal docent i investigador funcionari.
ANNEX: Mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2020, amb efectes
econòmics de l’1 de gener del 2021, al personal docent i investigador funcionari
Cognoms i Nom
ATIENZA CEREZO,
ENCARNACIÓN
BENACH
DE
ROVIRA, JUAN

Data
inici

Categoria
Titular
d'universitat
Catedràtic
d'universitat

Data fi

Efectes
Valor
econòmics mensual

2012

2020 01/01/2021

€

2015

2020 01/01/2021

€
3.642,84
€

Total
anual
Proposta de modificació de l'assignació de punts per al complement addicional de
mèrits de gestió al personal docent i investigador
El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s'estableixen les retribucions
addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les
universitats públiques de Catalunya, regula les condicions per a l'assignació d'una
retribució addicional per mèrits de gestió al personal docent i investigador dels
cossos docents o de determinades categories de professorat contractat.
El decret fixa una puntuació anual per aquells càrrecs que són comuns a totes les
universitats i preveu que el departament competent en matèria d’universitats
determini el nombre màxim de punts que cada universitat pot distribuir entre els
càrrecs unipersonals propis de la seva estructura i organització internes. El Consell
de Govern ha acordat en les sessions del 2 de maig del 2007, 12 de novembre del
2014, 6 de maig del 2015, 10 d’abril del 2019 i 9 de desembre de 2020 els punts
que s’assignen als càrrecs específics de la UPF.
En data 28 d’abril de 2021 es va aprovar una modificació en relació als càrrecs
unipersonals contemplats i es va aprovar nova taula global d’assignació de punts.
Posteriorment, s’ha observat que manca incloure el càrrec de delegat de rector i que
és necessari concretar la data a partir de la qual és d’aplicació la nova taula
aprovada.
Per tot això, el Consell de Govern
ACORDA
Primer. Incloure el càrrec de delegat del rector en la taula d’assignació de punts als
càrrecs previstos en l’article 5 del Decret 405/2006.
Càrrecs acadèmics
UPF

Fins
a
31/12/2003

Des
de
1/01/2014

Des
de
1/01/2015

Des
de
20/02/2019

Des
de
9/12/2020

Des
de
28/04/2021

Cap d'estudis

4

4

4

4

4

3

Comissionat/da

4
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Valor
anual

Coordinador/a
acadèmic/a

4

4

3

4

4

4

2

4

4

4

4

2,5

Coordinador/a de les
PAAU
Coordinador/a
màster

de

4

Coordinador/a
mobilitat

de

4

4

4

4

2,5

Coordinador/a
programa
doctorat

de
de

4

4

4

4

2,5

4

4

4

4

2,5

8

8

8

8

8

Coordinador/a
docent
Degà/ana
o
director/a d’escola
universitària

8

Delegat

3

Director/a
de
l'Escola de Doctorat

4

4

4

Responsable
d’innovació docent

4

3

4

3

Director/a d'institut

5

5

5

5

5

5

Director/a de centre

8

8

8

8

8

8

Director/a
departament

6

6

6

6

6

6

de

Director/a de la
Unitat d’igualtat
Responsable
programes
específics

de

3
4

4

4

4

4

3

Secretari/ària
d'institut

4

4

4

4

4

0

Secretari/ària
de
centre/facultat/escol
a

4

4

4

4

4

3

Secretari/ària
departament

4

4

4

4

4

3

Secretari/ària
general

10

10

10

10

10

10

Sotsdirector/a
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Segon. La taula global d’assignació de punts serà d’aplicació amb efectes d’1 de
gener de 2022, llevat pels càrrecs de Comissionat o comissionada i de director o
directora de la Unitat d’Igualtat que serà d’aplicació amb efectes del 28 d’abril de
2021.
7. Proposta d’aprovació de temes d’àmbit d’integritat, governança i
d’estructura acadèmica:
Proposta d’aprovació del Pla de Mesures d’Integritat en la Gestió de la UPF
El Consell de Govern acorda aprovar el Pla de mesures d’integritat en la gestió de
la Universitat Pompeu Fabra, que consta com annex 4 d’aquesta acta.
Proposta de modificació de la Normativa sobre convenis administratius signats per
la Universitat Pompeu Fabra
El 19 d’octubre del 2016, es va aprovar mitjançant acord del Consell de Govern
de la UPF la Normativa sobre convenis administratius signats per la UPF.
Aquesta normativa s’elaborà a l’empara del capítol VI del títol preliminar de
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del sector públic que regula els convenis
administratius, en la línia prevista en el Dictamen 878 del Tribunal de Cuentas,
de 30 de novembre del 2010, que recomanava, entre d’altres aspectes,
sistematitzar el seu marc legal i la tipologia, i establir-ne els requisits per a la
seva validesa. D’acord amb això, la Normativa sobre convenis administratius
signats per la UPF responia a la necessitat d’ordenar la gestió de la signatura
de convenis dels que la UPF n’era part degut a les seves relacions amb altres
organismes, a fi de facilitar-ne i agilitzar-ne la seva elaboració i tramitació
administrativa. Al mateix temps, aquesta normativa cercava establir un
procediment garantista perquè un conveni seguís tots els tràmits requerits per
confirmar-ne l'oportunitat i la legalitat, a més d’assegurar-ne el seu
coneixement per part de tots els òrgans i unitats implicades.
La normativa de 19 d’octubre de 2016, anava acompanyada d’una resolució del
Rector de 14 de novembre del 2016 d'aprovació dels models normalitzats que
havien de formar part de l'expedient dels convenis administratius.
Des de la seva aprovació, s’ha vingut observant que, si bé s’ha fet efectiva la
finalitat garantista de la normativa, no ha estat així pel que fa als objectius de
facilitar i agilitzar l’elaboració i tramitació administrativa. La necessitat de la
present modificació doncs, rau principalment en millorar l’eficàcia en el
procediment de firma de convenis. D’acord amb això, es modifiquen aspectes
puntuals dels articles 3, 6 i 7 del Títol 1 i es modifica en major mesura el Títol
Segon, que conté els articles relatius a l’Inici del Procediment (Article 8) i la
Tramitació (Article 9). Concretament, en l’Article 8 s’ha simplificat el
contingut que ha de tenir la memòria justificativa i a l’Article 9 es clarifica la
tramitació i les funcions de cada òrgan intervinent. Així mateix, s’elimina la
necessitat d’utilitzar models normalitzats.
La present modificació normativa compleix a més amb el principi d’eficiència,
doncs redueix les càrregues administratives que s’han demostrat innecessàries
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o accessòries, millorant d’aquesta manera la gestió dels recursos públics en la
seva aplicació.
S’ha optat per una modificació parcial de la normativa, enlloc d’una derogació
total, a fi de mantenir la proporcionalitat entre la necessitat de millora i
l’instrument jurídic emprat.
D’acord amb l’anterior, el Consell de Govern

ACORDA
Article únic
Es modifica la Normativa sobre convenis administratius signats per la UPF,
aprovada per Acord del Consell de Govern de 19 d'octubre del 2016, en els
termes següents:
Primer. L’article 3 del Títol 1 queda amb el redactat següent:
“ Article 3. Convenis amb especialitat per la matèria
Tots els convenis signats per la Universitat Pompeu Fabra seguiran el
procediment de proposta, tramitació, aprovació, signatura i control previst
en aquesta normativa, si bé hi ha convenis que per l'especialitat de la
matèria hauran de tenir en compte, a més, la normativa o acord específic que
els reguli, com ara:
- Els convenis per a l’adscripció de centres d'ensenyament superior o per a
l'adscripció o creació de centres de recerca o d’instituts universitaris de
recerca conjuntament amb altres institucions.
- Els concerts amb institucions sanitàries previstos a la legislació sanitària i
universitària.
- Els convenis que instrumentin una subvenció hauran de complir el previst en
la legislació de subvencions que els resulti aplicable.
- Els convenis d’Organització i desenvolupament d’ensenyaments conjunts
conduents a l’obtenció d’un títol oficial o propi.
- Els convenis de cotutela de tesi.
- Els convenis de cooperació educativa.
- Els convenis per adscriure o vincular residències universitàries.
- Els convenis d’avantatges per a la comunitat universitària que preveuen
descomptes, ofertes, etc., sense contraprestació per part de la Universitat.
- Els convenis amb entitats bancàries per donar serveis bancaris o financers a
la comunitat universitària.”
Segon. Els apartats e) i g) de l’article 6 del Títol 1, queden amb el redactat
següent:
“e) Obligacions i compromisos econòmics assumits per cada una de les parts,
si n'hi ha, amb indicació de la seva distribució temporal per anualitats i la seva
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imputació concreta al pressupost corresponent, d'acord amb el previst en la
legislació pressupostària.
g) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i
dels compromisos adquirits, bé sigui amb la creació de comissions mixtes, bé
amb la indicació del responsable de cada entitat per al seguiment, o d’altres
que permetin aquesta funció, a més de la presentació de memòries, documents,
resultats o similars. Aquest mecanisme resoldrà els problemes d'interpretació i
compliment que es puguin plantejar respecte dels convenis.”

S’afegeix un nou apartat k) per incloure les causes d’extinció dels convenis, amb
el següent redactat:
“k) Causes d’extinció del conveni, en els termes establerts a l’article 7 de la
present Normativa.”
S’afegeix un nou apartat l) per incloure els aspectes relacionats amb el
tractament de dades personals, amb el següent redactat:
“l) Condicions del tractament de les dades personals dels representants de les
parts signants i, en el cas que l’assoliment de l’objecte del conveni impliqui el
tractament de dades personals, determinació dels rols i obligacions de cada
part en relació a aquest tractament.”
Tercer. L’article 7 del Títol 1 queda amb el redactat següent:
“Article 7. Extinció dels convenis
1. Els convenis s’extingeixen pel compliment de les actuacions que constitueixen
el seu objecte, o per incórrer en causa de resolució.
2. Són causes de resolució a més de les que estableix l'article 51.2 de la Llei
40/2015, o normativa aplicable en cada moment, les que es pactin al propi
conveni específicament.
3. Els efectes de l'extinció seran els establerts a l'article 52 de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, del sector públic.”
Quart. Es modifica el Títol 2, que queda amb el redactat següent:
“Títol 2. Tràmits preceptius per a la subscripció de convenis
Article 8. Inici del procediment
1. L’inici del procediment de signatura d’un conveni correspon a qualsevol
unitat acadèmica o administrativa de la Universitat o del seu professorat, que
actuarà com a unitat administrativa de tramitació. En el cas dels convenis a
iniciativa del professorat, la proposta haurà de comptar amb l’autorització del
titular de la unitat acadèmica afectada. En el cas dels convenis de mobilitat,
l’inici correspondrà al coordinador o coordinadora d’intercanvis que actuarà
com a promotor en aquest cas.
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2. La unitat acadèmica o administrativa, o el professor o professora que iniciï
el procediment, haurà de complimentar una memòria justificativa, on consti:
-

La justificació del conveni.
L'entitat o entitats amb les quals se signarà.
La indicació de si hi ha un conveni general previ.
Objecte del conveni
El caràcter no contractual de l'activitat.
En el seu cas, l’autorització del titular de la unitat acadèmica corresponent.
L’impacte econòmic de l’activitat.

A aquests efectes s’entén per “impacte econòmic”:
a) Les despeses i els ingresos associats a l’objecte del conveni que es preveu
reconèixer i liquidar. S’indicarà el concepte, la partida del pressupost i
els exercicis pressupostaris afectats.
b) Els compromisos per a la utilització de recursos i serveis de suport propis
de la comunitat universitària. S’indicaran els recursos i serveis oferts i
s’acordarà la seva prestació i condicions amb la unitat acadèmica o
administrativa corresponent.
3. Si es disposa d'un esborrany de conveni, s'adjuntarà a la proposta.
4. En cap cas s'adjuntarà una proposta de conveni ja signada per l'altra entitat.
5. En propostes de conveni redactades en una llengua estrangera per raó de la
nacionalitat de l'entitat signant, els serveis i les unitats administratives que
tramitin o que informin el conveni podran demanar-ne una versió en català.
6. Les addendes a un conveni, ja siguin de pròrroga o de modificació del
conveni principal, així com les propostes de denúncia per finalitzar un conveni,
seguiran la tramitació prevista per les propostes de conveni. En el cas de les
propostes de denúncia, s'ha d'adjuntar un informe sobre les causes i si hi ha
pendents d'execució compromisos adquirits en el conveni.
Article 9. Tramitació
1. La tramitació d'un conveni correspon a un servei o unitat administrativa,
sense perjudici de qui iniciï el procediment:
- Si la iniciativa és d’un professor o professora o d’una unitat acadèmica, la
unitat administrativa de tramitació serà la unitat de gestió i administració de
l’àmbit de la unitat acadèmica, o el servei o unitat administrativa
especialitzat en la matèria del conveni.
- Si la iniciativa és d’un servei o unitat administrativa, la unitat administrativa
de la tramitació serà aquest mateix servei o unitat.
- Si la iniciativa és del Rectorat o de la Gerència, aquests assenyalaran quina
és la unitat administrativa de tramitació.
2. La unitat administrativa de tramitació, revisarà, modificarà o adaptarà
aquells aspectes que ho requereixin de l’esborrany de conveni facilitat pel
promotor, amb l'informe, si s'escau, de l'Assessoria Jurídica o altres serveis o
unitats administratives de la Universitat. En el cas que el promotor no faciliti
un esborrany de conveni, la unitat administrativa de tramitació n’elaborarà un
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de nou. En ambdós casos la unitat administrativa de tramitació actuarà de comú
acord amb el promotor del conveni.
3. La unitat administrativa de tramitació obrirà un expedient administratiu,
d'acord amb les normes del sistema de gestió documental i arxiu de la UPF,
que inclourà els documents corresponents.

4. Per aquells convenis amb impacte econòmic segons allò previst a l’article
8.2, previ a la conformitat establerta a l’apartat anterior, es requerirà a més
l’autorització del Gerent i de la unitat administrativa de tramitació.
Article 10. Tramitació especial per a certs convenis internacionals
En el cas de conveni amb subjectes de dret internacional que siguin constitutius
de tractat internacional, d'acord internacional administratiu o d'acord
internacional no normatiu, seran sotmesos al que estableix la legislació de
l'Estat en aquesta matèria, sens perjudici de complir les fases de tramitació
previstes en aquesta normativa.
Article 11. Signatura
1. La signatura dels convenis administratius elaborats a l’empara de la present
Normativa, correspon al rector o rectora de la Universitat, o a l’òrgan en qui
delegui.
2. Els convenis seguiran, en principi, les normes lingüístiques de la UPF.
3. Els convenis se signen en fons blanc sense senyals corporatives, llevat que
les entitats signants acordin incorporar el logotip o senyal de totes les
institucions signants.
4. La unitat administrativa de tramitació elevarà el conveni a l’òrgan competent
per la seva signatura, conjuntament amb els documents que formen part de
l'expedient administratiu.
Article 12. Difusió
1. El servei o unitat administrativa que tramita el conveni custodiarà l'expedient
del conveni, d'acord amb el model de gestió documental i arxiu de la Universitat
i donarà trasllat d'un exemplar original a l'entitat o entitats signatàries.
2. També ha de fer arribar una còpia del conveni a aquelles unitats
acadèmiques o administratives de la UPF directament implicades en el seu
compliment i execució. Quan el conveni prevegi moviments econòmics, s'hauran
de comunicar al Servei de Pressupostos i Finances.
Article 13. Registre de Convenis
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1. La Universitat crearà el Registre de Convenis als efectes de publicitat i
control dels convenis subscrits per la Universitat sotmesos a aquesta normativa.
2. El Registre de Convenis queda adscrit a la Secretaria General.

3. El servei o unitat administrativa que ha tramitat el conveni l’ha de fer arribar
al Registre de Convenis junt amb la informació necessària per la seva
inscripció, segons el que aquest indiqui.
Article 14. Informació als òrgans de govern de la UPF
1. La Gerència haurà de fer arribar al Consell Social informació de manera
periòdica sobre els convenis que suposen ingressos o despeses.
2. La Secretaria General informarà periòdicament al Consell de Govern dels
convenis inscrits en el Registre de Convenis.
Article 15. Tramitació als òrgans de control extern
Els convenis subscrits que superin els 600.000 euros, o la xifra que s'estableixi
en cada moment en la legislació, així com les seves modificacions, pròrrogues
o extinció, seran remesos per la Gerència a l'òrgan o òrgans externs de
fiscalització de comptes de la Universitat.”
Cinquè. S’elimina la Disposició addicional segona.
Disposició addicional segona
S’autoritza al gerent l’elaboració d’un circuit intern de tramitació dels convenis.
Disposició transitòria. Convenis en tramitació
Els convenis iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta normativa es regiran
per la normativa anterior.
Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta normativa entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2022.
Proposta de modificació per fusió dels centres docents d’ensenyament superiors
adscrits a la UPF de la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme
A proposta del Patronat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme segons
acord de data 30 de novembre del 2021, el Consell de Govern acorda:
-

Aprovar la proposta de fusió dels centres docents Escola Superior de
Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus, de l’Escola Superior de
Ciències de la Salut Tecnocampus i de l’Escola Superior Politècnica
Tecnocampus, centres adscrits a la UPF de titularitat de la Fundació
Tecnocampus Mataró-Maresme, en un únic centre denominat Centre
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Universitari TecnoCampus, mantenint l’adscripció a la Universitat Pompeu
Fabra.
-

Les activitats docents del Centre Universitari TecnoCampus començaran el
curs 2022-2023.

-

Aprovar el conveni de col·laboració acadèmica que regirà l’adscripció a la
UPF del Centre Universitari TecnoCampus, que s’adjunta com annex 5
d’aquesta acta.

-

Elevar aquesta proposta al Consell Social per al seu informe previ a la seva
tramesa a la Direcció General d’Universitats per a la seva autorització.

-

Facultar el vicerector adjunt al rector a esmenar i completar l'expedient
d'acord amb els requeriments que pugui formular la Direcció General
d’Universitats, amb el compromís de donar-ne compte als òrgans de govern
si són substancials.

Proposta de canvi de denominació del Departament de Ciències Experimentals i de
la Salut
Vist l’acord del Consell del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
de data 15 de juliol del 2021 on s’aprova el canvi de denominació de dit
departament per Departament de Medicina i Ciències de la Vida,
D’acord amb el previst als articles 19.2 i 19.4 dels Estatuts de la Universitat Pompeu
Fabra, el Consell de Govern
ACORDA
Primer. El canvi de denominació del Departament de Ciències Experimentals i de
la Salut per Departament de Medicina i Ciències de la Vida.
Segon. Facultar al secretari general de la UPF per tal de procedir a modificar la
denominació d’aquest departament en totes aquelles publicacions presents a la Seu
Electrònica i a la web institucional de la Universitat Pompeu Fabra.
Proposta d'aprovació de l'expedient de segregació de la Facultat de Ciències de la
Salut i de la Vida i de creació de la nova Facultat de Medicina
El Consell de Govern, a proposta de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
i el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, acorda:
-

Aprovar la proposta de creació de la Facultat de Medicina per segregació de
la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, que impartirà el Grau en
Medicina i el Grau interuniversitari en Medicina UAB-UPF fins la seva
extinció, d’acord amb la memòria que s’adjunta com annex 6 d’aquesta acta,
i que començarà les seves activitats docents a partir del curs 2022-2023.
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-

Elevar aquesta proposta al Consell Social per al seu informe previ a la seva
tramesa a la Direcció General d’Universitats per a la seva autorització.
Facultar el vicerector competent en matèria de professorat i relacions amb
la comunitat per a esmenar i completar l'expedient d'acord amb els
requeriments que pugui formular la Direcció General d’Universitats, amb el
compromís de donar-ne compte als òrgans de govern si són substancials.

8. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit de la comunitat universitària:
Proposta d’aprovació de les bases de la convocatòria d’ajuts econòmics UPF
Inclusió per a l’assistència personal d’estudiants en situació de dependència i per a
serveis de transport especial per a estudiants amb mobilitat reduïda
L’article 45.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats
estableix que, a fi que ningú quedi exclòs dels estudis universitaris per raons
econòmiques, les mateixes universitats puguin instrumentar una política d’ajuts per
a l'alumnat, prestant especial atenció, entre d’altres, a les persones amb dependència
i discapacitat, per tal de garantir el seu accés i la permanència als estudis
universitaris.
En aquest sentit, els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, en l’article 4, també
contenen un mandat per garantir la igualtat d’oportunitats pel que fa a l’accés i a la
permanència dels estudiants a la Universitat.
Per això, per al curs 2021-2022, es proposa convocar per primera vegada els ajuts
econòmics UPF Inclusió per a l’assistència personal d’estudiants en situació de
dependència i per a serveis de transport especial per a estudiants amb mobilitat
reduïda. L’objectiu és oferir-los un complement econòmic que redueixi en part el
cost total que aquestes situacions puguin generar en la seva formació universitària,
i que l’entorn familiar de l’estudiant ha d’assumir, així com afavorir el seu accés a
l’educació superior i a la vegada impulsar la inclusió social.
Per tot això, el Consell de Govern
ACORDA
Únic. Aprovar les bases de les convocatòries d’ajuts econòmics UPF Inclusió per a
l’assistència personal d’estudiants en situació de dependència i per a serveis de
transport especial per a estudiants amb mobilitat reduïda, les quals es recullen com
a annex.
ANNEX
BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS ECONÒMICS UPF
INCLUSIÓ PER A L’ASSISTÈNCIA PERSONAL D’ESTUDIANTS EN
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I PER A SERVEIS DE TRANSPORT
ESPECIAL PER A ESTUDIANTS AMB MOBILITAT REDUÏDA
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1.

Objecte

Els ajuts UPF Inclusió per a l’assistència personal d’estudiants en situació de
dependència i per a serveis de transport especial per a estudiants amb mobilitat
reduïda tenen per objecte atorgar ajuts als estudiants dels centres propis de la UPF
matriculats en ensenyaments oficials de grau, de màster i de doctorat de la UPF per
fer front en aquestes despeses derivades de la seva discapacitat, amb la finalitat de
garantir la continuïtat dels seus estudis universitaris.
2.

Modalitats

2.1. Les modalitats dels ajuts són les següents:
-

Assistència personal, en aquelles activitats docents o universitàries de
la UPF.

-

Transport especial, taxi adaptat o no adaptat, per traslladar-se des del
lloc de residència o domicili de l’estudiant al centre docent per assistir
a les activitats docents o universitàries de la UPF. La Comissió pot
valorar les opcions de transport públic existents i les incompatibilitats
que el sol·licitant manifesti per al seu ús i que justifiquin la sol·licitud
de l’ajut.

2.2. L’import dels ajuts està destinat a finançar una part de la despesa d’aquests dos
supòsits, amb un màxim per estudiant i curs acadèmic que es fixarà en cada
convocatòria, d’acord amb el pressupost disponible.
3.

Requisits

3.1. En tots els casos, els sol·licitants que vulguin optar en aquests ajuts han de
complir els requisits següents:
a) Estar matriculats el curs acadèmic objecte de la convocatòria, en un centre
propi de la UPF, d’uns estudis oficials de grau, de màster o de doctorat (en
queden exclosos els centres adscrits).
b) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i
amb la Universitat Pompeu Fabra.
c) No tenir residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament
com a paradís fiscal.
3.2. En la modalitat d’ajut per a assistència personal, també caldrà acreditar:
1) Tenir una discapacitat reconeguda igual o superior al 75%, amb necessitat
de suport d’una tercera persona per desenvolupar les activitats bàsiques de
la vida diària.
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2) Tenir un reconeixement del grau II o III de dependència, segons el que
estableix la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a
les persones en situació de dependència.
3.3. En la modalitat d’ajut per a transport especial, també caldrà acreditar tenir una
discapacitat reconeguda igual o superior al 40%, amb necessitat de transport
adaptat.
4.

Criteris de valoració

4.1. Per adjudicar els ajuts es valoraran els criteris següents:
• Grau del certificat de discapacitat i grau de dependència reconegut, fins a 10
punts.
• Si la persona no és beneficiària d’altres prestacions econòmiques, serveis o
beques, fins a 5 punts.
• L’expedient acadèmic per tal de valorar globalment el rendiment, fins a 5
punts.
• La memòria justificativa i el pressupost presentats, fins a 10 punts.
4.2. Si es considera necessari, la Comissió de Valoració pot convocar la persona
sol·licitant a una entrevista personal amb la finalitat de verificar el compliment dels
requisits i resoldre dubtes sobre la valoració dels criteris.
5.

Procediment i tramitació

5.1. El procediment de concessió dels ajuts és de concurrència competitiva, en què
es tenen en compte les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris de valoració
recollits en aquestes bases.
5.2. Correspon al rector convocar els ajuts econòmics UPF Inclusió per a
l’assistència personal d’estudiants en situació de dependència i per a serveis de
transport especial per a estudiants amb mobilitat reduïda.
5.3. Les convocatòries es publicaran a la web del programa UPF Inclusió.
5.4. La tramitació del procediment correspon al Servei d’Atenció a la Comunitat
Universitària.
5.5. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà una
llista provisional, anonimitzada, de persones admeses, i s’establirà un termini de 10
dies hàbils per fer-hi possibles esmenes. Si el sol·licitant no esmena la seva
sol·licitud, s’entén que desisteix de fer-n’hi.
5.6. Un cop esmenades les sol·licituds que així ho requereixin, es publicarà la llista
definitiva, anonimitzada, de les persones admeses.

37

5.7. La unitat de tramitació remetrà les sol·licituds i la informació complementària
presentada a la Comissió de Valoració, a qui correspon analitzar-les i valorar-les.
5.8. La resolució d’adjudicació dels ajuts correspon al rector i es farà en un termini
que no serà superior a tres mesos, comptadors des de la data de la publicació de la
convocatòria.
5.9. La resolució d’adjudicació dels ajuts expressarà els beneficiaris, la quantia de
l’ajut i les sol·licituds denegades.
5.10. Contra la resolució del rector, que esgota la via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir del
dia següent a la data de publicació de la resolució o, alternativament, recurs de
reposició davant el rector en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent
a la publicació de la resolució.
5.11. Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament
mitjançant l’adreça de correu electrònic que s’hagi fet constar a la sol·licitud, amb
còpia al seu correu institucional de la UPF.
6.

Sol·licituds

6.1. Els estudiants que vulguin optar en aquests ajuts han de sol·licitar-ho en un
termini de 15 dies hàbils a partir de la data de publicació de la convocatòria.
6.2. Juntament amb la convocatòria es publicarà el formulari de sol·licitud que
s’haurà de presentar acompanyat de la documentació acreditativa, a través d’una
instància general de la seu electrònica de la UPF o en qualsevol altre lloc admès per
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
6.3. La sol·licitud ha de contenir una declaració del sol·licitant sobre el compliment
dels requisits de participació.
6.4. La presentació de les sol·licituds suposa acceptar aquestes bases.
7.

Documentació

7.1. El formulari de sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
-

Còpia de la resolució mitjançant la qual es qualifica el grau de discapacitat,
expedida per l’òrgan competent en base a la legislació actual, en què haurà
de constar el reconeixement de la categoria, el grau i la necessitat de l’ajut
d’una tercera persona per fer les activitats de la vida diària.

-

Memòria i pressupost en què s’exposin de manera detallada les necessitats
que justifiquen aquest ajut.
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7.2. En la modalitat d’ajut per a assistència personal, també s’ha de presentar la
còpia de la resolució del grau de dependència emès per l’òrgan competent segons
la legislació vigent.
7.3. La unitat de tramitació o la Comissió de Valoració poden requerir al sol·licitant
altres documents relatius als requisits o criteris de valoració. No aportar aquesta
documentació implica entendre que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud.
8.

Comissió de Valoració

8.1. Les sol·licituds presentades seran analitzades i avaluades discrecionalment per
una comissió de valoració constituïda a l’efecte i que tindrà la composició següent:
-

Vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat, que actuarà de
presidenta.
Vicegerent de l’Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos
d’Informació, que actuarà de vocal.
Cap del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària, que actuarà
de secretària.
Responsable del programa UPF Inclusió, que actuarà de vocal.

8.2. La Comissió de Valoració pot requerir l’assessorament de tècnics especialistes.
8.3. Una vegada estudiada la documentació, la Comissió de Valoració puntuarà
segons els criteris establerts en aquestes bases.
9.

Comunicació de resultats

9.1. Una vegada resolta la convocatòria, es publicarà a la web del programa UPF
Inclusió una informació succinta del resultat, la qual no inclourà dades
identificatives de les persones sol·licitants.
9.2. El Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària notificarà de manera
individual a cada sol·licitant el resultat de la seva sol·licitud.
9.3. Les persones sol·licitants tenen dret a comparèixer a les dependències del
Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària per conèixer el contingut íntegre de
la resolució de la convocatòria.
9.4. Es faculta la Comissió de Valoració per decidir totes aquelles qüestions que no
quedin recollides en aquestes bases.
10.

Incompatibilitats

Aquests ajuts són compatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme
públic o privat per a la mateixa finalitat i curs acadèmic, sempre que no excedeixin
la totalitat del pressupost per al qual se sol·licita l’ajut.
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11.

Autorització del tractament de les dades personals

Les persones sol·licitants, en presentar-se a la convocatòria, accepten el tractament
de les seves dades personals en base als termes descrits a les seves bases.
En aplicació de la disposició addicional 8 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, la Universitat
pot fer, en exercici de les seves competències, les verificacions necessàries que
cregui adients per comprovar l’exactitud de les dades proporcionades pels
sol·licitants.
Així, i d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades,
Reglament (UE) 2016/679, resumim la informació de protecció de dades:
Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12.
08002 Barcelona. Tel. (+34) 93 542 20 00. Podeu contactar amb el delegat de
protecció de dades de la UPF a través de l’adreça dpd@upf.edu.
Finalitat: gestionar la vostra sol·licitud de rebre serveis del programa UPF Inclusió.
Les dades personals es conservaran fins a la finalització dels estudis.
Legitimació: amb el vostre consentiment, que podeu retirar en qualsevol moment,
donar compliment a la Llei general de drets de les persones amb discapacitat
(RD1/2013, de 29 de novembre).
Destinataris: les vostres dades només seran utilitzades per la Universitat Pompeu
Fabra, i no se cediran a tercers sense el vostre consentiment, tret dels supòsits que
prevegi la llei.
Drets: podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació o la supressió
i, en determinats casos, la portabilitat; oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la
limitació, seguint els procediments descrits a www.upf.edu/web/protecciodades/drets. Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF
(dpd@upf.edu) per a qualsevol consulta, o si considereu que els vostres drets no
s’atenen correctament. En cas de no resultar satisfet, podeu presentar reclamació
davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).
12.

Justificació

12.1. Els beneficiaris dels ajuts han de presentar les factures de tot el curs acadèmic
objecte de la convocatòria al Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària abans
del 15 de desembre.
12.2. Des del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària es farà un seguiment
sobre la continuïtat i l’aprofitament dels estudis universitaris de cada beneficiari.
13.

Revocació

13.1. El rector pot revocar l’ajut en cas de comprovar que s’han falsejat les dades o
que hi ha un incompliment dels requisits d’aquestes bases i de la convocatòria.
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13.2. Un ús incorrecte del recurs assignat pot ser causa de revocació i motiu per
exigir el retorn de la quantitat de l’ajut atorgat i per no acceptar la sol·licitud en
futures convocatòries.
Disposició addicional única. Avaluació
El president de la Comissió de Valoració ha de presentar al rector un informe sobre
els resultats i el funcionament d’aquests ajuts.
Proposta de protocol per prevenir i actuar contra la violència masclista,
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de
gènere o expressió de gènere
Proposta de pròrroga de la vigència dels documents del Pla de Prevenció de Riscos
Laborals
En la sessió ordinària de treball del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball de data
29 de setembre del 2021 els seus membres van acordar informar favorablement la
sol·licitud de pròrroga al Consell de Govern de la vigència dels documents del
Volum I: Manual de gestió i Volum II: Processos del sistema, del Pla de Prevenció
de Riscos Laborals, subjectes a actualització periòdica i que caduquen enguany.
Segons les previsions del Pla d’Actuacions en seguretat i salut en el treball que ha
de desenvolupar o coordinar l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de
Promoció de la Salut a l’exercici 2021, aquest darrer trimestre s’hauria d’haver
procedit a l’actualització dels documents del Pla de Prevenció de Riscos Laborals
següents:
Índex general
(Referència: IG/03/2018)
Disposicions generals
(Referència: DG/03/2018)
Volum I: Manual de gestió
Capítol I. Anàlisi preliminar
Secció I. Condicions de treball i plantilla
(Referència: MG-C1-S1-CTP/02/2018)
Secció II. Quadre de comandament operatiu
(Referència: MG-C1-S2-QCO/01/2018)
Capítol II. Sistema de prevenció de riscos laborals
Secció I. Política de seguretat i salut en el treball
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(Referència: MG-C2-S1-PSST/05/2018)
Secció II. Organització dels recursos preventius
(Referència: MG-C2-S2-ORP/04/2018)
Secció III. Gestió documental
(Referència: MG-C2-S3-GD/04/2018)
Secció IV. Avaluació del sistema
(Referència: MG-C2-S4-AS/04/2018)

Així com els procediments del volum II: Processos del sistema subjectes a
actualització periòdica.
L’acumulació de tasques en aquest període ha fet inviable aquesta activitat que
implica una alta dedicació i per aquest motiu el Consell de Govern
ACORDA
La pròrroga de la vigència de:
-

la totalitat dels documents del Volum I (Manual de gestió) i

-

els del Volum II següents:
o Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria
d'assetjament moral en el treball, aprovat per acord del Consell de
Govern d'11 d'abril del 2018
o Protocol de Vigilància Individual de la Salut, aprovat per acord del
Consell de Govern de 25 de maig del 2016

9. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit de recerca:
Proposta de Creació del centre d'estudis "JHU-UPF Public Policy Center"
D’acord amb la normativa reguladora de les figures de recerca (Acord de la Junta de
Govern de 8 de febrer de 1996, modificada per acords del Consell de Govern de 10 de
novembre del 2004, de 5 d'octubre del 2005, de 8 de novembre del 2006, de 17 de
novembre del 2010, de 23 de novembre del 2011, d'11 de març 1 de juliol del 2015 i
17 de febrer del 2016) el Consell de Govern
ACORDA
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El reconeixement del centre d’estudis següent:
Centre d’Estudis JHU-UPF Public Policy Center (JHU-UPF PPC)
Coordinador: Joan Benach de Rovira
Adscripció: Departament de Ciències Polítiques i Socials
Proposta de canvi de denominació del centre d'estudis sobre Sostenibilitat
D’acord amb la normativa reguladora de les figures de recerca (Acord de la Junta de
Govern de 8 de febrer de 1996, modificada per acords del Consell de Govern de 10 de
novembre del 2004, de 5 d'octubre del 2005, de 8 de novembre del 2006, de 17 de
novembre del 2010, de 23 de novembre del 2011, d'11 de març 1 de juliol del 2015 i
17 de febrer del 2016),
Vista la sol·licitud de la coordinadora del Centre d’Estudis UPF sobre Sostenibilitat,
reconegut per acord del Consell de Govern de 22 de febrer del 2017, per canviar la
denominació del centre d’estudis a Centre d’Estudis pel Benestar Planetari,
El Consell de Govern
ACORDA
Que el Centre d’Estudis UPF sobre Sostenibilitat canviï la denominació a Centre
d’Estudis pel Benestar Planetari.
10. Proposta de designació de membres a comissions de la Universitat i a altres
organismes
10.1 S’acorda el nomenament de la professora Coloma Ballester Nicolau, del
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, com a vocal de
la Comissió de Recerca, en substitució del professor Xavier Binefa Valls.
10.2. S’acorda la designació de la professora Louise McNally Seifert, del
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, com a vocal de la Comissió
de Polítiques d’Igualtat de Gènere, en substitució de la professora Montserrat Ribas
Bisbal
10.3. S’acorda la designació com a vocal del Comitè Executiu del Barcelona Centre
Universitari (BCU) del professor Antonio Luna Garcia, vicerector
d’Internacionalització, en substitució del gerent Jaume Badia Pujol.
10.4. S’acorda el nomenament del professor Javier Aparicio Maydeu, del
Departament d’Humanitats, com a representant de la UPF en el Consell de la Ciutat.
11. Ratificació de convenis
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Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten
com a annex 7 d’aquesta acta.

Deliberacions:
2. Informe del rector
El rector enceta el seu informe expressant el condol per la sobtada mort de Nacho
Dualde, fins ara gerent d’ESCI; una pèrdua molt sentida per tothom qui el coneixia.
En segon lloc, alerta que l’actual evolució de la pandèmia ens ha de fer mantenir
l’alerta i no abaixar la guàrdia. Vam començar el curs amb normalitat, amb la plena
presencialitat de la docència i la totalitat dels campus oberts i, encara que tan de bo
que aquesta situació pugui mantenir-se, cal estar preparats per a tots els escenaris
que puguin advenir.
En tercer lloc, informa que s’estan coent canvis importants en la legislació
espanyola (LOSU), que ja veurem properament si fructifiquen. També s’estan
produint canvis en la legislació catalana (com ara la Llei de la ciència) i també en
el Departament d’Universitats i Recerca, on s’està treballant en algunes
disposicions que podrien tenir impacte en la Universitat. El rector ha mantingut
reunions amb el ministre, el secretari d’Estat i la consellera –també amb d’altres
rectors–, durant les quals està intentant que el concepte d’universitat i d’universitat
de recerca pugui estar recollit en el màxim de disposicions d’aquestes normatives
que s’estan preparant i que poden afectar les universitats en un futur. Alhora,
informa que la Generalitat té entre mans un possible nou sistema de finançament
per a les universitats, que pugui vincular-ne una part als resultats. En l’actualitat, la
UPF representa al voltant del 7% del sistema català; però, en resultats, sobretot de
recerca, representa el 15 o 16% del sistema. Actualment, més del 90% dels recursos
públics es distribueixen en funció de la mida, i l’equip de govern treballa per influir
en el fet que la part dels resultats hi tingui més pes.
En quart lloc, assenyala que els equips de resposta ràpida (ERR) estan finalitzant la
seva tasca. Avui, la professora Mireia Trenchs, comissionada de Política
Lingüística i responsable de l’ERR que treballa sobre les llengües en la docència,
ha presentat al Consell de Direcció el diagnòstic i una sèrie de mesures i de
recomanacions sobre aquesta qüestió. És molt possible que els ERR produeixin
mesures concretes que la Universitat intentarà dur a terme en les pròximes setmanes
i d’altres que tenen un recorregut a més llarg termini.
Així mateix, exposa que aquests dies finalitza el període dels primers 100 dies de
mandat (a comptar des de l’inici del curs). En la pròxima sessió del Consell de
Govern informarà de manera més detallada sobre les mesures proposades i el seu
nivell de compliment. Entre aquestes, el rector destaca el disseny dels capítols
d’alumni (que consisteix a tenir grups d’alumni organitzats a totes les ciutats del
món) o de l’International Advisory Council per assessorar la Universitat en
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estratègia i internacionalització. La idea es posar en marxa sis o set nous ERR el
mes de gener, i convida els membres del Consell de Govern a enviar suggeriments
de temes o d’àmbits que puguin treballar-se mitjançant aquesta metodologia, de la
mateixa manera que ja rebut algunes propostes d’altres membres de la comunitat
universitària.
En cinquè lloc, fa referència a la celebració de l’EUTOPIA Week Barcelona, que
va tenir lloc aquest novembre, i felicita totes les persones que van fer-la possible.
Assenyala a més que l’aliança ha proposat a la UPF ser la responsable de liderar la
nova sol·licitud que caldrà presentar a la UE per prolongar el projecte uns anys més;
un mèrit que cal reconèixer al personal d’EUTOPIA i a l’equip de govern anterior.
En sisè lloc, informa d’una reunió de balanç amb els responsables d’EDvolució, en
què s’ha constatat que la direcció és la correcta, però que cal aprofundir en la
implementació, estudiant mesures vinculades, per exemple, a la comunicació o a
l’obtenció de dades per tal de continuar impulsant el projecte.
En sisè lloc, notifica que han deixat de ser membres del Consell de Govern els
professors Sergi Jordà, director del DTIC (2018-2021), i Enric Peig, director de
l’Escola d’Enginyeria (2011-2021); i que s’hi incorporen, com a responsables
d’aquests centres, respectivament, els professors Vladimir Estivill i Oscar Cámara.
Finalment, recorda que aquest divendres la Universitat celebra el tradicional acte
de Nadal i que, si bé no comptarà amb la tradicional copa de cava –per reduir al
màxim les interaccions socials davant l’increment de la incidència de casos de
covid-19–, sí que inclourà algunes sorpreses. I convida els assistents a participarhi.
3. Proposta de concessió de medalles de la UPF
El Sr. Pere Torra, secretari general, presenta la proposta, que és aprovada per
assentiment dels membres presents en el moment de la votació.
A continuació, el rector explica que el prof. Pablo Pareja s’ha d’absentar i que es
tractaran tot seguit els temes del seu àmbit.
6. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit del PDI
El prof. Pablo Pareja, vicerector de Professorat i de Relacions amb la Comunitat,
presenta les propostes.
Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència i de
gestió al personal docent i investigador funcionari i contractat meritats fins al 31
de desembre del 2020
Explica la proposta i afegeix que s’ha d’elevar al Consell Social.
Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al
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personal docent i investigador funcionari per a períodes que hagin finalitzat com a
màxim el 31 de desembre del 2020
A l’igual que en el punt anterior, el prof. Pareja explica que la proposta s’ha d’elevar
al Consell Social.
Proposta de modificació de l’assignació de punts per al complement addicional de
mèrits de gestió al personal docent i investigador
La proposta té a veure amb una modificació en relació amb l’assignació de punts:
d’una banda, s’hi fa constar la figura de delegat o delegada del rector (que es va
referenciar de manera oral però que finalment no va quedar recollida a la taula) i,
de l’altra, s’especifica que aquesta assignació sigui d’aplicació amb efectes d’1 de
gener del 2022, llevat dels càrrecs de comissionat o comissionada i de director o
directora de la Unitat d’Igualtat, que serà d’aplicació amb efectes del 28 d’abril del
2021.
El secretari general, posa a votació les propostes, que són aprovades per assentiment
dels membres presents en el moment de la votació.
7. Proposta d’aprovació de temes d’àmbit d’integritat, governança i
d’estructura acadèmica (primera part)
El prof. Pablo Pareja, vicerector de Professorat i de Relacions amb la Comunitat,
presenta les propostes que estan directament relacionades amb la implantació del
grau en Medicina (UPF), i són canvis tècnics que ajudaran a configurar l’estructura
de governança de la Facultat.
Proposta de canvi de denominació del Departament de Ciències Experimentals i
de la Salut
El prof. Pareja explica que la proposta de nova denominació és Departament de
Medicina i Ciències de la Vida.
Proposta d’aprovació de l’expedient de segregació de la Facultat de Ciències de
la Salut i de la Vida i de creació de la nova Facultat de Medicina
A continuació, presenta la proposta de segregació, que es fonamenta, entre altres
motius, en la recent incorporació de professors de l’àmbit de medicina i en la
tradició de crear la figura d’un degà o degana de Medicina, tal com passa en altres
facultats del nostre entorn.
L’objectiu final és tenir una única estructura amb una sola governança.
El Sr. Pere Torra, secretari general, posa a votació les propostes, que són aprovades
per assentiment dels membres presents en el moment de la votació.

46

4. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit econòmic
El Sr. Jaume Badia, gerent, presenta les propostes.
Projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per a l’exercici 2022 i
bases d’execució
L’aprovació del projecte de pressupost correspon al Consell Social. Abans d’entrar
en el detall del pressupost per al 2022, el gerent ha informat que la Universitat
preveu tancar l’exercici del 2021 en equilibri pressupostari, com ha fet els darrers
anys.
El pressupost per al 2022 és de 157,8 M€, un 7% més que el del 2021 (147,3 M€).
El gerent ha explicat que es tracta del primer pressupost expansiu dels darrers
exercicis, com a conseqüència de tres factors fonamentals: l’augment del
finançament ordinari previst per al sistema universitari (un increment de prop de 50
M€), previst en el projecte de pressupostos de la Generalitat; l’arribada (ja aquest
2021) dels fons Next Generation, i la millora previsible de la situació sanitària que,
quant a ingressos, afectarà positivament els ingressos per activitats docents
vinculades a títols propis, així com els obtinguts per lloguers o cessions d’espais.
Pel que fa a les despeses, és un pressupost que intenta donar resposta a les
necessitats i reptes de la Universitat, sense abandonar la necessària contenció en
les despeses estructurals i de funcionament bàsiques. D’aquestes convé destacar
tres qüestions: en primer lloc, i pel que fa a la despesa de personal, al marge dels
fons afectats (requalificació del PDI, convocatòries AGAUR, FPI, etc.), només
incorpora els increments derivats del creixement vegetatiu (trams i triennis) i la
consolidació de l’increment retributiu corresponent a l’any 2021, a més d’alguna
petita adequació de la plantilla. Per contra, no inclou cap increment retributiu a
l’espera que sigui aprovat per mitjà dels pressupostos generals de l’Estat (PGE),
actualment en fase de projecte. En segon lloc, incorpora també una dotació
significativa per afrontar el primer exercici econòmic complet en què s’impartirà la
titulació pròpia dels estudis en Medicina, que la Universitat preveu que la
Generalitat compensi parcialment, com ja ha fet enguany. Finalment, preveu que
els costos d’estructura i de funcionament creixin de manera moderada, especialment
en TIC, pel que fa a la despesa no afectada. La despesa finalista incorpora l’efecte
de la recuperació de l’activitat dels estudis propis i la previsió d’una eventual rebuda
de nous fons Next Generation.
El Sr. Pere Torra, secretari general, posa a votació les propostes, que són aprovades
per assentiment dels membres presents en el moment de la votació.
Proposta de distribució, a la UPF, dels fons addicionals de la massa salarial dels
anys 2019 i 2020
El gerent explica la proposta: es tracta de la distribució i aplicació dels fons
addicionals del 0,20% i 0,30% de la massa salarial dels anys 2019 i 2020,
respectivament.
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Com a antecedents, recorda que la Secretaria d’Estat de Funció Pública va publicar
el 2018 una resolució amb el II acord Govern-Sindicats per a la millora de
l’ocupació pública i de les condicions de treball. Aquest acord preveia que cada
administració pública, en cada un dels exercicis pressupostaris –del 2018 al
2020–, pogués destinar un percentatge addicional de la seva massa salarial per, entre
d’altres mesures, implementar plans o projectes de millora de la productivitat o
l’eficiència, revisar complements específics entre llocs de treball amb funcions
equiparables, homologar complements de destinació o aportar a fons de pensions.
Els fons addicionals tenen una destinació complementària a l’increment retributiu
general, amb la previsió de mesures de caràcter organitzatiu.
Per a l’any 2018 es va preveure un 0,2% de la massa salarial; per l’any 2019, un
0,25%, i per l’any 2020, un 0,30%. L’any 2018, a les universitats públiques de
Catalunya –idènticament a la Generalitat de Catalunya– es va acordar, de manera
excepcional, una distribució lineal i consolidable entre tots els treballadors (a
excepció del personal eventual, emèrits i personal cofinançat o finançat
específicament), que es va fer efectiva a la nòmina del mes de novembre del 2018,
i amb efectes des de l’1 de gener del 2018. En el darrer trimestre del 2019 va iniciarse la negociació sobre l’aplicació dels fons per al 2019 i el 2020 en el si de la Mesa
d’Universitats; però aquelles converses van quedar interrompudes per la crisi
sanitària. Actualment, es continua el procés de negociació amb els representants
dels treballadors sobre la racionalització de les taules retributives, que espera que
es puguin aprovar en el proper Consell de Govern.
El Sr. Ramon Lopez, representant de la Junta del Personal d’Administració i
Serveis, celebra que la seva intervenció al Claustre potenciés la continuació de la
negociació. La proposta pel PAS girava al voltant dels desequilibris ocasionats
creats en un context de congelació de salaris (d’època sense crisi). Després, va
venir la crisi, amb les retallades socials i salarials i, juntament amb la darrera etapa
de pandèmia, ha ocasionat una pèrdua de poder adquisitiu en les categories més
baixes de la UPF, des del punt de vista retributiu. En alguns casos es podria parlar
de llindar de pobresa (i inclou també alguns PDI) i, en aquest sentit, cal prendre
mesures per evitar mals majors. El repartiment hauria de començar per les escales
més baixes. La Gerència té un plantejament més global i creu que és insuficient.
Per aquest motiu es va demanar reflexionar-hi i garantir que no hi hagi precarietat.
Les propostes que ara sorgeixen han d’abordar aquesta situació. Valora molt bé que
la Gerència acollís una bona part de la proposta presentada; però cal continuar
treballant-hi, especialment per als col·lectius més baixos.
El Sr. Lluís de Yzaguirre, representant de la Junta del Personal Docent i
Investigador, voldria saber si es pot incloure el nombre d’estudiants que hi havia el
2010 i el 2014, i les últimes dades, ja que va en la línia d’una observació que ja va
fer en el Claustre sobre els rànquings. El gerent pren nota d’aquesta sol·licitud.
El gerent indica que el marc de la negociació està obert.
El secretari general posa a votació la proposta, que és aprovada per 26 vots a favor,
cap en contra i 1 abstenció.
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Proposta d’autorització d’expedients de despesa de caràcter pluriennal
El gerent presenta les propostes, inclosa l’anul·lació de la despesa de caràcter
pluriennal de la UPF per contractar l’arrendament sense opció de compra de dos
vehicles per al període 2021-2025, que s’està estudiant.
El secretari general posa a votació les propostes, que són aprovades per assentiment
dels membres presents en el moment de la votació.
5. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit acadèmic
El prof. Sergi Torner Castells, vicerector d’Ordenació Acadèmica, presenta les
propostes conjuntament.
Proposta de modificació de la programació de titulacions oficials per als cursos
2020-21; 2021-2022 i 2022-2023
Explica que es tracta d’un canvi menor en la modificació que afecta l’actual curs
acadèmic i que cal regularitzar.
Proposta d’aprovació del Pla de Foment als Màsters Universitaris 2022
A continuació, explica la proposta del Pla de Foment per als Màsters Universitaris,
que té com a objectiu facilitar recursos addicionals als departaments per millorar la
formació de postgrau i impulsar-ne l’excel·lència i la internacionalització.
El Pla del 2022 reprèn l’estructura de l’elaborat el 2016, i considera dos tipus de
variables: dotació en funció del nombre d’estudiants matriculats i dotació segons el
grau d’internacionalització del programa (per als estudiants de fora de la Unió
Europea que no tenen la consideració de residents espanyols de llarga durada).
Proposta d’aprovació del calendari acadèmic per al curs 2022-2023
Explica que la proposta és similar a la d’altres anys i incorpora com a novetat el
tancament d’actes. Però afegeix que s’ha treballat per modificar l’estructura del
calendari, ja que acaba molt tard i perjudica la gestió, la docència i els mateixos
estudiants. La proposta passaria per avançar tots els terminis, però ja comenta que
afecta la contractació del professorat o el calendari del PAS. Per tant, proposa
d’aprovar aquest calendari i durant els pròxims mesos estudiar com es pot modificar
aquesta estructura, que seria per al 2023-2024.
El Sr. Ferran Piqué, representant dels estudiants, intervé, en relació amb la proposta
de calendari acadèmic, per indicar que aquest avançament de l’inici de curs i acabar
abans de Sant Joan és una reivindicació que han traslladat en diverses ocasions, i
celebra que es treballi en aquesta proposta de canvi en el calendari. Esperava que
fos per al curs vinent, ja que desgasta molt el final del curs; però entén les
complicacions exposades.
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La prof. Ana Caballé, degana de la Facultat de Dret, comenta que les dates i els
terminis del tercer trimestre són molt justos i que cal tenir-ho present.
La prof. Carme Bach, degana en funcions de la Facultat de Traducció i Ciències del
Llenguatge, comenta que el 26 de setembre és dia festiu i no es podrà iniciar el curs
en aquella data. També expressa el seu suport al que ha comentat la degana Ana
Caballé sobre els terminis tan curts al final del tercer trimestre.
El Sr. Jaume Badia, gerent, respon que una de les afectacions del calendari
acadèmic afecta el calendari laboral, i caldrà fer-la efectiva abans de l’aprovació.
El prof. Torner respon que, precisament, el problema de les dates que ha manifestat
és un dels aspectes que ha portat a l’elaboració d’una nova proposta de calendari.
No es pot endarrerir el calendari de tancament perquè, a continuació, vénen els
exàmens de recuperació i, tot seguit, el període de matrícula. Altres anys s’ha fet
així en funció de les previsions de les dates de matrícula. Per tant, el calendari és
complicat; però es faran tots els ajustos possibles.
La Sra. Lydia Garcia, representant del PAS, exposa que quan arriba el final del
tercer trimestre és un moment dens i potser caldria fer un grup de treball per trobarhi una solució.
El rector agraeix l’esforç de tots els qui intervenen en aquesta proposta de
modificació del calendari, i recorda que en el programa electoral s’inclouen
aspectes de racionalització del calendari acadèmic i també dels horaris. Reconeix
que és un tema que té moltes implicacions i cal fer molts equilibris per no tensionar
més l’organització. El compromís és portar un nou calendari, amb el màxim de
consens possible, en els pròxims mesos.
El prof. Torner diu que, de fet, ha estat un equip de resposta ràpida que es va
constituir abans dels altres qui ha elaborat la proposta, atesa la urgència del canvi.
El Sr. Pere Torra, secretari general, posa a votació les propostes, que són aprovades
per assentiment dels membres presents en el moment de la votació.
7. Proposta d’aprovació de temes d’àmbit d’integritat, governança i
d’estructura acadèmica (segona part)
Proposta d’aprovació del Pla de Mesures d’Integritat en la Gestió de la UPF
El Sr. Pere Torra, secretari general, explica que l’adopció d’aquest pla es duu a
terme en el marc de la política d’integritat institucional, amb l’objectiu de prevenir
i de combatre el frau i la corrupció. D’una banda, s’estableixen nous procediments
amb una articulació més sistematitzada i una regularitat periòdica
–per exemple, l’obligatorietat de subscriure una expressa declaració d’absència de
conflicte d’interessos (DACI) per a aquelles persones més vinculades a determinats
processos econòmics o de contractació–; d’altra banda, es crea un nou òrgan, la
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Comissió Antifrau, que haurà de tenir cura de promoure i fer el seguiment de les
mesures que s’adoptin, des de la prevenció fins a la investigació de qualsevol tipus
de conducta que pugui comportar frau o corrupció. Amb la proposta s’inclou el
reglament de dita Comissió.
Proposta de modificació de la Normativa sobre convenis administratius signats per
la Universitat Pompeu Fabra
El Sr. Pere Torra explica que aquesta modificació es duu a terme per agilitar la
tramitació i simplificar el procediment de subscripció de convenis. Entre d’altres,
se simplifica el contingut que ha de tenir la memòria justificativa, es clarifiquen les
funcions de cada òrgan intervinent i s’elimina la necessitat d’utilitzar models
normalitzats.
El secretari general posa a votació les propostes, que són aprovades per assentiment
dels membres presents en el moment de la votació.
Proposta de modificació per fusió dels centres docents d’ensenyament superiors
adscrits a la UPF de la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme
El prof. Sancho Royo, vicerector adjunt al rector, presenta la proposta. Es tracta de
la fusió de l'Escola Superior Politècnica del Tecnocampus (ESUPT), l’Escola
Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del Tecnocampus (ESCSET) i l’Escola
Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus (ESCST) a l’entorn d’un nou centre
–Centre Universitari Tecnocampus–, adscrit a la UPF, que agruparà el conjunt dels
ensenyaments de grau i de màster. D’aquesta manera s’intenta racionalitzar la
gestió interna i crear sinergies conjuntes.
El secretari general posa a votació la proposta, que és aprovada per assentiment dels
membres presents en el moment de la votació.
8. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit de la comunitat universitària
El Sr. Pere Torra, secretari general, informa que no es tractarà la proposta de
protocol per prevenir i actuar contra la violència masclista, l’assetjament sexual i
l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de
gènere.
La prof. Esther Oliveras, vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat, presenta
les propostes.
Proposta d’aprovació de les bases de la convocatòria d’ajuts econòmics UPF:
Inclusió per a l’assistència personal d’estudiants en situació de dependència i per
a serveis de transport especial per a estudiants amb mobilitat reduïda
Explica que la convocatòria té per objecte atorgar ajuts als estudiants dels centres
propis de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau, de màster i de
doctorat de la UPF per fer front a despeses derivades de la seva discapacitat i amb
la finalitat de garantir la continuïtat dels seus estudis universitaris. La convocatòria
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preveu dues modalitats d’ajuts: d’una banda, per a l’assistència personal en
activitats docents o universitàries de la UPF i, de l’altra, per a transport especial
(taxi adaptat o no adaptat) per traslladar-se des del lloc de residència o domicili al
centre docent. L’import de cada ajut es fixarà en cada convocatòria.
Proposta de pròrroga de la vigència dels documents del Pla de Prevenció de Riscos
Laborals
La prof. Oliveras indica que els documents s’haurien d’haver actualitzat aquest
darrer trimestre i es proposa prorrogar-los.
El secretari general posa a votació les propostes, que són aprovades per assentiment
dels membres presents en el moment de la votació.
9. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit de recerca
El Sr. Pere Torra, secretari general, comenta que es retira el punt relatiu a la
proposta d’aprovació de les bases de la beca de recerca artística per a creadors en
l'àmbit de les ciències experimentals i de la salut.
A continuació, el prof. Enric Vallduví, vicerector de Recerca, presenta la resta de
propostes: la creació del centre d’estudis JHU-UPF Public Policy Center, que recull
una trajectòria anterior donant un nou impuls i la proposta de canvi de denominació
del Centre d’Estudis en Sostenibilitat, que està alineada amb els objectius
estratègics de la Universitat.
El secretari general posa a votació les propostes, que són aprovades per assentiment
dels membres presents en el moment de la votació.
10. Proposta de designació de membres a comissions de la Universitat i a altres
organismes
El Sr. Pere Torra, secretari general, presenta les propostes, que són aprovades per
assentiment dels membres presents en el moment de la votació.
11. Ratificació de convenis
El Sr. Pere Torra, secretari general, presenta la proposta. Destaca un conveni amb
la Societat General d’Autors (SGAE) signat per Ramon Muntaner.
El prof. Jordi Balló, director del Departament de Comunicació, vol destacar la
figura de Ramon Muntaner, no només pel que ha representant a l’SGAE, sinó també
en el món universitari i en la cultura catalana en general, i per la lleialtat amb la
UPF, amb qui ha mantingut una estreta col·laboració.
La proposta és aprovada per assentiment dels membres presents en el moment de la
votació.
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12. Afers de tràmit
No n’hi ha.
13. Torn obert de paraules
El prof. Lluís de Yzaguirre, representant de la Junta del Personal Docent i
Investigador, planteja dues qüestions, que llegeix en nom de la JPD i que
s’afegeixen a l’acta.
-

“Demanem que hi hagi una autoavaluació de com ha funcionat el teletreball
(primer caps de servei i directors de departament i degans; després es
comparteix amb tots els treballadors i se’ls dona l’oportunitat d’expressar
punts de vista alternatius; finalment, es proposen mesures a tenir en compte
en futurs confinaments [material informàtic, mobiliari, fungibles, costos de
connexió i d’energia…]).”

-

“El retorn a la presencialitat s’ha negociat amb els representants dels
treballadors, però tant per la novetat com per l’extrema diversitat de
situacions, hi ha hagut desajustos. Demanem que en futures ocasions, abans
d’aprovar les condicions concretes de cada desconfinament, aquestes
condicions siguin exposades a informació pública.”

El rector respon que pren nota d’aquestes observacions i es farà una recopilació de
la informació.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

DILIGÈNCIA: Pere Torra Pla, secretari general de la Universitat Pompeu Fabra,
faig constar que aquesta acta es composa de 281 folis numerats de l'1 al 281, ambdós
inclosos.

Vist i plau
El secretari

El president
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d'ingressos, despeses i comptes extrapressupostaris

TÍTOL I
De l’aprovació del pressupost
Article 1.- El pressupost de la Universitat Pompeu Fabra
1.

El pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per a l’exercici de l'any 2022 és
l'expressió quantificada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que podrà
contraure la Universitat i dels drets que preveu liquidar en aquest període.

2.

La seva estructura s'ajusta a les normes que, amb caràcter general, estan previstes
per al sector públic als efectes de normalització comptable i pressupostària, tal i
com queda reflectit en els Títols I i II de les bases per a l’execució del pressupost.

3.

El pressupost ha estat elaborat comptant amb assolir el compliment de l’equilibri i
de la sostenibilitat financera consignats en la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Article 2.- Aprovació del pressupost
1.

Per a l’execució dels programes integrats en l’estat de despeses del pressupost de
la Universitat que figuren en l’apartat Programes pressupostaris s'aproven crèdits
per un import total de 157.861.202,20 euros.

2.

En l’estat d’ingressos figura l’estimació dels drets que es preveu liquidar al llarg
de l’exercici pressupostari per un import total de 157.861.202,20 euros.

3.

La distribució per capítol, article i concepte dels crèdits pressupostaris de despesa
i de les estimacions d’ingressos és la que es presenta en l’apartat Classificació
econòmica per concepte.

4.

La distribució per subconcepte dels crèdits pressupostaris de despesa i de les
estimacions d’ingressos és la que es presenta en l´apartat Classificació econòmica
per subconcepte.
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TÍTOL II
De les modificacions del pressupost
Article 3.- Normes i competències per a les modificacions del pressupost
Les normes i competències per efectuar modificacions en el pressupost de la Universitat
són les que figuren en el Títol III de les bases per a l’execució del pressupost.

TÍTOL III
De les despeses de personal
Article 4- Retribucions mensuals del personal al servei de la Universitat Pompeu Fabra
Amb efectes d’1 de gener de 2022, les retribucions mensuals del personal docent i
investigador i del personal d’administració i serveis no experimentaran cap increment
respecte les vigents a 31 de desembre de 2021, excepte en allò que disposin les lleis de
pressupostos de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2022 o bé
qualsevol altra normativa que en aquest àmbit resulti d’aplicació.
Article 5.- Pagues extraordinàries del personal al servei de la Universitat Pompeu Fabra
Les pagues extraordinàries del personal funcionari inclouen els conceptes de sou base,
triennis, complement de destinació i complement específic. Els imports corresponents a
aquestes retribucions seran els publicats a les lleis de pressupostos de l’Estat i de la
Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2022 o bé a qualsevol altra normativa que
resulti d’aplicació.
Les pagues extraordinàries del personal laboral seran les determinades pels
corresponents convenis colꞏlectius, amb l’increment retributiu anual que eventualment
correspongui a partir de la seva data de publicació.
El nombre de pagaments vindrà determinat per la normativa que afecta a cada tipus de
personal, excepte per allò que determinin les lleis de pressupostos de l’Estat i de la
Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2022 o bé qualsevol altra normativa que resulti
d’aplicació.
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Article 6.- Gestió de la despesa de personal
La gestió de la despesa de personal s’efectuarà d’acord amb allò que s’estableix a la
Secció V, Capítol I, Títol IV de les bases per a l’execució del pressupost.

TÍTOL IV
De la gestió pressupostària i financera
Article 7.- L’execució del pressupost
La gestió de les despeses i dels ingressos s’efectuarà d’acord amb allò que s’estableix
en el Títol IV de les bases per a l’execució del pressupost.
Article 8.- La gestió financera
La gestió financera s’efectuarà d’acord amb allò que s’estableix en el Títol V de les
bases per a l’execució del pressupost.
Article 9.- Liquidació i tancament del pressupost
El pressupost de l’exercici 2022 es liquidarà seguint les instruccions incloses en el Títol
VI de les bases per a l’execució del pressupost.

TÍTOL V
Dels preus públics i les tarifes
Article 10.- Tarifes i preus dels serveis prestats per la Universitat
1.

Les tarifes i preus dels serveis prestats per la Universitat són els inclosos en
l’apartat Tarifes 2022 i entraran en vigor l’1 de gener de 2022.

2.

El gerent i les directores de campus en el seu àmbit de responsabilitat territorial
podran autoritzar bonificacions sobre el preus fixats per raó d’interès de la
Universitat.

3.

Els preus fixats no inclouen l’impost sobre el valor afegit, excepte en els casos
que s’indiqui de forma expressa.
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DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor
Aquest acord entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022.
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Pressupost 2021 vs 2022
INGRESSOS
PER OPERACIONS REALS
Operacions corrents

Capítol I.
Capítol II.
Capítol III.- Taxes, preus públics i altres ingressos
Capítol IV.- Transferències corrents
Capítol V.- Ingressos patrimonials
Operacions de capital

Capítol VI.- Alienació d'inversions reals
Capítol VII.- Transferències de capital
PER OPERACIONS FINANCERES
Actius financers

Capítol VIII.- Actius financers
Passius financers

Capítol IX.- Passius financers

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

Pressupost 2021

Pressupost 2022

146.673.656,97

157.531.147,20

119.464.601,97

129.012.227,92

--

--

--

--

32.605.275,78

33.650.179,47

83.361.216,19

91.543.938,45

3.498.110,00

3.818.110,00

27.209.055,00

28.518.919,28

7.010,00

82.005,00

27.202.045,00

28.436.914,28

682.040,00

330.055,00

80.025,00

80.025,00

80.025,00

80.025,00

602.015,00

250.030,00

602.015,00

250.030,00

147.355.696,97

157.861.202,20

DESPESES
PER OPERACIONS REALS
Operacions corrents

Capítol I.- Despeses de personal
Capítol II.- Despeses corrents en béns i serveis
Capítol III.- Despeses financeres
Capítol IV.- Transferències corrents
Capítol V.Operacions de capital

Capítol VI.- Inversions reals
Capítol VII.- Transferències de capital
PER OPERACIONS FINANCERES
Actius financers

Capítol VIII.- Actius financers
Passius financers

Capítol IX.- Passius financers

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

Pressupost 2021

Pressupost 2022

145.402.274,14

156.127.100,04

117.087.444,14

127.307.685,76

81.824.168,89

88.257.175,67

29.830.200,32

33.468.773,82

247.666,92

239.100,00

5.185.408,01

5.342.636,27

--

--

28.314.830,00

28.819.414,28

28.185.830,00

28.684.404,28

129.000,00

135.010,00

1.953.422,83

1.734.102,16

81.010,00

81.010,00

81.010,00

81.010,00

1.872.412,83

1.653.092,16

1.872.412,83

1.653.092,16

147.355.696,97

157.861.202,20
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Capítol III.- TAXES, PREUS PÚBLICS

I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE 30.- TAXES
307 Drets d'examen
ARTICLE 31.- PREUS PÚBLICS
310 Preus públics de secretaria
311 Drets de matrícula en estudis oficials
312 Drets de matrícula en estudis propis
313 Proves d'accés a la universitat
319 Altres preus públics
ARTICLE 32.- ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
322 De l'administració financera
329 Altres ingressos procedents de prestació de serveis
ARTICLE 33.- VENDA DE BÉNS
330 Venda de publicacions pròpies
339 Venda d'altres béns
ARTICLE 38.- REINTEGRAMENT D'OPERACIONS CORRENTS
380 D'exercicis tancats
381 Del pressupost corrent
ARTICLE 39.- ALTRES INGRESSOS
399 Ingressos diversos

Capítol IV .- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

33.650.179,47
15.000,00
15.000,00
25.276.918,19
2.247.448,37
19.034.359,01
2.570.000,00
566.000,00
859.110,81
8.087.626,28
250,00
8.087.376,28
3.000,00
2.000,00
1.000,00
32.000,00
2.000,00
30.000,00
235.635,00
235.635,00

91.543.938,45

ARTICLE 40.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
402 De l'Administració de l'Estat

3.085.000,00
3.085.000,00

ARTICLE 44.- DE SOCIETATS, ENTITATS, FUNDACIONS I ALTRES ENS DEL SECTOR PÚBLIC
440 De societats i entitats del sector públic
441 Consorcis i Fundacions del sector públic
447 Universitats

9.029.546,36
8.530.700,00
495.846,36
3.000,00

ARTICLE 45.- DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
450 Per al funcionament ordinari
453 Per a l'estabilitat pressupostària
454 Per infraestructures cedides
455 De departaments de l'Administració de la Generalitat
ARTICLE 46.- D'ENS LOCALS
460 D'Ajuntaments
461 De Diputacions
ARTICLE 47.- D'EMPRESES PRIVADES
470 D'empreses privades
ARTICLE 48.- DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
ARTICLE 49.- DE L' EXTERIOR
492 De la Unió Europea
499 Altres transferències de fora de la UE

Capítol V.- INGRESSOS PATRIMONIALS

76.782.544,01
60.749.080,00
13.220.810,42
2.283.653,59
529.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
804.000,00
804.000,00
1.614.543,08
1.614.543,08
188.305,00
188.300,00
5,00

3.818.110,00

ARTICLE 52.- INTERESSOS DE DIPÒSITS
520 Interessos de comptes bancaris

10,00
10,00

ARTICLE 54.- RENDA DE BÉNS IMMOBLES
540 Lloguers i productes d'immobles
549 Altres rendes

678.600,00
678.000,00
600,00

ARTICLE 55.- PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
550 De concessions administratives

3.139.500,00
3.139.500,00
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Capítol VI.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE 61.- D'ALTRES INVERSIONS REALS
613 Venda mobiliari i equipaments
619 Venda d'altres inversions reals
ARTICLE 68.- REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL
680 D'exercicis tancats
681 Del pressupost corrent

Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
702 De l'Administració de l'Estat

82.005,00
75.005,00
5,00
75.000,00
7.000,00
2.000,00
5.000,00

28.436.914,28
775.000,00
775.000,00

ARTICLE 74.- DE SOCIETATS, ENTITATS, FUNDACIONS I ALTRES ENS DEL SECTOR PÚBLIC
740 De societats i entitats del sector públic
741 Consorcis i Fundacions del sector públic
749 Altres del sector públic

9.100.025,00
8.135.010,00
965.005,00
10,00

ARTICLE 75.- DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
750 Subvenció de capital
752 De departaments de l'Administració de la Generalitat

3.093.884,28
2.571.884,28
522.000,00

ARTICLE 76.- D'ENS LOCALS
760 D'Ajuntaments
ARTICLE 77.- D'EMPRESES PRIVADES
770 D'empreses privades
ARTICLE 78.- DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
780 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
ARTICLE 79.- DE L'EXTERIOR
795 De la Unió Europea
799 Altres transferències de fora de la UE

Capítol VIII.- ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83.- REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
ARTICLE 84.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
840 Devolució de dipòsits
841 Devolució de fiances
ARTICLE 85.- ALIENACIÓ DE VALORS MOBILIARIS
851 Alienació valors mobiliaris altres societats
ARTICLE 87.- ROMANENTS DE TRESORERIA
870 Romanents de tresoreria

Capítol IX.- PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91.- PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
911 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic
912 Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
ARTICLE 94.- DIPÒSITS I FIANCES REBUTS
940 Dipòsits rebuts
941 Fiances rebudes

Total Pressupost d'Ingressos

60.000,00
60.000,00
100.005,00
100.005,00
1.730.000,00
1.730.000,00
13.578.000,00
12.468.000,00
1.110.000,00

80.025,00
80.000,00
80.000,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00

250.030,00
250.020,00
250.015,00
5,00
10,00
5,00
5,00

157.861.202,20
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Capítol I.- DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11.- PERSONAL EVENTUAL
110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual

88.257.175,67
914.449,77
914.449,77

ARTICLE 12.- FUNCIONARIS
120 Retribucions bàsiques
121 Retribucions complementàries

30.897.760,02
10.961.487,92
19.936.272,10

ARTICLE 13.- LABORALS
130 Retribucions personal laboral

38.913.630,34
38.913.630,34

ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL
143 Retribucions altre personal

535.000,00
535.000,00

ARTICLE 15.- INCENTIUS AL RENDIMENT

504.121,36

150 Productivitat
151 Gratificacions
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160 Quotes socials

Capítol II.- DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

419.000,00
85.121,36
16.492.214,18
16.492.214,18

33.468.773,82

ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS
201 De béns mobles
202 Edificis i altres construccions

9.714.409,42
3.197.662,75
6.516.746,67

ARTICLE 21 .- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
212 Edificis i altres construccions
213 Maquinària, instalꞏlacions i utillatge
216 Equips per a processament de dades
219 Altre immobilitzat material

4.946.325,31
587.741,20
2.732.678,68
787.310,03
838.595,40

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220 Material d'oficina
221 Subministraments
222 Comunicacions
223 Transports
224 Primes d'assegurances
225 Tributs
226 Despeses diverses
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
228 Despeses per programes
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230 Dietes
233 Altres indemnitzacions

Capítol III.- DESPESES FINANCERES
ARTICLE 31.- DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
310 Interessos
ARTICLE 35.- INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES
352 Interessos de demora
359 Altres despeses financeres

18.049.527,25
1.647.424,47
2.090.793,60
214.918,44
72.276,35
115.500,00
27.950,00
4.462.356,24
8.890.744,15
527.564,00
758.511,84
550.151,84
208.360,00

239.100,00
29.000,00
29.000,00
210.100,00
111.000,00
99.100,00
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Capítol IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 41.- A L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
410 A l'Administració de la Generalitat
ARTICLE 44.- A SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS EMPRESARIALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS
440 A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
ARTICLE 47.- A EMPRESES PRIVADES
470 A empreses privades
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
480 Beques de colꞏlaboració

5.342.636,27
94.000,00
94.000,00
150.000,00
150.000,00
5,00
5,00
5.097.631,27
143.300,00

483 Exempcions de matrícula

2.140.570,27

484 Beques per a la cooperació

1.986.000,00

485 Beques per a la solidaritat i desenvolupament

165.200,00

489 Ajuts diversos

662.561,00

ARTICLE 49.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR
490 Transferències corrents a l'exterior

Capítol VI.- INVERSIONS REALS
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
620 Edificis i altres construccions
621 Maquinària i instalꞏlacions
622 Elements de transport
623 Mobiliari i equipaments
624 Equipaments per a procés de dades
625 Fons de biblioteca
ARTICLE 64.- DESPESES PER INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
640 Programes de recerca

Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

1.000,00
1.000,00

28.684.404,28
4.179.394,28
1.573.000,00
200.000,00
25,00
1.125.000,00
1.036.869,28
244.500,00
24.505.010,00
24.505.010,00

135.010,00

ARTICLE 74.- A SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS EMPRESARIALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS
740 A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics

60.000,00
60.000,00

ARTICLE 78.- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
781 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
789 Altres transferències de capital

47.005,00
47.000,00
5,00

ARTICLE 79.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
790 Transferències de capital a l'exterior

28.005,00
28.005,00

Capítol VIII.- ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83.- CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 Concessió de préstecs a personal de la UPF
ARTICLE 84.- CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
840 Constitució de dipòsits
841 Constitució de fiances
ARTICLE 86.- ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA S.PÚBLIC
860 D'empreses nacionals o de la Unió Europea

Capítol IX.- PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91.- AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
911 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic
ARTICLE 94.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
940 Devolució de dipòsits
941 Devolució de fiances

Total Pressupost de Despeses

81.010,00
80.000,00
80.000,00
10,00
5,00
5,00
1.000,00
1.000,00

1.653.092,16
1.653.082,16
1.653.082,16
10,00
5,00
5,00

157.861.202,20
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Capítol III.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 30.- TAXES
307
Drets d'examen
307.00
Drets d'examen

ARTICLE 31.310
310.00
310.01
310.02
310.10
310.90

33.650.179,47
15.000,00
15.000,00
15.000,00

PREUS PÚBLICS
Preus públics de secretaria
Gestió expedient
Gestió expedient no compensada
Gestió d’expedient acadèmic becaris família nombrosa
Expedició de títols
Altres preus públics de secretaria

25.276.918,19
2.247.448,37
907.524,94
28.693,83
113.003,10
952.565,00
245.661,50

311
311.00
311.10
311.20
311.40
311.41
311.42
311.43
311.44
311.50

Drets de matrícula en estudis oficials
Preus acadèmics de grau
Preus acadèmics màsters oficials
Preus acadèmics de doctorat
Preus acadèmics becaris de grau
Preus acadèmics becaris màsters oficials i doctorat
Preus acadèmics becaris família nombrosa i altres bonificacions
Preus acadèmics no compensats
Preus acadèmics bonificacions UPF
Tutela acadèmica a escoles adscrites

19.034.359,01
8.417.042,57
2.477.020,58
318.563,51
1.803.056,03
343.269,02
1.103.530,86
1.557.731,21
554.145,23
2.460.000,00

312
312.00
312.01
312.10
312.11
312.20
312.21

Drets de matrícula en estudis propis
Cursos de postgrau i extensió universitària
Cursos de postgrau i extensió universitària: repercussió
Campus Internacional
Campus Internacional: repercussió
Cursos d'estiu
Cursos d'estiu: repercussió

313
313.00

Proves d'accés a la universitat
Proves d'accés a la universitat

566.000,00
566.000,00

319
319.00
319.90

Altres preus públics
Serveis específics docents
Altres

859.110,81
821.287,37
37.823,44

ARTICLE 32.- ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
322
De l'administració financera
322.10
Administració i cobrança
329
329.00
329.01
329.10
329.11
329.20
329.92
329.93
329.95
329.96
329.99

Altres ingressos procedents de prestació de serveis
Convenis i contractes de recerca
Convenis i contractes de recerca: repercussió
Convenis amb ens vinculats
Convenis amb ens vinculats: repercussió
Convenis i contractes acadèmics
Serveis bibliogràfics
Serveis cientificotècnics
Serveis per repercussió Dr. Aiguader
Serveis de suport a centres adscrits
Altres serveis

2.570.000,00
200.000,00
20.000,00
1.200.000,00
900.000,00
200.000,00
50.000,00

8.087.626,28
250,00
250,00
8.087.376,28
2.500.000,00
415.000,00
1.668.000,00
147.000,00
450.000,00
80.000,00
300.000,00
400.000,00
1.743.000,00
384.376,28
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Capítol III.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 33.- VENDA DE BÉNS
330
Venda de publicacions pròpies
330.00
Venda de publicacions pròpies
339
339.90

Venda d'altres béns
Altres vendes

ARTICLE 38.- REINTEGRAMENT D'OPERACIONS CORRENTS
380
D'exercicis tancats
380.00
Exercicis tancats
381
381.00
ARTICLE 39.399
399.10
399.30
399.50
399.60
399.90

Del pressupost corrent
Pressupost corrent
ALTRES INGRESSOS
Ingressos diversos
Indemnitzacions per sinistres
Telèfons
Reintegrament d'IVA suportat
Diferències de canvi
Altres ingressos diversos

33.650.179,47
3.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00

32.000,00
2.000,00
2.000,00
30.000,00
30.000,00
235.635,00
235.635,00
50.000,00
7.000,00
5,00
5,00
178.625,00
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Capítol IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

91.543.938,45

ARTICLE 40.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
402
De l'Administració de l'Estat
402.00
De l'Estat

3.085.000,00
3.085.000,00
3.085.000,00

ARTICLE 44.440
440.00
440.05
440.10

9.029.546,36
8.530.700,00
3.590.000,00
67.000,00
4.873.700,00

DE SOCIETATS, ENTITATS, FUNDACIONS I ALTRES ENS DEL SECTOR PÚBLIC
De societats i entitats del sector públic
Societats i entitats de la Generalitat
Entitats autònomes de la Generalitat
Societats i entitats de l'Estat

441
441.00
441.10

Consorcis i Fundacions del sector públic
Consorcis i Fundacions de la Generalitat
Consorcis de l'Estat

447
447.00

Universitats
D'universitats catalanes

ARTICLE 45.450
450.01
450.30
450.40
450.50

495.846,36
494.846,36
1.000,00
3.000,00
3.000,00

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Per al funcionament ordinari
Contracte programa
Subvenció estratègica
Subvenció programa de foment a la recerca
Subvenció per plans de professorat

76.782.544,01
60.749.080,00
49.630.000,00
5.520.000,00
4.439.080,00
1.160.000,00

453
453.00

Per a l'estabilitat pressupostària
Per a l'estabilitat pressupostària

13.220.810,42
13.220.810,42

454
454.00

Per infraestructures cedides
Edifici Roc Boronat

455
455.00

De departaments de l'Administració de la Generalitat
De la Generalitat

ARTICLE 46.- D'ENS LOCALS
460
D'Ajuntaments
460.00
D'Ajuntaments
461
461.00

De Diputacions
De Diputacions

ARTICLE 47.- D'EMPRESES PRIVADES
470
D'empreses privades
470.00
D'empreses privades

ARTICLE 48.480
480.00
480.10

DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
Aportacions UPF Solidària

ARTICLE 49.492
492.10
492.90

DE L'EXTERIOR
De la Unió Europea
De l'Administració de la UE
Altres de la UE

499
499.00

Altres transferències de fora de la UE
D'altres de fora de la UE

2.283.653,59
2.283.653,59
529.000,00
529.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

804.000,00
804.000,00
804.000,00

1.614.543,08
1.614.543,08
1.599.543,08
15.000,00

188.305,00
188.300,00
10.000,00
178.300,00
5,00
5,00

- 12 -

Pressupost 2022
Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte

Capítol V.- INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 52.520
520.00
520.10

INTERESSOS DE DIPÒSITS
Interessos de comptes bancaris
De comptes corrents
Bonificacions

ARTICLE 54.540
540.00
540.10

RENDA DE BENS IMMOBLES
Lloguers i productes d'immobles
Lloguer pisos C/Ramon Turró
Lloguer d'aules i altres instalꞏlacions

549
549.10

ARTICLE 55.550
550.10
550.70
550.80
550.82
550.85
550.86
550.90

Altres rendes
Cànons pavellons militars

PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
De concessions administratives
Restauració
Edifici Rambla
Edifici Balmes
Edifici Marc Aureli
Edifici Mercè Rodoreda
Edifici Dr. Aiguader
Per aplicar als que puguin produir-se

3.818.110,00
10,00
10,00
5,00
5,00

678.600,00
678.000,00
10.000,00
668.000,00
600,00
600,00

3.139.500,00
3.139.500,00
55.000,00
1.479.000,00
1.020.000,00
89.000,00
401.000,00
60.000,00
35.500,00
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Capítol VI.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE 61.- D'ALTRES INVERSIONS REALS
613
Venda mobiliari i equipaments
613.10
Venda equipament científic
619
619.00

Venda d'altres inversions reals
Venda d'edificis i construccions

ARTICLE 68.- REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL
680
D'exercicis tancats
680.00
Exercicis tancats
681
681.00

Del pressupost corrent
Pressupost corrent

82.005,00
75.005,00
5,00
5,00
75.000,00
75.000,00

7.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
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Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70.702
702.00
702.01
702.40

DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
De l'Administració de l'Estat
De seguiment específic de l'Estat
De seguiment específic de l'Estat: repercussió
Ajuts per a infraestructures

ARTICLE 74.740
740.00
740.01
740.10
740.11
740.30
740.31
740.50
740.51

DE SOCIETATS, ENTITATS, FUNDACIONS I ALTRES ENS DEL SECTOR PÚBLIC
De societats i entitats del sector públic
De seguiment específic de societats i entitats de la Generalitat
De seguiment específic de societats i entitats de la Generalitat: repercussió
De seguiment específic de societats i entitats de l'Estat
De seguiment específic de societats i entitats de l'Estat: repercussió
De seguiment específic de societats i entitats d'Ajuntaments
De seguiment específic de societats i entitats d'Ajuntaments: repercussió
De seguiment específic d'entitats autónomes de la Generalitat
De seguiment específic d'entitats autónomes de la Generalitat: repercussió

741
741.00
741.01
741.10
741.11

Consorcis i Fundacions del sector públic
De seguiment específic de consorcis i fundacions de la Generalitat
De seguiment específic de consorcis i fundacions de la Generalitat: repercussió
De seguiment específic de consorcis de l'Estat
De seguiment específic de consorcis de l'Estat: repercussió

749
749.00
749.01

Altres del sector públic
De seguiment específic d'altres del sector públic
De seguiment específic d'altres del sector públic: repercussió

ARTICLE 75.- DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
750
Subvenció de capital
750.00
Subvenció de capital
752
752.00
752.01

De departaments de l'Administració de la Generalitat
De seguiment específic de la Generalitat
De seguiment específic de la Generalitat: repercussió

28.436.914,28
775.000,00
775.000,00
70.000,00
5.000,00
700.000,00

9.100.025,00
8.135.010,00
950.000,00
20.000,00
6.000.000,00
1.100.000,00
60.000,00
5.000,00
5,00
5,00
965.005,00
800.000,00
160.000,00
5,00
5.000,00
10,00
5,00
5,00

3.093.884,28
2.571.884,28
2.571.884,28
522.000,00
500.000,00
22.000,00

ARTICLE 76.760
760.00
760.01

D'ENS LOCALS
D'Ajuntaments
De seguiment específic d'Ajuntaments
De seguiment específic d'Ajuntaments: repercussió

ARTICLE 77.770
770.00
770.01

D'EMPRESES PRIVADES
D'empreses privades
De seguiment específic d'empreses privades
De seguiment específic d'empreses privades: repercussió

ARTICLE 78.780
780.00
780.01

DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
De seguiment específic sense finalitat de lucre
De seguiment específic sense finalitat de lucre: repercussió

1.730.000,00
1.730.000,00
1.600.000,00
130.000,00

ARTICLE 79.795
795.00
795.01
795.10
795.11

DE L'EXTERIOR
De la Unió Europea
De seguiment específic de l'Administració de la UE
De seguiment específic de l'Administració de la UE: repercussió
De seguiment específic altres de la UE
De seguiment específic altres de la UE: repercussió

13.578.000,00
12.468.000,00
10.550.000,00
1.350.000,00
500.000,00
68.000,00

799
799.00
799.01

Altres transferències de fora de la UE
De seguiment específic d'altres de fora de la UE
De seguiment específic d'altres de fora de la UE: repercussió

60.000,00
60.000,00
50.000,00
10.000,00

100.005,00
100.005,00
100.000,00
5,00

1.110.000,00
1.000.000,00
110.000,00
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Capítol VIII.- ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83.- REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830
Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
830.00
Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF

ARTICLE 84.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
840
Devolució de dipòsits
840.00
Devolució de dipòsits
841
841.00

Devolució de fiances
Devolució de fiances

ARTICLE 85.- ALIENACIÓ DE VALORS MOBILIARIS
851
Alienació valors mobiliaris altres societats
851.00
Alienació valors mobiliaris altres societats

ARTICLE 87.870
870.00
870.10

ROMANENTS DE TRESORERIA
Romanents de tresoreria
Romanent genèric
Romanent específic

80.025,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00

10,00
5,00
5,00
5,00
5,00

5,00
5,00
5,00

10,00
10,00
5,00
5,00
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Capítol IX .- PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91.911
911.10
911.20
911.21
912
912.10

PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic
Préstecs rebuts a llarg termini per infraestructures
Préstecs rebuts a llarg termini per projectes de recerca
Préstecs rebuts a llarg termini per projectes de recerca: repercussió
Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
Deute de tresoreria

ARTICLE 94.- DIPÒSITS I FIANCES REBUTS
940
Dipòsits rebuts
940.00
Dipòsits
941
941.00

Fiances rebudes
Fiances

250.030,00
250.020,00
250.015,00
5,00
250.005,00
5,00
5,00
5,00

10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
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sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat

Capítol I.- DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11.- PERSONAL EVENTUAL
110
110.00

Retrib. bàsiques i altres remuneracions personal eventual
Personal eventual

ARTICLE 12.- FUNCIONARIS

75.403.886,23

138.900,00

813.149,77

101.300,00

914.449,77

813.149,77
813.149,77

101.300,00
101.300,00

914.449,77
914.449,77

30.880.760,02

12.714.389,44

Total
Pressupost

17.000,00

88.257.175,67

30.897.760,02

120
120.10
120.15
120.20
120.25

Retribucions bàsiques
Retribucions personal docent
Triennis personal docent
Retribucions PAS
Triennis PAS

10.961.487,92
2.783.447,63
1.174.950,39
5.815.656,31
1.187.433,59

121
121.10
121.20
121.21
121.22
121.24
121.25
121.26
121.30

Retribucions complementàries
Càrrecs acadèmics i altres
Retribucions complementàries personal docent
Trams docents
Trams recerca
Complement autonòmic de docència
Complement autonòmic de recerca
Complement autonòmic de gestió
Retribucions complementàries PAS

19.919.272,10
525.317,03
4.739.383,79
2.112.127,82
1.269.960,32
1.109.103,12
851.062,22
216.034,86
9.096.282,94

17.000,00

29.828.985,90

9.084.644,44

38.913.630,34

Retribucions personal laboral
29.828.985,90
Retribucions PAS laboral fix
4.385.397,77
Triennis PAS laboral
841.940,83
Retribucions PAS laboral temporal
2.466.786,25
Retribucions PDI laboral fix
4.556.776,11
Trams docents PDI laboral
837.318,14
Trams recerca PDI laboral
583.362,03
Triennis PDI laboral
874.194,92
Càrrecs acadèmics i altres
424.885,73
Complement autonòmic de docència PDI laboral
732.207,35
Complement autonòmic de recerca PDI laboral
628.859,91
Complement autonòmic de gestió PDI laboral
69.231,57
Retribucions PDI laboral temporal
10.142.501,65
Retribucions personal investigador. UPF
2.888.406,89
Retribucions personal investigador. Ministeris Estatals
Retribucions personal investigador. Generalitat
Retribucions personal investigador: Programes cofinançats
397.116,75
Retribucions personal investigador. Altres

9.084.644,44
20.000,00
12.000,00
511.500,00
329.389,44

38.913.630,34
4.405.397,77
853.940,83
2.978.286,25
4.886.165,55
837.318,14
583.362,03
874.194,92
424.885,73
732.207,35
628.859,91
69.231,57
12.237.840,65
3.578.441,89
1.850.103,00
1.463.081,00
1.470.916,75
1.039.397,00

ARTICLE 13.- LABORALS
130
130.20
130.25
130.30
130.50
130.51
130.52
130.55
130.56
130.57
130.58
130.59
130.60
130.61
130.62
130.63
130.64
130.69

ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL
143
143.30

Retribucions altre personal
Retribucions PAS interins per programa

ARTICLE 15.- INCENTIUS AL RENDIMENT
150
150.10
150.20

Productivitat
Rendiment PAS
Rendiment PDI

151
151.00
151.10
151.90

Gratificacions
Hores extraordinàries
PAU, COU, Majors 25 anys i altres
Altres

10.961.487,92
2.783.447,63
1.174.950,39
5.815.656,31
1.187.433,59

17.000,00

2.095.339,00
690.035,00
1.850.103,00
1.463.081,00
1.073.800,00
1.039.397,00

19.936.272,10
525.317,03
4.756.383,79
2.112.127,82
1.269.960,32
1.109.103,12
851.062,22
216.034,86
9.096.282,94

310.000,00

225.000,00

535.000,00

310.000,00
310.000,00

225.000,00
225.000,00

535.000,00
535.000,00

88.121,36

15.000,00

18.000,00
18.000,00
70.121,36
12.000,00
58.121,36

15.000,00

15.000,00

401.000,00

504.121,36

401.000,00
1.000,00
400.000,00

419.000,00
1.000,00
418.000,00
85.121,36
12.000,00
58.121,36
15.000,00
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sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat

Capítol I.- DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160
160.10
160.20

Quotes socials
Personal docent i investigador
Personal d'administració i serveis

75.403.886,23

138.900,00

12.714.389,44

Total
Pressupost
88.257.175,67

13.482.869,18

22.600,00

2.986.745,00

16.492.214,18

13.482.869,18
6.599.921,85
6.882.947,33

22.600,00

2.986.745,00
2.756.745,00
230.000,00

16.492.214,18
9.356.666,85
7.135.547,33

22.600,00
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sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat

Capítol II.-DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS

23.898.461,99

1.097.158,24

8.473.153,59

Total
Pressupost
33.468.773,82

7.113.132,02

49.100,00

2.552.177,40

9.714.409,42

201
201.20
201.21
201.30
201.90

De béns mobles
Mobiliari i equipaments
Equipaments audiovisuals
Equipaments per a procés de dades
Altres

2.881.038,94
592.559,79
340.926,20
1.943.152,95
4.400,00

48.100,00
4.000,00
40.000,00
4.100,00

268.523,81
5.923,98

3.197.662,75
602.483,77
380.926,20
2.209.852,78
4.400,00

202
202.00
202.01
202.02
202.04
202.05
202.06
202.90

Edificis i altres construccions
Edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Edifici Tallers
Mercat del Peix
Edifici Roc Boronat
Campus del Poblenou
Edifici Almogàvers
Altres

4.232.093,08
1.769.989,04
2.263.802,03
609,20

1.000,00

2.283.653,59

ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

2.283.653,59
147.661,30
42.031,51
8.000,00

1.000,00

4.797.305,90

2.100,00

6.516.746,67
1.769.989,04
2.263.802,03
609,20
2.283.653,59
147.661,30
42.031,51
9.000,00

146.919,41

4.946.325,31

483.142,00
483.142,00

104.599,20
104.599,20

587.741,20
587.741,20

2.690.358,47
2.690.358,47

42.320,21
42.320,21

2.732.678,68
2.732.678,68

212
212.00

Edificis i altres construccions
Edificis i altres construccions

213
213.00

Maquinària, instalꞏlacions i utillatge
Maquinària, instalꞏlacions i utillatge

216
216.00

Equips per a processament de dades
Equips per a processament de dades

785.210,03
785.210,03

219
219.10
219.20
219.21
219.22

Altre immobilitzat material
Material de transport
Mobiliari i equipaments
Material audiovisual
Equipament científic

838.595,40
4.265,28
192.904,76
96.523,66
544.901,70

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES

262.599,83

2.100,00
2.100,00

787.310,03
787.310,03
838.595,40
4.265,28
192.904,76
96.523,66
544.901,70

11.880.095,59

834.874,88

5.334.556,78

18.049.527,25

220
220.00
220.10
220.11
220.20

Material d'oficina
Material d'oficina i informàtic no inventariable
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Connexions a bases de dades documentals
Reprografia

1.448.124,47
59.835,33
4.500,00
1.303.000,00
80.789,14

137.700,00
28.900,00
3.200,00
6.700,00
98.900,00

61.600,00
17.000,00

1.647.424,47
105.735,33
7.700,00
1.333.300,00
200.689,14

221
221.00
221.01
221.10
221.20
221.30
221.40
221.90

Subministraments
Energia elèctrica
Energia tèrmica
Aigua
Gas
Combustibles
Vestuari
Altres subministraments

1.948.849,66
1.387.631,96
285.976,40
137.146,20
64.826,64
5.962,00
2.962,00
64.344,46

73.190,00

68.753,94

1.000,00
72.190,00

68.753,94

2.090.793,60
1.387.631,96
285.976,40
137.146,20
64.826,64
5.962,00
3.962,00
205.288,40

222
222.00
222.10
222.20

Comunicacions
Serveis de telecomunicacions
Postals
Missatgers

169.359,20
135.000,00
10.663,20
23.696,00

19.500,00
4.400,00
13.000,00
2.100,00

26.059,24
15.059,24
7.000,00
4.000,00

214.918,44
154.459,24
30.663,20
29.796,00

23.600,00
21.000,00
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sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat

Capítol II.-DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
223
223.00

Transports
Transports

224
224.00

Primes d'assegurances
Primes d'assegurances

225
225.20

Tributs
Tributs

226
226.10
226.11
226.20
226.40
226.42
226.50
226.51
226.60
226.61
226.62
226.70
226.90

Despeses diverses
Atencions protocolꞏlàries i representatives
Activitats institucionals
Publicitat i propaganda
Realització d'estudis i treballs tècnics
Realització de treballs tècnics per a ens vinculats
Participació en reunions i conferències
Formació del PAS
Organització de conferències: honoraris personal extern
Organització de conferències: viatges, allotjaments i altres
Organització de conferències: honoraris personal intern
Quotes d'associacions
Altres despeses diverses

227
227.00
227.10
227.60
227.62
227.63
227.64
227.70
227.90

Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Neteja
Seguretat
Assessoraments i consultories
Serveis bibliotecaris
Proves PAU
Serveis informàtics i audiovisuals
Impremta i comunicació institucional
Altres estudis tècnics

228
228.10

Despeses per programes
Orgànics

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI

Total
Pressupost

23.898.461,99

1.097.158,24

8.473.153,59

33.468.773,82

45.728,38
45.728,38

8.700,00
8.700,00

17.847,97
17.847,97

72.276,35
72.276,35

115.500,00
115.500,00

115.500,00
115.500,00

27.450,00
27.450,00

500,00
500,00

981.135,36
111.600,00
40.400,00
36.500,00
11.000,00

276.820,88
28.100,00
15.500,00
2.800,00
3.500,00

56.650,00
91.174,84
305.500,00
18.900,00

13.242,41

3.204.400,00
55.000,00
51.000,00
2.000,00
190.000,00
1.605.000,00
60.000,00

86.805,96
68.572,51
38.000,00
16.600,00
3.700,00

406.000,00
116.500,00
596.000,00
9.900,00
113.000,00

119.900,00

1.626.895,63

164.010,52
145.400,00
7.143.948,52
2.158.002,92
1.309.534,77
458.012,41
174.000,00
359.000,00
1.116.411,74
308.070,77
1.260.915,91

27.950,00
27.950,00
4.462.356,24
194.700,00
106.900,00
41.300,00
204.500,00
1.605.000,00
129.892,41
91.174,84
798.305,96
203.972,51
634.000,00
190.510,52
262.100,00

800,00
7.900,00
111.200,00

368.343,02
66.000,00
986.489,80

8.890.744,15
2.158.002,92
1.309.534,77
506.075,22
332.000,00
359.000,00
1.485.554,76
381.970,77
2.358.605,71

198.564,00
198.564,00

329.000,00
329.000,00

527.564,00
527.564,00

48.062,81
158.000,00

107.928,48

211.083,36

439.500,00

758.511,84

230
230.00
230.10
230.20

Dietes
Dietes per a manutenció
Locomoció i trasllat
Dietes per a allotjament

70.428,48
19.139,48
26.510,00
24.779,00

59.223,36
14.823,36
22.300,00
22.100,00

420.500,00
126.000,00
149.000,00
145.500,00

550.151,84
159.962,84
197.810,00
192.379,00

233
233.10
233.50
233.90

Altres indemnitzacions
Drets d'assistència
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis
Altres indemnitzacions

37.500,00
17.000,00
10.000,00
10.500,00

151.860,00
58.660,00
68.200,00
25.000,00

19.000,00
3.000,00
11.000,00
5.000,00

208.360,00
78.660,00
89.200,00
40.500,00
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sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
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afectat

Capítol III.- DESPESES FINANCERES
ARTICLE 31.- DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
310
310.10

Interessos
Interessos d'operacions d'endeutament

ARTICLE 35.- INT. DE DEMORA I ALTRES DESP. FINANCERES
352
352.00

Interessos de demora
Interessos de demora

359
359.20
359.90

Altres despeses financeres
Diferències negatives de canvi
Altres despeses financeres

239.100,00

Total
Pressupost
239.100,00

29.000,00

29.000,00

29.000,00
29.000,00

29.000,00
29.000,00

210.100,00

210.100,00

111.000,00
111.000,00

111.000,00
111.000,00

99.100,00
18.000,00
81.100,00

99.100,00
18.000,00
81.100,00
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sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat

Capítol IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 41.- A l'Administració de la Generalitat
410
410.00

A l'Administració de la Generalitat
A l'Administració de la Generalitat

ARTICLE 44.- A SOC. MERC., ENT. EMP. I ALTRES ORG. PÚBLICS
440
440.10

A soc. merc., ent. emp. i altres organismes públics
UPF Ventures

ARTICLE 47.- A EMPRESES PRIVADES
470
470.00

A empreses privades
A empreses privades

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE

2.998.486,27

94.000,00
94.000,00
94.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00
150.000,00

150.000,00
150.000,00

5,00

5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

2.754.481,27

109.150,00

2.234.000,00

5.097.631,27

68.000,00
68.000,00

25.300,00
25.300,00

50.000,00
50.000,00

143.300,00
143.300,00

483
483.00

Exempcions de matrícula
Exempcions de matrícula per becaris UPF

484
484.00
484.50
484.90

Beques per a la cooperació
Beques Erasmus
Beques UPFWorld
Beques mobilitat, intercanvi i altres

150.000,00

485
485.00
485.10

Beques per a la solidaritat i desenvolupament
Ajuts UPF Solidària
Beques Salari

115.200,00

489
489.12
489.13
489.14
489.15
489.17
489.18
489.90
489.91

Ajuts diversos
Associació Catalana d'Universitats Públiques
Institut Joan Lluis Vives
Institute political economy governance (IPEG)
Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)
Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI)
TecnoCampus
Altres ajuts a famílies
Altres ajuts a institucions

280.711,00
43.000,00
15.011,00

Transferències corrents a l'exterior
Transferències corrents a l'exterior

5.342.636,27

94.000,00

Beques de colꞏlaboració
Estudiants en pràctiques

490
490.00

2.235.000,00

94.000,00
94.000,00

480
480.00

ARTICLE 49.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR

109.150,00

Total
Pressupost

2.140.570,27
2.140.570,27

2.140.570,27
2.140.570,27
1.836.000,00
1.647.000,00

150.000,00
189.000,00
50.000,00
50.000,00

165.200,00
50.000,00
115.200,00

298.000,00

662.561,00
55.000,00
15.011,00
200.000,00
36.000,00
37.000,00
45.000,00
144.850,00
129.700,00

115.200,00
83.850,00
12.000,00

200.000,00
36.000,00
37.000,00
45.000,00
48.000,00
56.700,00

43.850,00
28.000,00

1.986.000,00
1.647.000,00
150.000,00
189.000,00

53.000,00
45.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00
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Capítol VI.- INVERSIONS REALS
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
620
620.00

Edificis i altres construccions
Edificis i altres construccions

621
621.00

Maquinària i instalꞏlacions
Maquinària i instalꞏlacions

622
622.00

Elements de transport
Elements de transport

623
623.00
623.10
623.20

Mobiliari i equipaments
Mobiliari i equipaments
Equipament científic
Equipament audiovisual

624
624.00
624.10

Equipaments per a procés de dades
Hardware
Software

625
625.00
625.10

Fons de biblioteca
Monografies
Subscripcions

583.500,00

2.159.500,00

583.500,00

94.500,00

ARTICLE 64.- DESPESES PER INV. DE CARÀCTER IMMATERIAL
640
640.00
640.01
640.10
640.11
640.12
640.13
640.14
640.19
640.20
640.30
640.90

Programes de Recerca
Personal. Retribucions
Personal. Quotes socials
Material informàtic inventariable. Hardware
Material informàtic inventariable. Software
Material bibliogràfic inventariable
Equipament científic inventariable
Equipament audiovisual inventariable
Altre material inventariable
Material fungible
Viatges i dietes
Altres
Pla de mesures
Programa INNOVALORA
Aportació del Consell Social al UPF INNOVALORA
Programa Planetary Wellbeing
Aportació del Consell Social al Projecte Planetary Wellbeing
Altres

28.684.404,28

3.501.394,28

4.179.394,28

1.198.000,00
1.198.000,00

1.573.000,00
1.573.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

25,00
25,00

25,00
25,00

47.000,00
13.500,00
23.500,00
10.000,00

1.078.000,00
206.000,00
172.000,00
700.000,00

1.125.000,00
219.500,00
195.500,00
710.000,00

38.000,00
34.000,00
4.000,00

998.869,28
608.869,28
390.000,00

1.036.869,28
642.869,28
394.000,00

9.500,00
7.500,00
2.000,00

26.500,00
16.000,00
10.500,00

244.500,00
147.500,00
97.000,00

375.000,00
375.000,00

208.500,00
124.000,00
84.500,00

25.941.404,28

Total
Pressupost

2.065.000,00

22.440.010,00

24.505.010,00

2.065.000,00

22.440.010,00
8.180.000,00
2.667.600,00
870.000,00
300.000,00
180.000,00
755.000,00
73.150,00
65.000,00
3.855.000,00
2.750.000,00
2.744.260,00

24.505.010,00
8.180.000,00
2.667.600,00
870.000,00
300.000,00
180.000,00
755.000,00
73.150,00
65.000,00
3.855.000,00
2.750.000,00
4.809.260,00
1.580.000,00
195.000,00
30.000,00
100.000,00
50.000,00
2.854.260,00

2.065.000,00
1.580.000,00
195.000,00
30.000,00
100.000,00
50.000,00
110.000,00

2.744.260,00
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Classificació econòmica de les despeses per subconcepte

sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat

Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74.- A SOC. MERC., ENT. EMP. I ALTRES ORG. PÚBLICS
740
740.00

A soc. mercantils, ent. emp. i altres organismes públics
A soc. mercantils, ent. emp. i altres organismes públics

ARTICLE 78.- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS S. FINALITAT DE LUCRE
781
781.00
781.10

Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
Beques i ajuts per a investigació
Ajuts a projectes de recerca en institucions vinculades

789
789.90

Altres transferències de capital
Per aplicar als que puguin produir-se

ARTICLE 79.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
790
790.00

Transferències de capital a l'exterior
Transferències de capital a l'exterior

Total
Pressupost

135.010,00

135.010,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00
60.000,00

60.000,00
60.000,00

47.005,00

47.005,00

47.000,00
39.000,00
8.000,00

47.000,00
39.000,00
8.000,00

5,00
5,00

5,00
5,00

28.005,00

28.005,00

28.005,00
28.005,00

28.005,00
28.005,00
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Classificació econòmica de les despeses per subconcepte

sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat

Capítol VIII.- ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83.- CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL S. PÚBLIC
830
830.00

Concessió de préstecs a personal de la UPF
Concessió de préstecs a personal de la UPF

ARTICLE 84.- CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES

81.010,00

Total
Pressupost
81.010,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00
80.000,00

80.000,00
80.000,00

10,00

10,00

840
840.00

Constitució de dipòsits
Constitució de dipòsits

5,00
5,00

5,00
5,00

841
841.00

Constitució de fiances
Constitució de fiances

5,00
5,00

5,00
5,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

ARTICLE 86.- ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIP. FORA S.PÚBLIC
860
860.10

D'empreses nacionals o de la Unió Europea
D'empreses nacionals amb caràcter temporal
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Classificació econòmica de les despeses per subconcepte

sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat

Capítol IX.- PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91.- AMORT. DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
911
911.00
911.10

Amortització de préstecs a ll/ t d'ens del sector públic
Amortització de préstecs a ll/t d'ens del sector públic
Amortització de préstecs a ll/t de projectes de recerca

ARTICLE 94.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES

Total
Pressupost

1.653.087,16

5,00

1.653.077,16

5,00

1.653.082,16

1.653.077,16
1.630.421,11
22.656,05

5,00

1.653.082,16
1.630.421,11
22.661,05

5,00

1.653.092,16

10,00

10,00

940
940.00

Devolució de dipòsits
Dipòsits

5,00
5,00

5,00
5,00

941
941.00

Devolució de fiances
Fiances

5,00
5,00

5,00
5,00
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Pressupost 2022
Annex gràfics ingressos

Ingressos. Tipologia

ingressos amb finalitat
finançament
inversió material
3,5M€, 2%

subvencions
per al PDI en formació
6,12M€, 4%

activitats docents
14,81M€, 9%

activitats de recerca
25,08€,16%

ingressos no afectats
108,36M€, 69%

Ingressos no afectats

subvenció ordinària
72,76M€, 67%

ingressos patrimonials
3,82M€,4%

altres ingressos
5,68M€, 5%
matrícula estudis oficials
22,70M€, 21%

cànons recerca
3,40M€,3%
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Annex gràfic despeses

Despeses. Tipologia

despeses amb finalitat
inversió material
3,50M€, 2%

PDI en formació
6,12M€, 4%

activitats docents
14,81M€, 9%

activitats de recerca
25,08€, 16%

despeses no afectades
108,36M€, 69%

Despeses no afectades

estructura*
17,33M€, 16%

funcionament
7,75M€, 7%

compensació matrícules
2,14M€, 2%
descentralitzats
3,51M€, 3%
retorn bestretes
1,65M€, 2%

inversió material
0,58M€, 1%
personal
75,40M€, 70%

estructura*: arrendaments, manteniments, subministraments, neteja i seguretat
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Despesa descentralitzada

Pressupost 2022
Resum dotació dels pressupostos de gestió orgànics

Unitats de coordinació acadèmica
de Ciències de la Salut i de la Vida
de Ciències Politiques i Socials
de Economia i Empresa
de Dret
d'Humanitats
de Comunicació
d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
de Traducció i Ciències del Llenguatge
Total Unitats de coordinació acadèmica

Suport a la docència
Campus de la Ciutadella
Campus del Poblenou
Total Administracions

Dotació
193.764,00
57.897,00
118.909,00
115.288,00
115.799,00
111.328,00
92.398,00
88.567,00
893.950,00

estudiants visitants

education abroad

11.489,36
472,05
438,41
1.157,96
1.185,46

120,00
1.725,00
270,00
1.005,00
120,00
75,00

14.743,24

3.315,00

Dotació
13.500,00
9.800,00
23.300,00

Total
193.764,00
58.017,00
132.123,36
116.030,05
117.242,41
112.605,96
93.658,46
88.567,00
912.008,24

Total
13.500,00
9.800,00
23.300,00

Total

Altres
Consell Social
Síndic de greuges
Pla de mesures de Recerca i Programa INNOVALORA (inclou 30.000 d'aportació del Consell Social)
Altres programes de recerca
Programa Planetary Wellbeing (inclou 50.000 d'aportació del Consell Social)
PlaQUID - USQUID's
Programa oficial de postgraus i altres

TOTAL DESPESA DESCENTRALITZADA

320.000,00
4.400,00
1.805.000,00
110.000,00
150.000,00
70.000,00
110.000,00

3.504.708,24
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Detall econòmic

UCA de Ciències de la Salut i la Vida
Ingressos

193.764,00
Dotació

Despeses
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Reprografia
221.40
Vestuari
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
223.00
Transports
225.20
Tributs
226.10
Atencions protocolꞏlàries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.40
Realització d'estudis i treballs tècnics
226.60
Organització de conferències: honoraris personal extern
226.61
Organització de conferències: viatges, allotjaments i altres
226.62
Organització de conferències: honoraris personal intern
226.70
Quotes d'associacions
227.70
Impremta i comunicació institucional
227.90
Altres estudis tècnics
228.10
Orgànics
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
489.90
Altres ajuts a famílies
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
623.10
Equipament científic
624.00
Hardware

193.764,00

193.764,00
123.264,00
2.500,00
13.000,00
1.000,00
53.000,00
1.500,00
2.200,00
500,00
1.000,00
500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
12.000,00
6.000,00
1.000,00
1.500,00
500,00
5.000,00
18.564,00
43.000,00
2.000,00
2.500,00
8.500,00
30.000,00
1.500,00
1.500,00
26.000,00
1.500,00
23.500,00
1.000,00
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Detall econòmic

UCA de Ciències Polítiques i Socials
Ingressos

58.017,00
Dotació
education abroad

Despeses
ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS
201.30
Equipaments per a procés de dades
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.11
Connexions a bases de dades documentals
220.20
Reprografia
221.90
Altres subministraments
222.10
Postals
226.10
Atencions protocolꞏlàries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.40
Realització d'estudis i treballs tècnics
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de conferències: honoraris personal extern
226.61
Organització de conferències: viatges, allotjaments i altres
226.62
Organització de conferències: honoraris personal intern
226.70
Quotes d'associacions
226.90
Altres despeses diverses
227.90
Altres estudis tècnics

57.897,00
120,00

58.017,00
100,00
100,00
49.817,00
1.500,00
6.500,00
6.000,00
100,00
500,00
1.500,00
500,00
1.500,00
3.700,00
15.000,00
1.217,00
2.000,00
4.000,00
2.000,00
3.800,00

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.10
Drets d'assistència
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis

6.100,00
1.300,00
600,00
3.700,00
500,00

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
489.90
Altres ajuts a famílies

2.000,00
1.000,00
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Detall econòmic

UCA d'Economia i Empresa
Ingressos

132.123,36
Dotació
estudiants visitants
education abroad

Despeses
ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS
201.30
Equipaments per a procés de dades

118.909,00
11.489,36
1.725,00

132.123,36
4.000,00
4.000,00

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.11
Connexions a bases de dades documentals
220.20
Reprografia
221.90
Altres subministraments
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocolꞏlàries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de conferències: honoraris personal extern
226.61
Organització de conferències: viatges, allotjaments i altres
226.62
Organització de conferències: honoraris personal intern
226.70
Quotes d'associacions
226.90
Altres despeses diverses
227.90
Altres estudis tècnics

88.300,00
2.500,00
200,00
11.000,00
1.200,00
500,00
100,00
1.500,00
2.500,00
1.000,00
5.000,00
14.000,00
15.000,00
600,00
200,00
33.000,00

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.10
Drets d'assistència
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis

19.323,36
4.323,36
3.000,00
2.500,00
7.000,00
2.500,00

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
480.00
Estudiants en pràctiques
489.90
Altres ajuts a famílies
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
623.20
Equipament audiovisual
624.00
Hardware

4.500,00
1.500,00
3.000,00
16.000,00
5.000,00
5.000,00
6.000,00
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Detall econòmic

UCA de Dret
Ingressos

116.030,05
Dotació
estudiants visitants
education abroad

Despeses

115.288,00
472,05
270,00

116.030,05

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Reprografia
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocolꞏlàries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de conferències: honoraris personal extern
226.61
Organització de conferències: viatges, allotjaments i altres
226.62
Organització de conferències: honoraris personal intern
226.70
Quotes d'associacions
227.70
Impremta i comunicació institucional
227.90
Altres estudis tècnics

78.830,05
5.000,00
20.000,00
500,00
300,00
2.000,00
100,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
23.000,00
12.330,05
3.500,00
1.000,00
100,00
5.000,00

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.10
Drets d'assistència
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis

29.200,00
4.000,00
5.000,00
2.500,00
6.000,00
11.700,00

ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments

8.000,00
2.000,00
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Detall econòmic

UCA d'Humanitats
Ingressos

117.242,41
Dotació
estudiants visitants
education abroad

Despeses

115.799,00
438,41
1.005,00

117.242,41

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Reprografia
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
223.00
Transports
226.10
Atencions protocolꞏlàries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de conferències: honoraris personal extern
226.61
Organització de conferències: viatges, allotjaments i altres
226.62
Organització de conferències: honoraris personal intern
226.70
Quotes d'associacions
226.90
Altres despeses diverses
227.64
Serveis informàtics i audiovisuals
227.70
Impremta i comunicació institucional
227.90
Altres estudis tècnics

90.892,41
2.500,00
12.000,00
2.000,00
200,00
1.500,00
100,00
6.700,00
4.000,00
1.000,00
1.042,41
19.000,00
20.000,00
4.000,00
100,00
1.500,00
800,00
1.800,00
12.650,00

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis

10.500,00
1.000,00
2.500,00
2.500,00
4.500,00

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
489.90
Altres ajuts a famílies

6.850,00
6.850,00

ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
624.00
Hardware
625.00
Monografies

9.000,00
2.000,00
7.000,00
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Detall econòmic

UCA de Comunicació
Ingressos

112.605,96
Dotació
estudiants visitants
education abroad

Despeses
ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS
201.20
Mobiliari i equipaments

111.328,00
1.157,96
120,00

112.605,96
4.000,00
4.000,00

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
220.20
Reprografia
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
223.00
Transports
226.10
Atencions protocolꞏlàries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.20
Publicitat i propaganda
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de conferències: honoraris personal extern
226.61
Organització de conferències: viatges, allotjaments i altres
226.62
Organització de conferències: honoraris personal intern
226.70
Quotes d'associacions
227.70
Impremta i comunicació institucional
227.90
Altres estudis tècnics

65.305,96
3.900,00
2.200,00
6.000,00
2.350,00
100,00
1.200,00
500,00
1.000,00
6.000,00
3.000,00
1.500,00
1.000,00
4.805,96
2.700,00
3.000,00
2.000,00
100,00
23.950,00

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.10
Drets d'assistència
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis

13.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
4.000,00
5.000,00

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
480.00
Estudiants en pràctiques
489.90
Altres ajuts a famílies

21.300,00
16.300,00
5.000,00

ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
623.20
Equipament audiovisual
624.00
Hardware

9.000,00
1.000,00
2.000,00
6.000,00
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Detall econòmic

UCA d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Ingressos

93.658,46
Dotació
estudiants visitants
education abroad

Despeses

92.398,00
1.185,46
75,00

93.658,46

ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS
202.90
Altres

1.000,00
1.000,00

ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
216.00
Equips per a processament de dades

1.000,00
1.000,00

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Reprografia
221.90
Altres subministraments
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocolꞏlàries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.40
Realització d'estudis i treballs tècnics
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de conferències: honoraris personal extern
226.61
Organització de conferències: viatges, allotjaments i altres
226.62
Organització de conferències: honoraris personal intern
226.70
Quotes d'associacions
227.70
Impremta i comunicació institucional
227.90
Altres estudis tècnics

47.158,46
3.000,00
13.000,00
3.000,00
1.000,00
500,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
7.658,46
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.10
Drets d'assistència
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis

19.500,00
500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
10.000,00

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
480.00
Estudiants en pràctiques
489.90
Altres ajuts a famílies
489.91
Altres ajuts a institucions
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
623.20
Equipament audiovisual
624.00
Hardware
624.10
Software

9.000,00
2.000,00
5.000,00
2.000,00
16.000,00
3.000,00
3.000,00
7.000,00
3.000,00
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Detall econòmic

UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge
Ingressos

88.567,00
Dotació

Despeses
ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
216.00
Equips per a processament de dades
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
220.20
Reprografia
221.90
Altres subministraments
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocolꞏlàries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.20
Publicitat i propaganda
226.60
Organització de conferències: honoraris personal extern
226.61
Organització de conferències: viatges, allotjaments i altres
226.62
Organització de conferències: honoraris personal intern
226.70
Quotes d'associacions
227.70
Impremta i comunicació institucional
227.90
Altres estudis tècnics
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.10
Drets d'assistència
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis

88.567,00

88.567,00
1.100,00
1.100,00
55.967,00
3.300,00
1.000,00
10.400,00
1.000,00
1.600,00
200,00
2.500,00
1.000,00
1.300,00
5.000,00
4.667,00
7.500,00
1.000,00
1.500,00
14.000,00
9.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
480.00
Estudiants en pràctiques
489.90
Altres ajuts a famílies

12.000,00
5.500,00
6.500,00

ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
624.00
Hardware
624.10
Software
625.00
Monografies

10.500,00
1.000,00
8.000,00
1.000,00
500,00
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Detall econòmic

Campus de la Ciutadella
Ingressos

13.500,00
Dotació

Despeses
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Reprografia
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat

13.500,00

13.500,00
13.100,00
3.500,00
4.000,00
2.500,00
700,00
2.400,00
400,00
400,00
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Detall econòmic

Campus del Poblenou
Ingressos

9.800,00
Dotació

Despeses
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Reprografia
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocolꞏlàries i representatives
226.11
Activitats institucionals
227.70
Impremta i comunicació institucional
227.90
Altres estudis tècnics
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat

9.800,00

9.800,00
9.300,00
700,00
3.500,00
500,00
600,00
100,00
100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
800,00
500,00
500,00
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Detall econòmic

Consell Social
Ingressos

320.000,00
Dotació 2021
Aportació del Consell Social al Projecte Planetary Wellbeing
Aportació del Consell Social al UPF INNOVALORA

Despeses
ARTICLE 11.- PERSONAL EVENTUAL
110.00
Personal eventual

400.000,00
-50.000,00
-30.000,00

320.000,00
101.300,00
101.300,00

ARTICLE 15.- INCENTIUS AL RENDIMENT
151.90
Altres

15.000,00
15.000,00

ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160.20
Personal d'administració i serveis

22.600,00
22.600,00

ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS
201.21
Equipaments audiovisuals

40.000,00
40.000,00

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
226.10
Atencions protocolꞏlàries i representatives
226.50
Participació en reunions i conferències
226.70
Quotes d'associacions
227.90
Altres estudis tècnics

31.140,00
500,00
6.040,00
1.000,00
4.100,00
4.500,00
4.000,00
11.000,00

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
233.10
Drets d'assistència
233.90
Altres indemnitzacions

57.960,00
32.960,00
25.000,00

ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
489.12
Associació Catalana d'Universitats Públiques
489.90
Altres ajuts a famílies
489.91
Altres ajuts a institucions

52.000,00
12.000,00
15.000,00
25.000,00
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Detall econòmic

Consell Social
Ingressos

320.000,00
Dotació 2021
Aportació del Consell Social al Projecte Planetary Wellbeing
Aportació del Consell Social al UPF INNOVALORA

Activitats

320.000,00
Personal

620000

Despesa de personal

Funcionament i Infraestructura
620100
620101

Funcionament i infraestructura
Comissions

Quotes i Aportacions
620300
620302

Associació Catalana Universitat Públiques (ACUP)
Conferencia espanyola de CS

Responsabilitat Social Universitària
620303
620305
620306

Ajuts compromís social i sostenibilitat
Ajut impacte social coneixement
Ajuts a recercadors joves i mares

Innovació Docent
620801
620802

Concurs IGEM
Premi estudiants Enginyeria Biomèdica

Emprenedoria i Innovació
620402

Premis UPFEmprèn

Trajectòria Estudiants / Alumni
620501

400.000,00
-50.000,00
-30.000,00

Actes de Graduació

123.900,00
123.900,00
70.100,00
48.100,00
22.000,00
16.000,00
12.000,00
4.000,00
45.000,00
25.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
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Detall econòmic

Síndic de greuges
Ingressos

4.400,00
Dotació

Despeses

4.400,00

4.400,00

ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
226.11
Activitats institucionals
226.70
Quotes d'associacions
227.70
Impremta i comunicació institucional

1.800,00
500,00
400,00
900,00

ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament

2.600,00
1.000,00
1.100,00
500,00
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Pressupost 2022
Resum programes pressupostaris

ÀMBITS ESTRATÈGICS INCLOSOS EN EL PLA ESTRATÈGIC 2016-2025
Docència
Oficina de Postgrau i Doctorat
Biblioteca

220.000,00
455.500,00

Servei d'Informàtica

1.598.946,86

Servei de Gestió Acadèmica

4.185.775,27

Recerca
Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

464.000,00

Servei d'Informàtica

955.897,45

Biblioteca

1.430.500,00

Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle

3.290.000,00

Servei de Recerca

25.751.020,00

Entorn i Projecció
Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni

3.646.894,28

Comunitat
Servei d'Informàtica

838.068,29

Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària

246.195,77

Finançament i Governança
Servei d'Informàtica

1.482.942,08

EIXOS TRANSVERSALS INCLOSOS EN EL PLA ESTRATÈGIC 2016-2025
Internacionalització
Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals
Servei de Relacions Internacionals

305.000,00
3.955.200,00

Responsabilitat Social
Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

102.544,00

ÀMBIT ESTRATÈGIC NO INCLÒS EN EL PLA ESTRATÈGIC 2016-2025
Sostenibilitat econòmica
Servei de Pressupostos i Finances

5.281.910,40

Servei d'Infraestructures i Patrimoni

16.560.532,16

Àrea de Recursos Humans i Organització

87.090.275,64

Total despeses programes pressupostaris 2022

157.861.202,20
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ÀMBIT: Docència
Responsable de gestió: Oficina de Postgrau i Doctorat
Responsable administratiu: Àrea de Docència
Responsable polític: Vicerector d’Ordenació Acadèmica
Descripció del programa pressupostari:
La Universitat està adaptant la tramitació de diferents procediments administratius a la plataforma d’administració electrònica.
L’Oficina de Postgrau i Doctorat vol adaptar tots els procediments relacionats amb els ensenyaments de màsters universitaris i
doctorat a la plataforma d’administració electrònica per tal d’oferir una gestió completa de l’activitat administrativa
relacionada amb aquests estudis.

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
1.2.

Adaptar els procediments acadèmic-administratius dels ensenyaments de màsters universitaris i doctorats
plataformes d’administració electrònica
1.2.3. Ampliar les utilitats de la plataforma d’administració electrònica

a les

Activitats Pla d’actuacions 2022
1.2.3

Fer millores i adaptacions a la Plataforma d’Administració electrònica

Indicadors
1.2.3
1.2.3.
1.2.3

Unitat

Màsters
Doctorat
Procediments administratius

previsió 2021 previsió 2022

nre.
nre.
nre.

30
9
10

30
9
10

finalitza
2023
2023
2023

Resum de despeses del programa per codi funcional
Màster de formació de professorat en secundària
Beques de mobilitat A4U

50.000,00
60.000,00

Programa oficial de postgraus i altres

110.000,00

total

220.000,00

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis
capítol III - despeses financeres
capítol IV - transferències corrents
capítol VI - inversions reals
capítol VII - transferències de capital

0,00
158.000,00
0,00
60.000,00
2.000,00
0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

220.000,00

Responsable de gestió: Biblioteca
Responsable administratiu: Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d’Informació
Responsable polític: VR. Direcció de projectes d’innovació
Descripció del programa pressupostari:
La Biblioteca està immersa/integrada en el projecte del nou model educatiu EDvolució. A partir de gener del 2022, es preveu
iniciar l’última fase del projecte d’EDvolució, en la qual s’iniciarà la seva implementació de manera general a tots els estudis. Des
de la Biblioteca es dona resposta al model docent mitjançant el suport a l’Aula Global i la producció de materials multimèdia
per a la docència.
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ÀMBIT: Docència
Objectius Pla Estratègic 2016-2025
1.1.

Construir un model educatiu propi
1.1.9. Revisar l’actual sistema de producció de materials digitals per adequar-lo a les necessitats i objectius del nou model
educatiu.

Activitats Pla d’actuacions 2022
1.1.9

Implementar les mesures que ens permetin una resposta eficient i àgil a les noves necessitats derivades del nou model
educatiu.

Indicadors
1.1.9

Unitat

Materials digitals produïts

previsió 2021 previsió 2022

nre.

180

185

finalitza
2022

Resum de despeses del programa per codi funcional
Llibres i revistes

2.000,00

Publicació en accés obert

3.000,00

Alumnes propis en pràctiques. Externs

26.000,00

Aportació Consorci de Serveis Universitaris de Cat

28.000,00

Procés tècnic i físic (catalogació, digitalització ....)

95.000,00

Biblioteca

139.500,00

Millora Qualitat docent

162.000,00

total

455.500,00

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis
capítol III - despeses financeres
capítol IV - transferències corrents
capítol VI - inversions reals

0,00
290.000,00
0,00
26.000,00
139.500,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

455.500,00

Responsable de gestió: Servei d’Informàtica
Responsable administratiu: Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d’Informació
Responsable polític: VR. Direcció de projectes d’innovació
Descripció del programa pressupostari:
Adaptar-se a un nou model de docència hibrida dins d’un entorn de millora constant. Estem en un moment de canvi constant
on la pandèmia ha posat de manifest nous reptes en la manera d’impartir la docència i la necessitat d’evolucionar cap a una
docència híbrida on es puguin compaginar tant la presencialitat com l’assistència en remot i les classes síncrones juntament
amb tot tipus d’activitats asíncrones. Dins d’aquest entorn, es fa imprescindible millorar i incrementar les eines informàtiques que
han de facilitar tota aquesta hibridació. En concret, cal augmentar la capacitat d’eines com la plataforma d’aprenentatge
virtual o la plataforma de virtualització d’aplicacions, cal afegir aplicacions complementàries que ofereixin noves funcionalitats
i, en general, cal millorar totes aquelles eines que ajudin tant al procés d’impartir la docència com a avaluar-ne els resultats.

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
1.1.

Construir un model educatiu propi
1.1.8. Explorar i eventualment implementar eines TIC necessàries per donar suport al nou model educatiu
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ÀMBIT: Docència
Activitats Pla d’actuacions 2022
1.1.8
1.1.8
1.1.8
1.1.8
1.1.8
1.1.8

Implementar noves eines per facilitar la docència online i el suport a la docència presencial
Desplegar i impulsar les noves eines per millorar l’accessibilitat a la informació i aplicacions de docència
Incrementar el nombre de llicències de les aplicacions que faciliten la docència online
Incrementar les eines que facilitin la docència híbrida
Incrementar la capacitat de virtualització d’aplicacions
Renovar i modernitzar l’aplicació d’Avaluació Docent

Indicadors
1.1.8
1.1.8
1.1.8
1.1.8
1.1.8
1.1.8
1.1.8
1.1.8
1.1.8
1.1.8
1.1.8

Eines implementades
Continguts docents que usen l’eina per millorar l’accessibilitat
Aplicacions per docència online amb increment de llicències
Nombre de cursos que fan ús del clúster per la docència
Nombre d’escriptoris virtuals per la docència
Increment de llicències de l’Aula Global (Open LMS)
Increment de llicències de la capacitat de gravacions de classes
Incorporació de noves funcionalitats a les eines de col·laboració
Nombre d’aules amb capacitat de docència híbrida
Implementar la nova aplicació d’AVALDO
Trimestres avaluats amb la nova aplicació AVALDO

Unitat

previsió 2021

nre.
nre.
nre.
nre.
nre.
nre.
nre.
nre.
nre.
si/no
nre.

3
3
3
105
-

previsió 2022 finalitza
3
100
3
120
5.000
1 TB
3
5
si
3

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Resum de despeses del programa per codi funcional
Equipament audiovisual

17.135,53

Sigma SAAS

59.052,57

Anella Científica [S.C. CSUC Docència]

78.333,88

Software docència

102.150,44

Aula global

189.135,37

Hominis

202.634,30

Suport 24x7

239.097,59

Sigma docència

303.677,19

Equipament audivisual Tallers

407.729,99

total

1.598.946,86

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis

0,00
1.598.946,86

capítol III - despeses financeres

0,00

capítol IV - transferències corrents

0,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers
total

0,00
1.598.946,86
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ÀMBIT: Docència
Responsable de gestió: Servei de Gestió Acadèmica
Responsable administratiu: Àrea de Docència
Responsable polític: Vicerector d’Ordenació Acadèmica
Descripció del programa pressupostari:
Seguint amb la línia d’actuacions que s’han desenvolupat en els darrers anys, dins del Pla Estratègic 2016-2025 de la UPF i al Pla
d’actuacions 2018-2020, l’Àrea de Docència continua treballant en la consolidació dels programes que faciliten una formació
transversal d’aquells estudiants que volen ampliar la seva formació fora de l’àmbit dels seus estudis. Es preveu un increment
d’aquest programes, atès que s’està consolidant aquests programes en el model docent de la universitat.
D’altra banda, la situació excepcional provocada per la pandèmia de la COVID-19 va donar un impuls important al
desenvolupament de les aplicacions que facilitaven la gestió dels tràmits acadèmics, de manera electrònica o digital que
s’enquadra també amb la voluntat d’una universitat sostenible (menys papers, menys desplaçaments dels estudiants, etc.)

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
1.1.

Construir un model educatiu propi
1.1.4. Consolidar els nous programes que promouen la interdisciplinarietat curricular (Grau Obert, Formació Transversal de
Lliure Elecció, Mínors…) com un dels trets distintius del model docent propi de la UPF
1.1.6. Adaptar les aplicacions de gestió en l’àmbit de la docència per facilitar la implementació del nou model educatiu

Activitats Pla d’actuacions 2022
1.1.4
1.1.4

Elaboració i aprovació d’una normativa que defineixi i reguli els programes de formació transversal de la UPF.
Creació d’una web que reculli informació de tots els programes de formació transversal de la UPF.

1.1.6

Implementació d’autoserveis per als estudiants (sol·licitud del títol de doctor, sol·licitud de trasllat d’expedient,
continuació del projecte d’expedient electrònic) i inici del projecte de consulta horària personal del professorat.

Indicadors
1.1.4
1.1.6

Unitat

Mínors actius
Millores en funcionament

nre.
nre.

previsió 2021 previsió 2022
16
3

16
4

finalitza
2022
2023

Resum de despeses del programa per codi funcional
Beques Santander- UPF Progrés
Proves d'accés majors 25 anys i 45 anys
Beques salari

11.000,00
14.000,00
115.200,00

Carreres professionals

128.000,00

Emissió de títols

134.000,00

Proves Pau

359.000,00

Cursos i màsters propis

1.284.005,00

Despeses derivades de la gestió de matrícula

2.140.570,27

total

4.185.775,27

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis
capítol III - despeses financeres
capítol IV - transferències corrents

679.000,00
1.065.000,00
0,00
2.339.770,27

capítol VI - inversions reals

64.000,00

capítol VII - transferències de capital

38.005,00

capítol VIII - actius financers
capítol IX - passius financers
total

0,00
0,00
4.185.775,27
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ÀMBIT: Recerca
Responsable de gestió: Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals
Responsable administratiu: Gabinet del rectorat
Responsable polític: VR. Direcció de projectes en l’àmbit de la recerca
Descripció del programa pressupostari:
Promoure la comunicació científica entre els investigadors, impulsar i coordinar activitats de divulgació i sensibilització científica
tan dins com fora de la UPF, adreçades a diversos públics i edats.

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
2.2.

Incentivar la Ciència oberta
2.2.4 Reforçar el compromís públic de la recerca que es fa a la UPF, i promoure la divulgació científica i la participació de
la UPF en l’educació científica dels ciutadans

Activitats Pla d’actuacions 2022
2.2.4

Impulsar i coordinar activitats de divulgació i sensibilització científica tan dins com fora de la UPF, adreçades a diversos
públics i edats. Promoure la comunicació científica entre els investigadors

Indicadors
2.2.4
2.2.4

Unitat

Noticies de recerca difoses
Activitats celebrades

previsió 2021 previsió 2022

nre.
nre.

200
50

200
40

finalitza
2022
2022

Resum de despeses del programa per codi funcional
Actes

66.500,00

Edicions

397.500,00

total

464.000,00

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis

0,00
464.000,00

capítol III - despeses financeres

0,00

capítol IV - transferències corrents

0,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

464.000,00

Responsable de gestió: Servei d’Informàtica
Responsable administratiu: Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d’Informació
Responsable polític: VR. Direcció de projectes en l’àmbit de la recerca
Descripció del programa pressupostari:
Promoure i potenciar entre els investigadors l’ús d’un nou entorn tecnològic basat en els serveis al núvol que permeti reduir o
eliminar les infraestructures pròpies. Facilitar i promocionar l’ús de respositoris de dades al núvol. Participar en projectes
consorciats del CSUC per millorar totes aquestes infraestructures. Millorar el portal de producció científica i les eines que
faciliten la difusió dels resultats de la recerca i finalment facilitar als investigadors i a la resta de la universitat la tasca de gestió
dels projectes de recerca i dels processos de sol·licitud i justificació.

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
2.2.

Incentivar la Ciència oberta
2.2.1 Promoure les mesures necessàries per fomentar la implementació de la ciència oberta a la UPF
2.2.3. Dissenyar un nou model de prestació de serveis tecnològics a la recerca basat en serveis al núvol
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Activitats Pla d’actuacions 2022
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.3.

Desplegar les col·leccions de dades de recerca al nou repositori consorciat del CSUC
Millorar el portal de producció científica
Millorar les eines de gestió de la recerca
Disposar de les infraestructures i serveis al núvol

Indicadors
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.3

Unitat

Col·leccions de dades al repositori del CSUC
Renovar tecnologia de les aplicacions de gestió de la recerca
Integrar aplicacions de gestió de la recerca amb altres aplics
Nous mòduls al portal de producció científica
Repositori de documents per justificacions d’ajuts
Millorar el circuit de sol·licituds de despesa a càrrec d’ajuts
Infraestructures de recerca al núvol

previsió 2021 previsió 2022

nre.
si/no
si/no
nre.
si/no
si/no
nre.

5
-

5
si
si
1
si
si
1

finalitza
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Resum de despeses del programa per codi funcional
Software de recerca
Hardware recerca
Sigma recerca

4.372,20
31.471,62
39.229,65

Serveis d’infraestructura al núvol

106.345,60

JIRA Atlassian

127.700,39

Servidors

211.937,81

Xarxa i Pla integral

434.840,18

total

955.897,45

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis

0,00
955.897,45

capítol III - despeses financeres

0,00

capítol IV - transferències corrents

0,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

955.897,45

Responsable de gestió: Biblioteca
Responsable administratiu: Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d’Informació
Responsable polític: VR. Direcció de projectes en l’àmbit de la recerca
Descripció del programa pressupostari:
Les mesures per fomentar la implementació de la ciència oberta a la UPF es treballen des de l’Àrea de Ciència Oberta del
CSUC per marcar les pautes que després seran adoptades per totes les institucions i s’aplicaran a nivell de la UPF i també crear
serveis compartits, com ara el repositori consorciat de dades de recerca. La Biblioteca forma part d’aquest grup de treball
que materialitza aquestes activitats.
Pel que fa a la UPF, per al 2022, es continuaran fent millores concretes a les eines tecnològiques per facilitar la ciència oberta
(a l’e-Repositori i al Portal de Producció Científica). També es participarà en acords de contractació de la Biblioteca Digital on,
un dels criteris de renovacions/contractacions de productes és la possibilitat de publicar en accés obert (APC) i, també, la
tasca de difusió i promoció i conscienciació de la ciència oberta (Setmana de la ciència oberta, sessions al PDI, etc,.).
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Objectius Pla Estratègic 2016-2025
2.2.

Incentivar la Ciència oberta
2.2.1. Promoure les mesures necessàries per fomentar la implementació de la ciència oberta a la UPF

Activitats Pla d’actuacions 2022
2.2.1
2.2.1

Impulsar nous acords de contractació de la Biblioteca digital que incloguin APC gratuïtes
Realitzar millores a les eines tecnològiques que han de facilitar la ciència oberta: e-Repositori, Portal de Producció
Científica, eines per a la gestió de les dades de recerca

Indicadors
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1

Unitat

APC gratuïtes obtingudes per acords de contractació
Documents de recerca al repositori institucional
Publicacions en obert respecte al total de publicacions
Datasets de recerca en obert

nre.
nre
%
nre.

previsió 2021 previsió 2022
69
320

105
17900
71
300

finalitza
2022
2022
2022

Resum de despeses del programa per codi funcional
Quotes d'associacions de biblioteca

1.500,00

Aportació REBIUN

3.000,00

Altres treballs tècnics

5.000,00

Préstec interbibliotecari

15.000,00

Altres aportacions de la Biblioteca (CEDRO, ...)

36.000,00

Llibres electrònics (accés perpetu)

67.000,00

Biblioteca

1.303.000,00

total

1.430.500,00

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis

0,00
1.363.500,00

capítol III - despeses financeres

0,00

capítol IV - transferències corrents

0,00

capítol VI - inversions reals

67.000,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers
total

0,00
1.430.500,00

Responsable de gestió: Unitat d’Innovació UPF Business Shuttle
Responsable administratiu: Àrea de Recerca
Responsable polític: VR. de Transferència del Coneixement
Descripció del programa pressupostari:
La transferència al sector privat i a la societat en general del coneixement generat en la Universitat és un element important per
estimular el desenvolupament econòmic i el benestar social del país. Per a donar resposta a aquest repte la UPF aposta per a:
identificar oportunitats d’innovació a les empreses i trobar solucions tecnològiques a partir de les capacitats dels grups de
recerca, impulsar col·laboracions que puguin generar partenariats público-privats entre els investigadors de la UPF i empreses
nacionals i internacionals i desenvolupar i implementar un pla d’assessorament i suport a investigadors i emprenedors en tots
aquells aspectes claus a tenir en compte tant abans com després de la creació de l’empresa.
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Objectius Pla Estratègic 2016-2025
2.5.

Programa de promoció, valorització i transferència de la UPF
2.5.1. Valoritzar la recerca de la UPF
2.5.2 Recolzar l’emprenedoria dels estudiants
2.5.2 Col·laborar amb els agents públics i privats

Activitats Pla d’actuacions 2022
2.5.1
2.5.1

Programa UPF Innovalora
Programa Start UPFlama

Indicadors
2.5.1
2.5.1
2.5.1
2.5.1

Unitat

Contractes entre empresa i universitat
Ajuts de transferència
Spin-off creades
Start ups acreditades

nre.
nre.
nre.
nre.

previsió 2021 previsió 2022
190
20
2
2

200
22
2
4

finalitza
2023
2023
2023
2023

Resum de despeses del programa per codi funcional
Talent Start-Up

60.000,00

UPF-Ventures

150.000,00

Programes Pla de mesures Transferència

225.000,00

Programes d'activitats institucionals

355.000,00

Convenis i contractes de recerca

2.500.000,00

total

3.290.000,00

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis
capítol III - despeses financeres

596.000,00
1.962.000,00
0,00

capítol IV - transferències corrents

287.000,00

capítol VI - inversions reals

445.000,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

3.290.000,00

Responsable de gestió: Servei de Recerca
Responsable administratiu: Àrea de Recerca i Innovació
Responsable polític: VR. de recerca
Descripció del programa pressupostari:
La ciència oberta i la dimensió ètica, entre altres, són paràmetres que han de guiar l’activitat de recerca i que, de manera
creixent, són objecte d’atenció per part de la societat, les agències de finançament i els organismes avaluadors. Per donar
resposta a aquesta necessitat, des de la CIREP integrada al Servei de Recerca i la Biblioteca es duen a terme accions formatives
i de sensibilització sobre ètica, protecció de dades i publicacions en accés obert, ja siguin específiques o bé emmarcades en
sessions orientades a les convocatòries d’ajuts més comunes (projectes europeus i projectes estatals) o com a part formativa en
els programes de doctorat. L’objectiu és involucrar les diferents figures de recerca de la UPF (grups, unitats, departaments) en el
compliment de bones practiques i dels requeriments mínims en aquests àmbits.
Incentivar la captació de talent jove a nivell internacional mitjançant un programa de beques propi per a la formació
d’investigadors predoctorals. La UPF va llençar una convocatòria pròpia per a la contractació de personal investigador
predoctoral que es va posar en marxa el 2018 amb l'objectiu de fomentar la formació de personal investigador predoctoral tot
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incorporant-lo en grups de recerca de la UPF i promoure la qualitat en la recerca. L’any 2018 es van oferir 10 ajuts amb una
durada de tres anys, dels qual es van atorgar 8 i que actualment estan realitzant la tesi doctoral.
Les activitats inicialment previstes per al període 2018-2020 s’han prorrogat per als exercicis 2021 i 2022, ja que són plenament
vigents.

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
2.3.

(Co)responsabilitzar les diferents figures de recerca de la UPF
2.3.1. (Co)responsabilitzar les diferents figures de recerca de la UPF com a agents en àmbits emergents d’interès estratègic
(ciència oberta, revisió ètica, integritat ètica, etc.)
2.4.
Desplegament d’un programa UPF de beques per a la formació d’investigadors predoctorals
2.4.1. Incentivar la captació de talent jove a nivell internacional mitjançant un programa de beques propi per a la formació
d’investigadors predoctorals.

Activitats Pla d’actuacions 2022
2.3.1
2.3.1
2.4.1
2.4.1

Assolir un bon coneixement de les dimensions emergents per part dels investigadors, inclosos els investigadors en formació.
Implementar la gestió dels processos relatius al compliment de bones pràctiques i requeriments mínims en aquests àmbits
emergents
Posar en marxa les convocatòries anuals per a la incorporació dels investigadors
Avaluació del programa

Indicadors
2.3.1
2.3.1
2.3.1
2.4.1

Unitat

Accions formatives anuals
PDI que assisteix a les accions formatives anuals
Figures de recerca que han dut a terme/participat en
accions de ciència oberta i ètica
Investigadors en formació incorporats en relació
a l’oferta total

nre.
nre.
nre.
%

previsió 2021 previsió 2022
9
120
60
80

finalitza

9
120
60

2022
2022
2022

80

2022

Resum de despeses del programa per codi funcional
Retorn subvencions recerca

50.000,00

Programa Planetari Wellbeing

150.000,00

Programa Beatriz Galindo

200.000,00

Accions de recerca

300.000,00

Mobilitat

550.000,00

Programa Juan de la Cierva

600.000,00

Programa Ramón i Cajal

734.000,00

Altres ajuts

797.005,00

Pla de Mesures

1.580.000,00

Projectes

20.790.015,00

total

25.751.020,00
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Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal

1.534.000,00

capítol II - despeses corrents en béns i serveis

0,00

capítol III - despeses financeres

0,00

capítol IV - transferències corrents
capítol VI - inversions reals
capítol VII - transferències de capital

0,00
24.120.010,00
97.005,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

5,00

total

25.751.020,00
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Responsable de gestió: Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni
Responsable administratiu: Gerència
Responsable polític: Comissionat per a l’estratègia científica de la UPF
Descripció del programa pressupostari:
Impulsar el projecte del complex urbanístic de l’Antic Mercat del Peix , concretar les inversions necessàries pels nous estudis de
medicina al Campus del Mar i realitzar les obres de finalització dels nous espais de l’Àrea de Tallers al Campus del Poblenou.

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
3.1.

Dissenyar les noves infraestructures per al creixement de la UPF
3.1.1. Definir el model de gestió de les noves infraestructures
3.2.
Planificar inversions necessàries per finalitzar el campus de Ciutadella
3.2.1. Definir l’ús de les inversions que s’efectuaran al antic Mercat del Peix
3.3.
Executar les inversions necessàries per tal de implantar els nous estudis de medicina al campus del Mar
3.3.1 Definir les noves necessitats d’infraestructures pels nous estudis de medicina
3.3.2
Executar les inversions pels nous estudis de medicina

Activitats Pla d’actuacions 2022
3.1.1.1 Elaboració del projecte arquitectònic de l’edifici de recerca pel Benestar Planetari i per la urbanització de l’entorn
3.1.1.2 Establiment d’acords i convenis institucionals per fer possible la construcció de l’edifici de l’Institut de Biologia Evolutiva.
3.1.1.3 Elaboració d’acords i convenis institucionals per fer possible el finançament per la construcció de l’edifici de Benestar
Planetari.
3.1.1.4 Elaboració d’acords i convenis institucionals per fer possible el finançament per la construcció dels fonaments de l’edifici
de Benestar Planetari.
3.1.1.5 Participació en convocatòries per a l’obtenció de recursos econòmics per a l’impuls dels projectes.
3.2.1. Elaborar pla director campus de Ciutadella

Indicadors
3.1.1

3.2.1
3.3.1

Unitat

Noves infraestructures
3.1.1.1 Campus Ciutadella(projectes del nou edifici)
3.1.1.2 Acord per la construcció edifici IBE
3.1.1.3 Acord pel finançament de l’edifici de Benestar Planetari
3.3.1.4 Acord per la participació en els fonaments edifici BP
Elaboració del pla director per l’acabament i actualització
del campus de la Ciutadella
Elaboració projectes nous estudis de medicina

previsió 2022

finalitza

m2
m2
m2
m2

9.000
6.000
9.000
4.000

-

m2
m2

88.900
1.500

-

Resum de despeses del programa per codi funcional
Dotació per inversió i la renovació d'equipament informàtic

1.561.869,28

Dotació per inversió i la renovació d'infraestructures

2.085.025,00

total

3.646.894,28

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal

0,00

capítol II - despeses corrents en béns i serveis

0,00

capítol III - despeses financeres

0,00

capítol IV - transferències corrents
capítol VI - inversions reals

0,00
3.646.894,28

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

3.646.894,28
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Responsable de gestió: Servei d’Informàtica
Responsable administratiu: Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d’Informació
Responsable polític: VR. per a política de captació i retenció de talent, VR. per a projectes en l’àmbit del
professorat
Descripció del programa pressupostari:
Impulsar i incrementar l’ús de l’aplicació per gestionar la captació de talent, amb la gestió dels processos d’incorporació de
‘tenure-track’. Proporcionar i desplegar una eina per la gestió unificada de les relacions de la Universitat tant amb la seva
comunitat com amb el seu entorn i impulsar la incorporació, dins l’aplicació, de la gestió de nous col·lectius tot millorant la
gestió de les relacions i dels processos de comunicació tant amb el col·lectiu alumni com amb la resta de col·lectius de la
comunitat universitària de la UPF.

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
4.2

Donar eines per executar la política del professorat de la Universitat
4.2.1 Implementació del sistema ‘tenure-track’
4.4.
Millorar l’acollida, participació i acompanyament d’estudiants mitjançant el projecte UPForward
4.4.2 Desenvolupar el Gestor Unificat de Relacions de la Universitat (GURU-UPF)

Activitats Pla d’actuacions 2022
4.2.1
4.4.2

Desplegar i fomentar l’ús de l’aplicació per gestionar la contractació de ‘tenure-track’
Implementar una eina CRM per al Gestor Unificat de Relacions de la Universitat

Indicadors
4.2.1
4.4.2
4.4.2
4.4.2

Unitat

Contractacions amb nova aplicació ‘tenure-track’
Integrar la gestió Alumni al CRM
Integrar la BaPISS al CRM
Incrementar el nombre de llicències del CRM

nre.
si/no
si/no
nre.

previsió 2021

previsió 2022 finalitza

30

10
si
si
40

2022
2022
2022
2022

Resum de despeses del programa per codi funcional
Aplicacions noves
Aplicació tenue track

5.875,04
33.500,00

portal UPF

136.270,10

Portal Web

207.337,61

Comunitat

214.085,54

Projecte CRM-GURU

241.000,00

total

838.068,29

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis

0,00
838.068,29

capítol III - despeses financeres

0,00

capítol IV - transferències corrents

0,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

838.068,29
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Responsable de gestió: Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària
Responsable administratiu: Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d’Informació
Responsable polític: VR de Professorat i de Relacions amb la Comunitat, VR de Transformació Educativa, Cultura i
Comunicació

Descripció del programa pressupostari:
El programa de l’any 2022 es concentra principalment en l’impuls de les línies estratègiques dels àmbits dels esports, la cultura,
el compromís social i la participació dels estudiants i, en concret, en donar compliment a les accions del Programa de Cultura i
dels nous Pla d’Inclusió i pla de millora d’Esports UPF. Pel que fa l’àmbit de la participació estudiantil, s’impulsarà una millora en
el suport a les associacions i teixit associatiu en general, que inclourà nous canals d’atenció personalitzada.

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
4.4.

Implementar una política d’acollida, participació i acompanyament d’estudiants. Projecte UPForward
4.4.1. Implementació del Projecte SIE-UPF: Serveis integrals d’estudiants

Activitats
4.4.1.
4.4.1.
4.4.1.
4.4.1.

Implementar un pla de millora per l’àmbit Esports UPF (2021-2025)
Augmentar un 20% les activitats incloses dins el Programa de Cultura.
Elaborar el nou Pla d’Inclusió.
Implementar l’atenció personal personalitzada adreçada al teixit associatiu.

Indicadors
4.4.1
4.4.1.
4.4.1.
4.4.1.

Unitat

Accions realitzades del pla de millora Esports UPF
Nombre d’activitats del Programa de Cultura
Accions realitzades del Pla d’Inclusió
Nombre de sessions d’atenció personal personalitzada

%
%
%
núm.

previsió 2022 previsió 2023
25%
100%
20%
50

50%
40%

finalitza
2025
2022
2027
2022

Resum de despeses del programa per codi funcional
Aula d'esports

2.500,00

Participació estudiantil

4.000,00

Esportistes d'alt nivell

4.125,00

Ajut Consell d'estudiants

5.000,00

Voluntariat

5.100,00

Sant Jordi

7.500,00

Direcció de l'Orquestra de Cambra de la UPF

13.706,88

Direcció del Cor de la UPF

13.706,88

Ajuts a associacions

14.000,00

Lliga del debat

14.500,00

Cursos i tallers

15.000,00

Servei d'assessorament psicològic

18.000,00

Direcció de l'Aula de teatre

24.757,01

Aula d'Escena

28.000,00

Participació competicions interuniversitàries

36.500,00

Atenció als estudiants amb necessitats especials
total

39.800,00
246.195,77
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ÀMBIT: Comunitat
Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis
capítol III - despeses financeres
capítol IV - transferències corrents

0,00
232.195,77
0,00
14.000,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

246.195,77
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ÀMBIT: Finançament i Governança
Responsable de gestió: Servei d’Informàtica
Responsable administratiu: Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d’Informació
Responsable polític: Vicerector adjunt
Descripció del programa pressupostari:
Impulsar la transformació digital de la UPF per tal de millorar els processos i incrementar-ne l’eficàcia i l’eficiència, de manera
que es pugui treure un millor rendiment dels recursos tan humans com materials de la Universitat. Continuar el desplegament
de la nova plataforma d’administració electrònica amb la implementació i digitalització de nous processos i tràmits. Facilitar la
comunicació i la mobilitat entre els membres de la comunitat universitària, ja sigui donant un impuls al desplegament de la
telefonia IP com amb la incorporació d’una aplicació al mòbil que pugui contenir el carnet de la universitat i oferir noves
funcionalitats com podria ser la consulta d’horaris. I tot plegat, amb l’adopció de totes les mesures que millorin la seguretat dels
dispositius, aplicacions, dades i processos i que facilitin el compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
5.7.

Impulsar la transformació digital de la UPF
5.7.1. Dur a terme les iniciatives de millora tecnològica en els àmbits de la mobilitat TIC, de l’Administració-e, del nou model
de telefonia IP, etc.
5.7.2 Dissenyar un pla d’acció per assegurar el compliment de l’Esquema Nacional de Seguridad (ENS), l’Esquema
Nacional de Interoperabilidad (ENI) i el nou Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Activitats Pla d’actuacions 2022
5.7.1
5.7.1.
5.7.1
5.7.1
5.7.1
5.7.1
5.7.1
5.7.2

Implementar l’appCRUE per oferir nous serveis al mòbil
Implementar el carnet de la universitat al mòbil
Desenvolupar i automatitzar nous tràmits de l’Administració-e.
Migrar noves aplicacions al núvol
Implementar un sistema MDM de control dels dispositius mòbils
Implementar un nou mòdul de gestió de la formació del personal
Millorar l’accessibilitat de les webs de la UPF
Implementar les accions de compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat

Indicadors
5.7.1
5.7.1
5.7.1
5.7.1
5.7.1
5.7.1
5.7.1
5.7.1
5.7.2
5.7.2
5.7.2

Aplicatius al núvol
Tràmits electrònics
Aplicacions virtualitzades al núvol (MyApps)
Disponibilitat de l’appCRUE pels usuaris
Disposar del carnet al mòbil
Sistema MDM de control dels dispositius mòbils
Mòdul de gestió de la formació del personal
Usuaris amb Telefonia IP
Índex de compliment de l’ENS
Normatives de seguretat TIC
Procediments operatius de seguretat TIC

Unitat
nre.
nre.
nre.
si/no
si/no
si/no
si/no
%
%
%
%

previsió 2021 previsió 2022
53
30
190
0
86,03
15
25

55
40
195
si
si
si
si
30
87
100
100

finalitza
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
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ÀMBIT: Finançament i Governança
Resum de despeses del programa per codi funcional
Pc's + Mac's + Portàtils

1.958,35

Control horari

3.703,69

Impressores i perifèrics

7.977,82

Entorn i projecció

9.952,32

Biblioteca al núvol

10.599,23

Software biblioteca

11.197,29

Petit material informàtic

14.687,60

Serveis a Biblioteques

32.479,34

Datawarehouse

42.652,80

Despeses derivades Covid-19

47.117,00

Multimèdia

58.981,91

Administració Electrònica

77.017,94

e-administració, mòduls comuns

81.293,24

Oracle

108.764,64

Telèfons

135.000,00

Software ofimàtica

196.769,36

Desenvolupaments a mida

200.000,00

Software gestió empresarial

442.789,55

total

1.482.942,08

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis
capítol III - despeses financeres

0,00
1.482.942,08
0,00

capítol IV - transferències corrents

0,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

1.482.942,08
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EIX TRANSVERSAL: Internacionalització
Responsable de gestió: Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals
Responsable administratiu: Gabinet del Rectorat
Responsable polític: VR. Direcció de projectes per a la internacionalització
Descripció del programa pressupostari:
Revisar els canals i materials de comunicació i projecció per tal que reflecteixin un discurs consistent cap enfora de presentació
de la UPF, d’acord amb el Pla Estratègic d’Internacionalització

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
6.1.

Dissenyar una estratègia per a la internacionalització de la UPF
6.1.5. Assegurar la visibilitat internacional de la UPF com a institució amb vocació de lideratge

Activitats Pla d’actuacions 2022
6.1.5

Elaborar el Pla de Comunicació i Projecció Internacional, que inclogui la revisió de textos, materials i posicionament web

Indicadors
6.1.5

Unitat

Implementació del Pla i llançament de noves iniciatives

previsió 2021 previsió 2022

%

100

finalitza
2022

Resum de despeses del programa per codi funcional
Captació de grau internacional

2.000,00

Altres accions captació de postgrau

10.000,00

Fires internacionals

20.000,00

Programa ALUMNI

273.000,00

total

305.000,00

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis

0,00
305.000,00

capítol III - despeses financeres

0,00

capítol IV - transferències corrents

0,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

305.000,00

Responsable de gestió: Servei de Relacions Internacionals
Responsable administratiu: Gabinet del rectorat
Responsable polític: VR. Direcció de projectes per a la internacionalització
Descripció del programa pressupostari:
Des de l’àmbit de Relacions Internacionals s’han prioritzat dues iniciatives que han de contribuir a estructurar i capitalitzar els
bons indicadors d’internacionalització de la UPF.
D’una banda, la implementació del Pla Estratègic, que constitueix el full de ruta de l’acció internacional a la UPF i que aposta
per una aproximació qualitativa, tant a nivell de les relacions i col·laboracions amb els socis com en relació a l’experiència de
mobilitat dels estudiants.
D’altra banda, els programes internacionals oberts a estudiants estrangers i locals s’articulen sota el model d’internacionalització
a casa per a estendre l’experiència més enllà de la mobilitat. Aquests programes internacionals han estat laboratoris d’una nova
manera d’aproximar-se als continguts, més pràctica i interdisciplinar, i també ho volen ser per a pilotar nous formats en l’esperit
d’EDvolució i del nou programa Erasmus.
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EIX TRANSVERSAL: Internacionalització
Objectius Pla Estratègic 2016-2025
6.1.

Implementar l’estratègia per a la internacionalització de la UPF
6.1.1. Segmentar les col·laboracions i convenis internacionals
6.1.2. Aprofundir les aliances estratègiques a Europa
6.1.3. Establir aliances estratègiques fora d’Europa
6.1.4. Impulsar iniciatives d’acompanyament qualitatiu de la mobilitat
6.2.
Desplegar els programes internacionals de la UPF
6.2.1. Promoure la Barcelona International Summer School (BISS)
6.2.2. Diversificar el Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS)
6.2.3. Innovar formats i continguts, en l’esperit d’EDvolució

Activitats Pla d’actuacions 2022
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3

Establir i publicar un directori d’acords segons diferents nivells de col·laboració internacional
Impulsar projectes en el marc d’Eutopia, The Guild i l’Europaeum
Definir objectius institucionals: llista curta d’institucions amb qui la UPF aspira a formar aliances estratègiques
Definir el catàleg de serveis d’acompanyament a la mobilitat d’estudiants
Oferir anualment la BISS
Modular el BaPIS en dimensió, preus i perfils
Oferir assignatures revisades en format o plantejament (ex. BIP - Blended Intensive Programmes)

Indicadors
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3

Unitat

Nivell d’implementació de les actuacions
Nombre de projectes impulsats
Nivell de contacte i iniciatives endegades
amb les institucions objectiu
Estudiants de mobilitat que s’acullen als serveis
Estudiants participants en la BISS(internacionals i UPF)
Estudiants participants al BaPIS (internacionals i UPF)
Assignatures en nous formats

previsió 2021 previsió 2022

finalitza

%
nre.
nre.

-

80
5
15

2023
2022
2022

%
nre.
nre.
nre.

(150)
(200)
-

50
300
650
2

2022
2022
2022
2022

Resum de despeses del programa per codi funcional
Alianza 4 Universidades - Rel. Internacionals

700,00

Quotes d'associacions internacionals

7.000,00

Ajut exterior - BCU

9.500,00

Intercanvis i estades

12.000,00

Beques internacionals.Altres (MAP-MobAprenentatge)

15.000,00

Activitats institucionals promoció internacional

23.000,00

Beques internacionals. Entitats financeres

24.000,00

Participació en xarxes internacionals

69.000,00

Beques UPFWorld

150.000,00

International Summer School

200.000,00

Projectes Erasmus +

475.000,00

Campus Internacional

1.200.000,00

Beques Erasmus

1.770.000,00

total

3.955.200,00
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EIX TRANSVERSAL: Internacionalització
Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis
capítol III - despeses financeres
capítol IV - transferències corrents
capítol VI - inversions reals
capítol VII - transferències de capital

461.000,00
1.549.700,00
0,00
1.939.500,00
5.000,00
0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

3.955.200,00
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EIX TRANSVERSAL: Responsabilitat Social
Responsable de gestió: Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals
Responsable administratiu: Gabinet del Rectorat
Responsable polític: VR. Direcció de projectes per al compromís social i la igualtat
Descripció del programa pressupostari:
El programa de Responsabilitat Social porta a terme l'estratègia conjunta de les accions i els programes que es desenvolupen
entorn dels principis d'igualtat d'oportunitats, cooperació i sostenibilitat.

Objectius Pla Estratègic 2016-2025
7.1.

Acompanyar el desplegament del Pla d’igualtat
7.1.1. Posar en marxa un Observatori de la Igualtat
7.1.2. Incorporar progressivament la perspectiva de gènere a la docència
7.1.3. Difondre el protocol en matèria de conductes violentes i assetjament sexual que incorpori la LGTBIfòbia
7.3.
Consolidar el programa UPF Solidària
7.3.1. Consolidar el programa UPF Solidària
7.5.
Introduir de continguts l’ètica i sostenibilitat
7.5.1. Articular mecanismes per a la introducció dels conceptes d’ètica i sostenibilitat en els estudis de grau

Activitats Pla d’actuacions 2022
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.3.1
7.5.1

Estendre la recollida de dades desagregades per sexe en tots els àmbits de cara a crear un Observatori de la Igualtat
Formació al PDI sobre incorporació de la perspectiva de gènere a la docència
Difusió del nou protocol en matèria de violència masclista i LGBTIfòbica
Impulsar activitats que donin visibilització al programa UPF Solidària
Consolidar el Programa d'Activitats de Compromís Social

Indicadors
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.3.1
7.3.1
7.5.1
7.5.1

Unitat

Indicadors desagregats per sexe disponibles
Accions formatives per ajudar el professorat a incorporar
aquest enfocament de gènere en les seves assignatures
Activitats de difusió del protocol i de sensibilització
contra la lgtbifòbia realitzades
Augmentar el nombre d'entitats socials que participen
a la Fira UPF Solidària
Augmentar el nombre de sol·licituds presentades a la
convocatòria d'ajuts per a projectes de compromís social i
desenvolupament sostenible
Estudiants inscrits a les Jornades d'un Món Desigual
Estudiants que participen als Tallers de creació
de campanyes sobre refugiats

previsió 2021 previsió 2022

finalitza

nre.
nre.

100
3

2022
2022

nre.

10

2022

nre.

33

2022

nre.

20

2022

nre.
nre.

25
25

2022
2022

Resum de despeses del programa per codi funcional
Actuacions

9.500,00

UPF Solidaria

10.000,00

Recull de premsa electrònica

18.000,00

UPF per la Igualtat

29.500,00

Actuacions RS gestió patrimonial

35.544,00

total

102.544,00
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EIX TRANSVERSAL: Responsabilitat Social
Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis
capítol III - despeses financeres
capítol IV - transferències corrents

0,00
95.544,00
0,00
7.000,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

102.544,00
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ÀMBIT: Sostenibilitat econòmica
Responsable de gestió: Servei de Pressupostos i Finances
Responsable administratiu: Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni
Responsable polític: Rector
Descripció del programa pressupostari
La Universitat ha finançat part del seu parc d'infraestructures i equipaments mitjançant l'assumpció de diferents bestretes
reintegrables concedides per l'Estat des de l'any 2000, havent d'afrontar ara el retorn de les corresponents anualitats derivades
d'aquestes concessions. Fent ús de la capacitat que li atorguen les normatives tributària i pressupostària, la Universitat també ha
de fer coherent el compliment d'aquesta obligació amb el fet d'executar el seu pressupost de forma sostenible, complint entre
d'altres els preceptes derivats de la llei d'estabilitat pressupostària i els de la pròpia llei orgànica d'Universitats.
Per aquest motiu, el pressupost contempla un total d’1,65 milions d'euros com a crèdit destinat al retorn d'aquest deute. Aquest
import permetrà liquidar tot el deute que havent estat ajornat en exercicis anteriors té un venciment acordat per a l'anualitat
2022. Una part significativa de l’import corresponent a les anualitats amb venciment ordinari 2022 serà ajornada per tal de fer
coherent el calendari d'amortitzacions amb la capacitat de generar recursos de la institució.
D’altra banda, la Universitat Pompeu Fabra s’ha de dotar dels instruments necessaris per poder complir amb el seu compromís
de prestació de serveis docents i de recerca de qualitat. En aquest sentit, és molt important que els recursos destinats a garantir
el funcionament de l'estructura siguin distribuïts sota un principi de responsabilitat delegada, mitjançant un model de distribució
que contempli els indicadors i les variables més favorables a aquests interessos.

Objectius
S3
S3

Racionalitzar el deute pendent provinent de bestretes per a infraestructures
Garantir el funcionament sostenible dels àmbits de la Universitat

Distribuir amb l’obertura del pressupost la dotació prevista per als òrgans descentralitzats d’acord amb un model de
distribució

Actuacions
S3

Distribuir les dotacions descentralitzades en cadascun dels segments de gestió assignats.

Indicadors
S3
S3

Unitat

Execució de despesa prevista per retorn de bestretes
Execució de la distribució de crèdit en òrgans

%
%

previsió 2021
100
100

previsió 2022
100
100

Resum de despeses del programa per codi funcional
Amortització de bestretes reintegrables de projectes
Despeses financeres
Amortització de bestretes reintegrables d'infraestructures
Altres depeses de funcionament

22.656,05
239.100,00
1.630.421,11
105.025,00

Òrgans descentralitzats

1.265.708,24

Direcció

2.019.000,00

total

5.281.910,40

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis
capítol III - despeses financeres

138.900,00
2.432.647,24
239.100,00

capítol IV - transferències corrents

622.166,00

capítol VI - inversions reals

195.000,00

capítol VII - transferències de capital
capítol VIII - actius financers
capítol IX - passius financers
total

0,00
1.010,00
1.653.087,16
5.281.910,40

- 66 -

Fitxa de programa pressupostari 2022

ÀMBIT: Sostenibilitat econòmica
Responsable de gestió: Servei d’Infraestructures i Patrimoni
Responsable administratiu: Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni
Responsable polític: Rector
Descripció del programa pressupostari:
La Universitat ha de vetllar per mantenir els costos de funcionament dels edificis d'acord amb uns paràmetres de funcionalitat
raonable i eficient, fent possible poder dur a terme les activitats que li són pròpies en els diferents àmbits de la docència, la
recerca i la gestió, tot això sense excedir la dotació assignada al Servei d’Infraestructures i Patrimoni per complir amb aquesta
finalitat.

Objectius
S1

Mantenir en termes reals els costos operatius dels Campus

Activitats
S1
S1
S1

Mantenir les freqüències de neteja en els espais d'ús administratiu
No incrementar les actuacions de seguretat
Efectuar el manteniment dels edificis

Indicadors
S1

Unitat

Execució respecte al pressupost aprovat.

%

previsió 2021 previsió 2022
100

100

Resum de despeses del programa per codi funcional
Despeses de funcionament Unitats Administratives

155.692,34

Altres despeses de patrimonials

190.820,12

Despeses derivades COVID-19

241.307,62

Mercè

411.602,72

Ciutadella

4.084.804,12

Mar

4.431.364,67

Poblenou

7.044.940,57

total

16.560.532,16

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis
capítol III - despeses financeres
capítol IV - transferències corrents

0,00
16.557.532,16
0,00
3.000,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

0,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

16.560.532,16
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ÀMBIT: Sostenibilitat econòmica
Responsable de gestió: Àrea de Recursos Humans i Organització
Responsable administratiu: Gerència
Responsable polític: Rector
Descripció del programa pressupostari:
El personal de la Universitat Pompeu Fabra és l’element sobre el qual pivota la seva activitat, tant des d’un punt de vista
acadèmic i de recerca, com també en l’àmbit de la gestió.
Aquest programa integra el dos vessants, de forma que agrupa el total de la despesa relativa a les retribucions de tot el
personal de la Universitat.

Objectius
S2.

Retribuir la dedicació del PDI i del PAS al servei de la Universitat

Actuacions del Pla d’Actuacions
S2
S2

Recollir de forma normalitzada la informació necessària per elaborar la nòmina del personal
Elaborar amb caràcter mensual la nòmina

Indicadors
S2

Unitat

Elaboració mensual de la nòmina

%

previsió 2021 previsió 2022
100

100

Resum de despeses del programa per codi funcional
Cicles de conferències. PAD

230.000,00

Riscos laborals, Formació, avaluació i selecció

289.999,97

PDI en escoles adscrites

1.605.000,00

PAS

31.928.594,79

PDI

53.036.680,88

total

87.090.275,64

Resum de despeses del programa per capítol
capítol I - despeses de personal
capítol II - despeses corrents en béns i serveis
capítol III - despeses financeres
capítol IV - transferències corrents

84.848.275,67
2.117.799,97
0,00
44.200,00

capítol VI - inversions reals

0,00

capítol VII - transferències de capital

0,00

capítol VIII - actius financers

80.000,00

capítol IX - passius financers

0,00

total

87.090.275,64
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Tarifes:
(IVA no inclòs excepte que s'indiqui expressament)

Tarifes 2022
(IVA no inclòs excepte que s'indiqui expressament)

VIGÈNCIA DE LES TARIFES
Les tarifes (expressades en euros) són vigents des de l'1 de gener del 2022 i vàlides durant tot l'exercici.
Els preus que figuren en les tarifes poden ser objecte de bonificació per raó d'interès de la Universitat. Correspon al gerent fixar l'import o el percentatge de
bonificació.

PRESTACIÓ DE SERVEIS ACADÈMICS
PREU/UNITAT
54,54

Inscripció al procés d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats
Expedició de duplicats de títols propis

70,00

Enviament de títols oficials (correu)

70,00

Enviament de certificats a Catalunya o Espanya (correu)

5,00

Enviament de certificats a l'estranger (correu)

7,00

Emissió de certificats no acadèmics

15,00

Validació i certificació de programes d'assignatures i de plans d'estudis oficials

30,00

Prova de Diagnòstic Lingüístic (PDL)

15,00

Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL)

75,00

PREU/UNITAT
Serveis docents específics

70,00

SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ DELS FITXERS AUTOMATITZATS DE LA UPF
Adreces
Suport etiqueta

Fins a 500 adreces

Cada adreça
addicional

180,00

0,17

Suport informàtic

180,00

0,17

Suport llistat

180,00

0,17

SELECCIÓ DE PERSONAL
Drets d'inscripció a convocatòries de selecció de personal d'administració i serveis i de personal docent i investigador contractat:
L'import a satisfer serà el que resulti d'aplicar el DECRET LEGISLATIU 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 5161 publicat el 27/06/2008) modificat per:
‐LLEI 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. (DOGC núm.8124 publicat el 30/04/2020)
‐ORDRE PDA/85/2020, de 16 de juny, per la qual es dona publicitat a les taxes vigents l'any 2020 corresponents als procediments que gestiona el Departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública.
i qualsevol altra normativa que la modifiqui.
Drets d'inscripció a convocatòries de selecció de personal docent i investigador funcionari:
L'import a satisfer serà el que resulti d'aplicar la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals administratives
i d'ordre social i qualsevol altra normativa que la modifiqui.
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TARIFES PER L'ÚS D'ESPAIS, EQUIPAMENTS I INSTAL∙LACIONS*
CONCEPTE

CAPACITAT

Auditoris i Annexos

1/2 DIA

1 DIA

Auditori del campus de la Ciutadella (1)

340 places

1.500,00

2.470,00

Auditori del campus del Poblenou (1)

208 places

1.150,00

1.855,00

Equipament d'interpretació

255,00

410,00

Àgora Jordi Rubió i Balaguer (exterior entre les façanes dels edificis Jaume I i Roger de Llúria)

240,00

390,00

Jardí de les Aigües (Ramon Turro / Wellington)

800,00

Espais generals d'ús polivalent:
Sala d'exposicions del campus de la Ciutadella: grans instal.lacions

PRIMER DIA

DIES
SUCCESSIUS

2.155,00

275,00

Espais de suport a activitats

1/2 DIA

1 DIA

175,00

300,00

Sala d'exposicions del campus de la Ciutadella (com espai de suport)

300,00

600,00

Espai Pluja d'Idees del campus del Poblenou

250,00

400,00

Sala Nau del campus del Poblenou
Sala Aranyó del campus del Poblenou

700,00

1.200,00

1.150,00

1.855,00

250,00

425,00

Sala Focus Group del campus del Poblenou

PER HORES

1 DIA

Sala Periscopi del campus del Poblenou (sala de projecció)

250,00

700,00

Galeria d'Exposicions Àrea Tallers del campus del Poblenou

250,00

700,00

1/2 DIA

1 DIA

Sales de reunions i de juntes
Sales de reunions i de juntes

225,00

325,00

Pati de l'edifici Jaume I

1.050,00

1.735,00

Pati de l'edifici Roger de Llúria

1.050,00

1.735,00

Pati de l'edifici Jaume I: sopars, grans esdeveniments

‐

4.465,00

Pati de l'edifici Roger de Llúria: sopars, grans esdeveniments

‐

4.465,00

Plaça Gutenberg (grans esdeveniments)

1.050,00

1.735,00

240,00

390,00

Plaça Gutenberg (espai de suport a campanyes)
Espais d'ús docent i discent:
Aules de tipus A (inclou Poblenou: espai actiu)

Fins a 50 places

1/2 DIA

1 DIA

185,00

295,00

Aules de tipus B (inclou Poblenou: sala de seminaris; Mar: sala de dissecció)

De 51 a 100 places

280,00

450,00

Aules de tipus C

De 101 a 150 places

420,00

630,00

De 151 a 200 places

614,00

977,00

1/2 DIA

1 DIA

28+28 punts

1.800,00
100,00
250,00
1.000,00
1.400,00
1.400,00
500,00
600,00
220,00

3.000,00
150,00
425,00
1.650,00
2.350,00
2.350,00
835,00
1.000,00
350,00

20 cabines

1.125,00

1.875,00

Aules de tipus D (inclou Ciutadella: sala de graus A. Calsamiglia, auditori M. Rodoreda i sala polivalent;
Poblenou: Sala de Conferències, Sala Tànger i altres sales d'activitats)

Espais tècnics
Plató de programes amb 4 càmeres
Cabines d'edició post‐producció
Sala edició / postproducció HD AVID NewsCutter Media Composer 4K
Plató d'informatius amb 3 càmeres
Redacció Integrada (inclou plató i control d'Informatius més 2 locutoris i controls de radio)
Estudis de so i aula Protools
Estudi de so (sala de gravació, control i postproducció surround)
Plató polivalent
Mini plató
Sala d'interpretació (2)
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Aules informàtiques
Aules d'Informàtica de tipus A (inclou Behavioral Experimental Sciences Laboratory‐BESLab)
Aules d'Informàtica de tipus B + aules multimèdia
Laboratoris
Laboratori de pràctiques i Laboratori de microscopia
Aules d'habilitats clíniques
Aula de simulació i audiovisuals
Espai físic i audiovisuals
Maniquí Premature Anne
Maniquí SimMan Essential
Maniquí Ressuscie Junior QCPR
Maniquí Nursing Baby
Maniquí Nursing Anne

75,00
120,00

600,00
960,00

PER HORES

1 DIA

70,00
70,00

510,00
510,00

150

1.500,00
120
100
80
80
70

Fins a 33 places
Fins a 40 places
20 places
‐
‐
‐
‐
‐

PREU
Entre 750 i 1.500 €/dia
Entre 1.000 i 3.000 €/dia

Filmacions: en funció de la complexitat del muntatge
Campanyes de publicitat / màrqueting: en funció de la complexitat i el producte
Sampling

A partir de 300 €

TARIFES DEL PERSONAL DE LA UPF DERIVAT DEL LLOGUER D'ESPAIS (5)

Tècnic audiovisual

1 DIA

Fins a 25 CPU
Fins a 50 CPU

DRETS DE FILMACIÓ I PUBLICITAT (4)

Personal de suport logístic

PER HORES

PREU/HORA
feiner diürn

35,00

feiner nocturn i cap de setmana

50,00

feiner diürn

35,00

feiner nocturn i cap de setmana

50,00

SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA FIX I MÒBIL (4)

PREU/DIA
100,00

(1) Es requereix la presència de personal tècnic, que es facturarà a part.
(2) Aquesta aula permet realitzar reunions amb interpretació
(3) Aquests preus no inclouen material fungible; en cas que se'n sol∙liciti es facturarà a part.
(4) A les activitats d'aquest epígraf que es realitzin a espais amb tarifes específiques se'ls aplicarà a més el preu dels espais utilitzats.
(5) Qualsevol altre servei que pugui requerir un lloguer (neteja, vigilància, manteniment, trasllats, etc.) es facturarà en base a les tarifes de l'empresa proveïdora
corresponent.
* La utilització dels espais i les instal∙lacions de la UPF està sotmesa a l'autorització prèvia del gerent o de la persona en qui delegui. Un cop autoritzada la reserva, el
sol∙licitant ha de fer efectiu l'import corresponent al 25% del pressupost original.
No es realitzará cap reserva en ferm si no s'ha efectuat prèviament el pagament d'aquest 25%.
El fet de presentar la sol∙licitud implica l'acceptació de les tarifes i de totes les condicions establertes per la UPF.
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UPF ART TRACK

PREU

Entrada individual (1)
Escoles: grup classe 25‐30 escolars

60,00

Visites guiades a empreses i institucions (màxim 25 persones)

5,00
125,00

(1) Entrada gratuïta: comunitat universitària UPF, aturats, jubilats i menors de 18 anys.

ACTUACIONS DEL COR DE LA UNIVERSITAT (2)

PREU/ACTUACIÓ

Fins a 30 minuts

440,00

Fins a 60 minuts

795,00

ACTUACIONS DE LA ORQUESTRA DE CAMBRA DE LA UNIVERSITAT (2)

PREU/ACTUACIÓ

Fins a 30 minuts

440,00

Fins a 60 minuts

795,00

ACTUACIONS DE L'AULA DE TEATRE DE LA UNIVERSITAT (2)

PREU/ACTUACIÓ

Fins a 30 minuts

440,00

Fins a 60 minuts

795,00

(2) En cas que per a les actuacions calgui llogar materials, transport, etc., se n'afegirà el cost al preu de l'actuació.
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TARIFES DELS SERVEIS DE LA BIBLIOTECA
SERVEI DE PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI

‐ Usuaris
Procedència del fons bibliogràfic:

Còpia d'article
o còpia d'una part de monografia

Biblioteques del CSUC
(Consorci de Serveis Universitais de Catalunya)

0,12
Gratuït

Biblioteques d'Espanya
(inclou les biblioteques REBIUN)

5,00
1,00
Gratuït

Préstec de documents
originals

cada pàgina
en el cas de les biblioteques amb acords d'intercanvi

Gratuït

cada document fins a 40 pàgines
per cada bloc de 10 pàgines addicionals

8,00

en el cas de les biblioteques amb acords d'intercanvi

Biblioteques d'Europa (llevat del Regne Unit)

13,00

cada article

23,00

Biblioteques del Regne Unit

13,00

cada article

60,00

Biblioteques de la resta del món

22,00

cada article

40,00

Peticions directes a serveis comercials

Segons tarifes del proveïdor

‐ Biblioteques peticionàries
Fons bibliogràfic subministrat a:

Còpia d'article
o còpia d'una part de monografia

Biblioteques del CSUC
(Consorci de Serveis Universitais de Catalunya)

Biblioteques d'Espanya
(inclou les biblioteques REBIUN)

Préstec de documents
originals

0,12
Gratuït

cada pàgina
en el cas de les biblioteques amb acords d'intercanvi

Gratuït

5,00
1,00
Gratuït

cada bloc fins a 40 pàgines
per cada bloc de 10 pàgines addicionals
en el cas de les biblioteques amb acords d'intercanvi

8,00

Biblioteques d'Europa

13,00

cada article

23,00

Biblioteques del Regne Unit

13,00

cada article

60,00

Biblioteques de la resta del món

22,00

cada article

40,00

FORMACIÓ D'USUARIS (IVA inclòs)
Usuaris externs (preu/hora)

96,00

REPRODUCCIONS (IVA inclòs)
Reproduccions en format digital (empresa externa)
Usuaris de la comunitat universitària de la UPF

Preu de cost + 20%

Usuaris externs

Preu de cost + 50%

PRODUCCIÓ DE MATERIALS MULTIMÈDIA
Tarifes del personal
Direcció i producció executiva

45 €/h

Guió, realització, suport a direcció i realització

35 €/h

Documentació i gestió de drets

35 €/h

SERVEIS BIBLIOTECARIS PER A CENTRES DE RECERCA VINCULATS A LA UPF (*)
Quota anual

10.000 €

Membre/any

100 €

(*) Inclou: accés a les instal∙lacions; informació bibliogràfica; accés als recursos d'informació; préstec de documents UPF; préstec de documents PUC; préstec
interbibliotecari (amb abonament de la tarifa específica d'aquest servei); formació d'usuaris (amb abonament de la tarifa específica d'aquest servei)
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SERVEI DE GENÒMICA
PRBB

Extern
PREU / MOSTRA

1,54

Electroforesi ABI3730XL (Seqüenciació i anàlisi de fragments)

4

PREU / HORA (fracció mínima 30 min)
4

PCR temps real (ABI7900HT, Lightcycler 480, QuantStudio 12K)

11
PREU / HORA

Cost Operari Laboratori

21,46

80

Cost Operari Bioinformàtica

26,41

80
PREU / RUN

SEQÜENCIACIÓ NGS
MiSeq, 150 cicles (v3)

1.018,37

1.510,98

MiSeq, 300 cicles (v2)

1.154,37

1.667,25

MiSeq, 500 cicles (v2)

1.310,19

1.799,46

MiSeq, 600 cicles (v3)

1.719,82

2.242,89

MiSeq, 300 cicles Nano Kit (v2)

401,88

771,44

MiSeq, 300 cicles Micro Kit (v2)

544,88

906,34

MiSeq, 500 cicles Nano Kit (v2)

476,17

827,49

1.524,18

2.139,29

776,65

1.327,90

NextSeq 500, 300 cicles HO

4.594,41

5.695,17

NextSeq 500, 150 cicles HO

2.906,65

4.139,77

NextSeq 500, 300 cicles MO

1.861,41

3.158,57

NextSeq 500, 75 cicles HO

1.568,20

2.896,77

NextSeq 500, 150 cicles MO

1.194,65

2.554,64

a

-

MiSeqFGx, 351x36 cicles
MiSeqFGx, 351x36 cicles Micro Kit

MinIONa
QUANTIFICACIÓ I ANÀLISIS DE QUALITAT
Llibreries ADN per real-time PCR (fix + N per mostra)

Fix
45,89

Mostra

Fix

4,13

121,12

Mostra
5

2,8

5

Bioanalyzer, xip DNA1000

40,06

120

Bioanalyzer, xip DNA7500

41,87

120

Bioanalyzer, xip RNA Nano

44,9

120

Bioanalyzer, xip RNA Pico

47,09

120

Bioanalyzer, xip High Sensitivity

60,09

138

Qubit (per mostra)

TapeStation Fix

Placa

Tubs b

Placa

Tubs b

33,52

21,46

105

69

Genomic DNA Mostra

3,94

4,04

6

6

DNA 1000 Mostra

2,66

2,77

6

6

DNA 5000 Mostra

2,95

3,06

6

6

High Sensitivity D1000 Mostra

3,91

4,02

6

6

High Sensitivity D5000 Mostra

3,77

3,88

6

6

RNA Mostra

3,33

3,44

6

6

RNA High Sensitivity Mostra

3,12

3,23

6

6

a

, preu segons fungible (consulteu servei de genòmica)

b

, <16 mostres

Per altres serveis, contacteu genomica@upf.edu
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SERVEI DE SÍNTESI DE PÈPTIDS

Nº
d'aminoàcids2

Usuaris del PRBB

Usuaris centre públic

Usuaris centres privats

Contingut (HPLC)1 / Quantitat subministrada (aprox.)2

Contingut (HPLC)1 / Quantitat subministrada (aprox.)2

Contingut (HPLC)1 / Quantitat subministrada (aprox.)2

<80% / ~10mg

<80% / ~10 mg

<80% / ~10mg

~95% / ~5 mg

~98% / >3 mg

~95% / ~5 mg

~98% / >3 mg

~95% / ~5 mg

~98% / >3 mg

6

62,98

187,98

312,98

100,94

300,77

500,77

146,36

436,11

726,11

7

68,16

193,16

318,16

109,06

309,06

509,06

158,13

448,13

738,13

8

74,20

199,20

324,20

118,72

318,72

518,72

172,14

462,14

752,14

9

80,24

205,24

330,24

128,38

328,38

528,38

186,16

476,16

766,16

10

86,28

211,28

336,28

138,05

338,05

538,05

200,17

490,17

780,17

11

93,18

218,18

343,18

149,09

349,09

549,09

216,18

506,18

796,18

12

100,08

225,08

350,08

160,13

360,13

560,13

232,19

522,19

812,19

13

107,86

232,86

357,86

172,58

372,58

572,58

250,24

540,24

830,24
848,24

14

115,62

240,62

365,62

184,99

384,99

584,99

268,24

558,24

15

123,38

248,38

373,38

197,41

397,41

597,41

286,24

576,24

866,24

16

132,01

257,01

382,01

211,22

411,22

611,22

306,26

596,26

886,26

17

140,63

265,63

390,63

225,01

425,01

625,01

326,26

616,26

906,26

18

149,26

274,26

399,26

238,82

438,82

638,82

346,28

636,28

926,28

19

158,75

283,75

408,75

254,00

454,00

654,00

368,30

658,30

948,30

20

168,25

293,25

418,25

269,20

469,20

669,20

390,34

680,34

970,34

21

178,60

303,60

428,60

285,76

485,76

685,76

414,35

704,35

994,35

22

188,94

313,94

438,94

302,30

502,30

702,30

438,34

728,34

1.018,34

23

200,16

325,16

450,16

320,26

520,26

720,26

464,37

754,37

1.044,37

24

212,24

337,24

462,24

339,58

539,58

739,58

492,40

782,40

1.072,40

25

224,32

349,32

474,32

358,91

558,91

758,91

520,42

810,42

1.100,42

26

237,27

362,27

487,27

379,63

579,63

779,63

550,47

840,47

1.130,47

27

250,21

375,21

500,21

400,34

600,34

800,34

580,49

870,49

1.160,49

28

264,01

389,01

514,01

422,42

622,42

822,42

612,50

902,50

1.192,50

29

277,82

402,82

527,82

444,51

644,51

844,51

644,54

934,54

1.224,54

30

292,48

417,48

542,48

467,97

667,97

867,97

678,55

968,55

1.258,55

31

307,14

432,14

557,14

491,43

691,43

891,43

712,56

1002,56

1292,56

32

322,72

448,10

573,47

516,36

716,96

917,56

748,71

1039,58

1330,45

33

338,30

464,05

589,80

541,30

742,50

943,70

784,86

1076,60

1368,34

34

354,90

481,40

607,90

567,86

770,26

972,66

823,36

1116,84

1410,33

35

371,50

498,75

626,00

594,41

798,02

1001,63

861,86

1157,09

1452,32

36

389,21

517,59

645,98

622,76

828,18

1033,60

902,95

1200,81

1498,67

37

406,92

536,44

665,96

651,10

858,33

1065,57

944,04

1244,53

1545,02

38

425,85

556,89

687,94

681,39

891,06

1100,74

987,96

1291,98

1596,00

39

444,78

577,35

709,92

711,69

923,80

1135,90

1031,88

1339,43

1646,99

40

465,05

599,53

734,02

744,12

959,30

1174,48

1078,89

1390,90

1702,92

41

485,31

621,72

758,13

776,55

994,80

1213,05

1125,91

1442,37

1758,84

42

507,03

645,77

784,51

811,31

1033,29

1255,27

1176,30

1498,17

1820,04

43

528,76

669,82

810,89

846,07

1071,77

1297,48

1226,69

1553,97

1881,25

44

552,06

695,88

839,70

883,36

1113,48

1343,59

1280,77

1614,43

1948,09

45

575,37

721,94

868,52

920,66

1155,18

1389,69

1334,84

1674,89

2014,94

46

600,41

750,17

899,94

960,72

1200,34

1439,97

1392,92

1740,37

2087,83

47

625,44

778,40

931,36

1000,78

1245,51

1490,24

1451,00

1805,86

2160,72

48

650,47

806,62

962,77

1040,84

1290,68

1540,52

1509,07

1871,34

2233,61

49

677,46

837,27

997,08

1084,02

1339,72

1595,42

1571,68

1942,44

2313,20

50

704,45

867,92

1031,39

1127,20

1388,76

1650,31

1634,28

2013,54

2392,79

51

733,54

901,17

1068,79

1173,77

1441,96

1710,16

1701,79

2090,68

2479,56

52

762,64

934,42

1106,19

1220,33

1495,17

1770,01

1769,30

2167,82

2566,33

53

794,03

970,47

1146,91

1270,56

1552,86

1835,17

1842,12

2251,46

2660,80

54

825,42

1006,53

1187,63

1320,78

1610,55

1900,33

1914,93

2335,10

2755,27

55

859,28

1045,60

1231,92

1374,97

1673,08

1971,18

1993,49

2425,75

2858,01

56

893,14

1084,67

1276,20

1429,16

1735,60

2042,04

2072,05

2516,40

2960,74

57

929,69

1127,00

1324,31

1487,63

1803,33

2119,03

2156,83

2614,59

3072,36

58

966,23

1169,33

1372,42

1546,10

1871,06

2196,01

2241,61

2712,79

3183,97

59

1005,67

1215,16

1424,65

1609,22

1944,40

2279,59

2333,11

2819,13

3305,14

60

1045,11

1261,00

1476,88

1672,33

2017,74

2363,16

2424,61

2925,46

3426,31
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Tarifes 2022
(IVA no inclòs excepte que s'indiqui expressament)

SERVEI DE SÍNTESI DE PÈPTIDS
Altres serveis
PRBB

Usuaris públics

Usuaris privats

Marcatge fluorescent N-terminal

100

130

165

Biotina N-terminal

65

85

107

Demaneu pressupost3

Demaneu pressupost3

Demaneu pressupost3

30

40

so

Demaneu pressupost2

Demaneu pressupost2

Demaneu pressupost2

300,00

390,00

495,00

3

Marcatge a altres posicions
Residus espaiadors (Ahx)
D-aminoacids, fosforilacions, etc.
Conjugació a KLH o altres proteïnes portadores'

Notes:
l. Tots els pèptids se subministren amb HPLC de control i l'espectre de massa corresponent.
2. Per a >1 seqüencies, residus no habituals, o quantitats i/o pureses diferents de les indicades, demaneu pressupost (david.andreu@upf.edu)
3. Fluoròfors de rutina: fluoresceïna [5(6)FAM] o rodamina B. Per a altres marcatges fluorescents, demaneu pressupost (david.andreu@upf.edu)
4. El preu inclou una anàlisi d’aminoàcids per a determinar la proporció pèptid/proteïna portadora
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Tarifes 2022
(IVA no inclòs excepte que s'indiqui expressament)

SERVEI D'INFORMÀTICA CIENTÍFICA

Servei
Emma. Computacional

Emmagatzematge

Càlcul

TARIFA EMMAGATZEMATGE

PRBB

TB COMPUTACIONAL (GPFS)
(mensual)
PACK 250 TB
COMPUTACIONAL
TB EMMAGATZEMAMENT
(NFS) (mensual)
PACK 250 TB
EMMAGATZEMAMENT
TARIFA CÀLCUL
HORA D’ÚS DE SLOT (1
CORE/8GB) (hora)

PACK 125000h COMPUT

Support Tècnic

TARIFA SERVIDORS
SLOT VIRTUAL (1 vCore/2Gb)
(mensual)
PACK 100 SLOT VIRTUAL

PRBB

TARIFA TÈCNIC

PRBB

BIO-INFORMÀTIC (hora)

6,26

11,99

1.330,25

2.697,75

5,60

9,23

1.190,00

2.076,75

PRBB

ÚS EXCLUSIU PER RESERVA
DE SLOTS (mensual)

Virtualització

EXTERN

EXTERN
0,0190

0,0350

13,68

37,80

2.018,75

3.937,50
EXTERN

21,75

30,75

1.848,75

2.767,50
EXTERN

26,41

80,00
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Quadres de personal

Pressupost 2022
Quadre Resum del Capítol I

Places ETC

PDI Funcionari

184,69

175,71

14.825.353,24

199.376,40

15.024.729,64

PDI Laboral

833,75

530,41

21.625.377,31

6.271.085,39

27.896.462,70

PAS Funcionari i Eventuals

523,42

523,42

17.327.069,81

4.486.843,75

21.813.913,56

PAS Laboral

185,00

185,00

7.702.877,65

2.418.703,58

10.121.581,23

1.726,86

1.414,54

61.480.678,01

13.376.009,12

74.856.687,13

Subtotal
Emèrits / Pla emeritatge
Cofinançats: Ramon y Cajal, Beatriz de Galindo

159.522,29
27,17

27,17

Resta investigadors cofinançats
Total autorització de despesa

Cost retributiu

Quotes
Seguretat Social

Total proposta
autorització
despesa

Places
contracte

Classes de personal

1.754,03

1.441,71

159.522,29

264.815,47

86.329,84

351.145,31

132.301,28

43.130,22

175.431,50

62.037.317,05

13.505.469,18

75.542.786,23
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Personal Docent i Investigador funcionari

Retribucions individuals
Categoria

Places
ETC
Places
contracte contracte
(a)

Sou
base

Catedràtic d'Universitat - TC

81,35

Catedràtic d'Universitat - TP6

4,67

2,05

526,09

876,85

3,00

0,66

263,07

438,46

87,67 1.214,39

871,43

Catedràtic d'Universitat - TP3

81,35 1.214,39

951,46

1.072,75

252,93

3.491,53

6.053,04

47.951,40

3.900.846,39

118,16

1.521,10

2.639,30

20.892,50

97.567,98

Cost retributiu
Total
total anual
individual
(= a*d)
anual
(d=b*12+c)

66,28

767,81

1.334,16

10.547,88

31.643,64

2.795,79

4.661,56

38.211,04

3.349.961,88

594,29

98,84

1.219,22

2.035,54

16.666,18

49.998,54

297,19

56,63

616,89

1.032,32

8.435,00

25.305,00

189,48

2.477,43

4.024,84

33.754,00

67.508,00

87,67

Titular d'Universitat - TP6

3,00

1,32

526,09

Titular d'Universitat - TP3

3,00

0,66

263,07

Titular d'Escola Universitària - T

2,00

2,00 1.214,39

764,54

184,69

Total
individual
pagues
extres
(c)

209,48

Titular d'Universitat - TC

Subtotal

Total
individual
mensual
(b)

Compleme Compleme Regularitzaci
ó d'IPC
nt
nt
específic
específic
destí

500,49

309,02

7.522.831,42

175,71
Altres conceptes salarials

Antiguitat (triennis)
Complement (estatal) per mèrits de docència

Total
mensual
(a)

Total
pagues
extres (b)

Total altres
conceptes
(=a*12+b)

88.782,71 109.557,87

1.174.950,39

141.934,99 283.869,98

1.987.089,86

Complement (estatal) per mèrits de recerca i de transferència

99.554,31

Complement per mèrits de recerca i de transferència (autonòmic)

70.921,85

1.194.651,67
851.062,22

Complement per mèrits de docència (autonómic)

92.425,26

1.109.103,12

Complement per mèrits de gestió (autonòmic)

18.002,91

216.034,86

Complement per càrrecs acadèmics

37.522,65

75.045,23

Increment acumulat de mèrits de docència, de recerca i de transferència

200.346,61

Gratificacions extraordinàries
Total altres conceptes salarials
TOTAL RETRIBUCIONS PDI Funcionari

525.317,03
43.966,06

549.144,68 468.473,08

7.302.521,82
14.825.353,24
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Personal Docent i Investigador contractat laboral

Categoria

Places
Places
ETC
contracte contracte
(a)

Catedràtic contractat

Sou
base

Acord Mesa
Universitats
2018

Total
individual
mensual
(b)

Total individual
pagues extres
(c)

Total
individual
anual
(d=b*12+c)

Cost retributiu
total anual
(= a*d)
1.491.651,84

172,42

1.898,09

5,40

3.366,40

6.732,80

47.129,60

1,00

0,44

567,83

75,87

835,17

2,39

1.481,26

2.962,52

20.737,64

20.737,64

Catedràtic contractat TP3

7,00

1,54

283,92

37,94

417,60

1,20

740,66

1.481,32

10.369,24

72.584,68

118,00 1.290,49

4.564.740,32

118,00

31,65 1.290,49

Complement Complement
categoria
lloc

Catedràtic contractat TP6
Agregat

35,00

Retribucions individuals

172,42

1.294,85

5,40

2.763,16

5.526,32

38.684,24

Agregat TP6

1,00

0,44

567,83

75,87

569,76

2,39

1.215,85

2.431,70

17.021,90

17.021,90

Agregat TP3

6,50

1,43

283,92

37,94

284,90

1,20

607,96

1.215,92

8.511,44

55.324,36

Lector

7,00

7,00 1.290,49

172,42

1.036,31

5,40

2.504,62

5.009,24

35.064,68

245.452,76

Colꞏlaborador doctor

8,00

8,00 1.290,49

172,42

820,89

5,40

2.289,20

4.578,40

32.048,80

256.390,40

Investigador Postdoctoral - Jov

6,00

6,00 1.290,49

172,42

88,42

5,40

1.556,73

3.113,46

21.794,22

130.765,32

Investigador Postdoctoral - Pos

9,00

9,00 1.290,49

172,42

88,42

5,40

1.556,73

3.113,46

21.794,22

196.147,98

Investigador Postdoctoral - Pos

23,00

23,00 1.290,49

172,42

1.036,31

5,40

2.504,62

5.009,24

35.064,68

806.487,64

Associat T1 (equivalent a TP6)

66,50

19,28

89,97

1,84

599,13

1.014,64

8.204,20

545.579,30

Associat T2 (equivalent a TP6

507,32

78,33

22,72

634,12

112,44

1,84

748,40

1.268,24

10.249,04

802.807,30

Associat T3 (equivalent a TP6 184,33

53,46

739,82

183,67

1,84

925,33

1.479,64

12.583,60

2.319.534,99

Associat T4 (equivalent a TP6

76,17

22,09 1.111,96

355,82

1,84

1.469,62

2.223,92

19.859,36

1.512.687,45

Visitant 8

1,70

1,70 2.580,95

344,81

3.796,16

5,40

6.727,32

13.454,64

94.182,48

160.110,22

Visitant 7

1,00

1,00 1.935,72

258,60

2.847,12

5,40

5.046,84

10.093,68

70.655,76

70.655,76

Visitant 6

2,00

2,00 1.613,09

215,50

2.372,60

5,40

4.206,59

8.413,18

58.892,26

117.784,52

Visitant 5

1,00

1,00 1.290,49

172,42

1.898,09

5,40

3.366,40

6.732,80

47.129,60

47.129,60

Visitant 4

1,00

0,44 1.290,49

172,42

1.294,85

5,40

2.763,16

5.526,32

38.684,24

17.021,07

Visitant 3

1.290,49

172,42

1.036,31

5,40

2.504,62

5.009,24

35.064,68

Visitant 2

1.290,49

172,42

820,89

5,40

2.289,20

4.578,40

32.048,80

1.290,49

172,42

346,94

5,40

1.815,25

3.630,50

25.413,50

Visitant 1
Personal investigador en Form

64,50

64,50 1.386,57

1.386,57

16.638,84

1.073.205,18

Personal investigador en Form

32,25

32,25 1.485,61

1.485,61

17.827,32

574.931,07

Personal investigador en Form

43,75

43,75 1.857,02

1.857,02

22.284,24

974.935,50
72.299,76

Personal investigador en Form

6,50

6,50

926,92

926,92

11.123,04

Personal investigador en Form

6,51

6,51

993,13

993,13

11.917,56

77.583,32

Personal investigador en Form

7,75

7,75 1.241,42

1.241,42

14.897,04

115.452,06

Personal investigador en Form

1.386,57

1.386,57

16.638,84

Personal investigador en Form

1.386,57

1.386,57

16.638,84

1.485,61

1.485,61

17.827,32

Personal investigador en Form
Investigador especialista
Lector - Professor Tenure Trac
Lector - Indefinit no fix (catego
Subtotal

5,00

5,00

32,96

32,96

1,00
833,75

1,00 1.290,49

179.586,60
35.064,68
172,42

1.036,31

5,40

2.504,62

5.009,24

35.064,68

530,41

Altres conceptes salarials

1.155.731,85
35.064,68
17.709.405,06

Total
mensual
(a)

Total
pagues extres
(b)

Antiguitat (triennis)

62.442,49

Complement per mèrits de recerca (conveni)

48.613,50

583.362,03

Complement per mèrits de docència (conveni)

69.776,51

837.318,14

Complement per mèrits de recerca (autonòmic)

52.404,99

628.859,91

Complement per mèrits de docència (autonòmic)

61.017,28

732.207,35

5.769,30

69.231,57

Complement per mèrits de gestió (autonòmic)

124.885,04

Total altres
conceptes
(=a*12+b)

Previsió de maternitats/paternitats i altres
Complement per càrrecs acadèmics

-281.242,70
30.348,98

60.697,97

424.885,73

330.373,05

185.583,01

3.915.972,25

Gratificacions extraordinàries
Total altres conceptes salarials
TOTAL RETRIBUCIONS PDI Laboral

874.194,92

47.155,30
21.625.377,31
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Personal d’Administració i Serveis funcionari i eventual

Places
contracte (a)

Subgrup

Places
ETC

Cost
total anual

A1

16,00

16,00

1.052.737,42

A1/A2

18,00

18,00

803.118,54

8,00

8,00

245.611,04

A2/A1

169,00

169,00

5.926.178,88

C1

A2

240,00

240,00

6.313.250,08

C1/C2

7,42

7,42

181.402,08

C2/C1

1,00

1,00

22.798,38

C2/C1

52,00

52,00

1.143.179,12

3,00

3,00

106.557,32

A2 - Eventual
A1 - Eventual
Total

9,00

9,00

763.516,46

523,42

523,42

16.558.349,32
Total altres
conceptes

Altres conceptes salarials
Antiguitat (Triennis)
Gratificacions extraordinàries
Graus Consolidats
Previsió de reduccions de jornades i altres

1.187.433,59
3.247,20
17.317,30
-481.211,48

Complements personals transitoris

19.377,24

(1*) Complement per funcionarització

22.556,64

Total altres conceptes salarials
TOTAL RETRIBUCIONS PAS Funcionari

768.720,49
17.327.069,81

(1*) Acord del Consell Social de 18/12/2018 en el qual s'aprova la funcionarització de les places de PAS laboral que tenen assignades funcions de PAS
funcionari, dins del marc d'estabilització, i que es mantinguin les seves retribucions inicials.
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Personal d'Administració i Serveis contractat laboral

Subgrup

I
II
III

Total

Places
contracte (a)

Places
ETC

Cost
total anual

83,00
49,00
53,00

83,00
49,00
53,00

3.597.385,70
1.763.312,70
1.598.652,40

185,00

185,00

6.959.350,80
Total altres
conceptes
841.940,83
-140.063,49
32.896,71
8.752,80

Altres conceptes salarials
Antiguitat (triennis)
Previsió de reduccions de jornades i altres
(1*) Complement dedicació flexible
Gratificacions extraordinàries

Total altres conceptes salarials
TOTAL RETRIBUCIONS PAS Laboral

743.526,85
7.702.877,65

(1*) Acord del Consell Social, de 11/06/2018, de creació de places amb horari especial segons VI Conveni de PAS laboral de les universitats públiques
Catalanes.
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Personal Investigador cofinançat

Categoria

Subclas Places
sificació contracte

Ramon y Cajal

Places
ETC
(a)

Total
individual
anual (b)

Retribució
total anual
(= a*b)

sou base
UPF

24,17

24,17

34.600,36

836.290,70

764,21

Beatriz Galindo (júnior) C2018

1,00

1,00

35.059,13

35.059,13

722,13

Beatriz Galindo (sénior)C2018

1,00

1,00

76.239,39

76.239,39

1.895,04

Beatriz Galindo (júnior) C2019

1,00

1,00

38.394,23

38.394,23

979,83

27,17

27,17

Subtotal

985.983,45

Retribució
a càrrec de la
universitat

Institució cofinançadora

Ministerio de Ciencia , Innovación y
Universidades
Ministerio de Ciencia , Innovación y
8.665,56
Universidades
Ministerio de Ciencia , Innovación y
22.740,48
Universidades
Ministerio de Ciencia , Innovación y
11.757,96
Universidades
264.815,47

221.651,47

Altres conceptes salarials
Antiguitat (triennis)
Total altres conceptes
TOTAL RETRIBUCIONS INVESTIGADORS COFINANÇATS

0,00
264.815,47
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Quadre Comparatiu 2021 - 2022

2021

2022

Variació 2022-2021

Places
ETC

Import

Places
ETC

Import

PDI-Funcionari

185,47

15.151.966,70

175,71

PDI-Laboral

506,55

20.529.293,65

530,41

PAS-Funcionari i Eventual

514,75

16.636.141,93

523,42

17.327.069,81

8,67

PAS-Laboral

177,33

7.360.612,23

185,00

7.702.877,65

7,67

Cofinançats RCajal i BGalindo

27,00

212.685,12

27,17

264.815,47

0,17

0,63%

Classes de personal

Resta investigadors cofinançats

105.832,20

Emèrits/Pla emeritatge
Retribucions

60.141.147,23

%

14.825.353,24

-9,76

-5,26%

-326.613,46

-2,16%

21.625.377,31

23,86

4,71%

1.096.083,66

5,34%

1,68%

690.927,88

4,15%

4,33%

342.265,42

4,65%

52.130,35

24,51%

26.469,08

25,01%

14.906,89

10,31%

132.301,28

144.615,40
1.411,10

Places
ETC

159.522,29
1.441,71

62.037.317,05

30,61

2,17%

Import

%

1.896.169,82

3,15%
8,61%

PDI

5.957.597,42

6.470.461,79

512.864,37

PAS

6.676.378,21

6.905.547,33

229.169,12

3,43%

101.284,43

129.460,06

28.175,63

27,82%

Investigadors cofinançats
Quotes a la Seguretat Social

770.209,12

6,05%

2.666.378,94

3,66%

Increment retributiu 2021 (0,9%) (1)

541.270,33

0,74%

Creixement vegetatiu (2)

351.700,00

0,48%

Regularitzacions (3)

637.454,17

0,87%

Total autorització despesa

12.735.260,06
1.411,10

72.876.407,29

13.505.469,18
1.441,71

75.542.786,23

30,61

2,17%

Variacions de despesa

Anualització de l'ampliació 2021 pel nou Grau en Medicina (2 quadrimestres) sense quotes s.social
Altres variacions (4)
Retribucions de les noves places sense quotes s.social
Quotes a la Seguretat Social
Total variació proposta autorització despesa

637.454,17
365.745,32

0,50%

365.745,32
770.209,12

1,06%

2.666.378,94

3,66%

(1): Increment retributiu del 0,9% no incorporat al pressupost per al 2021 (sense quotes a la seguretat social)
(2): Creixement vegetatiu segons fitxa B
(3): Regularitzacions de situacions extraordinàries 2021 (segons memòria explicativa i sense quotes a la seguretat social)
(4): Altres variacions de despesa (segons memòria explicativa i sense quotes a la seguretat social)
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Variació retributiva en Trienis i Trams 2021-2022

Creixement vegetatiu en
termes homogenis (2)
P 2021

P2021 + ( 0,9%)

P 2022

P 2022- P2021

%

PDI Funcionari
Triennis

1.164.470,16

1.174.950,39

1.174.950,39

0,00

0,00%

Complement autonòmic docència

1.084.344,02

1.094.103,12

1.109.103,12

15.000,00

1,37%

Complement autonòmic recerca i transferència

833.560,18

841.062,22

851.062,22

10.000,00

1,19%

Complement autonòmic de gestió

212.125,73

214.034,86

216.034,86

2.000,00

0,93%

Trams Docents

1.969.365,57

1.987.089,86

1.987.089,86

0,00

0,00%

Trams de Recerca i de Transferència

1.174.797,49

1.185.370,67

1.194.651,67

9.281,00

0,78%

197.846,99

199.627,61

200.346,61

719,00

0,36%

6.636.510,14

6.696.238,73

6.733.238,73

37.000,00

0,55%

Triennis

856.486,54

864.194,92

874.194,92

10.000,00

1,16%

Complement autonòmic docència

670.175,77

676.207,35

732.207,35

56.000,00

8,28%

Complement autonòmic recerca

512.249,66

516.859,91

628.859,91

112.000,00

21,67%

Increment acumulat mèrits estatals
Total creixement vegetatiu PDI F
PDI contractat

Complement autonòmic de gestió

54.738,92

55.231,57

69.231,57

14.000,00

25,35%

Trams Docents

785.250,88

792.318,14

837.318,14

45.000,00

5,68%

Trams de Recerca

568.247,80

573.362,03

583.362,03

10.000,00

1,74%

3.447.149,57

3.478.173,92

3.725.173,92

247.000,00

7,10%

1.129.567,48

1.139.733,59

1.187.433,59

47.700,00

4,19%

814.609,35

821.940,83

841.940,83

20.000,00

2,43%

12.027.836,54

12.136.087,07

12.487.787,07

351.700,00

2,90%

Total creixement vegetatiu PDI L
PAS Funcionari i Eventual
Triennis
PAS Laboral
Triennis
Investigadors cofinançats
Triennis (finançament genèric)
Total

(1): No inclou les quotes patronals a la Seguretat Social.
(2): Per al 2021 s'ha d'incloure l'increment retributiu del 0,9%
(3): Per al 2022 s'inclou el complement autonòmic de transferència per al personal docent funcionari.
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A) OPERACIONS CORRENTS
El pressupost d'ingressos classifica en els seus capítols I a V els ingressos per operacions corrents.
CAPÍTOL III.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
Ingressos derivats de la utilització privativa o de l'aprofitament especial del domini públic, i de la prestació de serveis o realització
d'activitats en règim de dret públic.
Article 30.- Taxes.
Concepte 307.- Drets d’examen
Subconcepte 307.00.- Drets d’examen: Drets d’inscripció per a la participació en processos selectius per a l’accés a
places de cossos docents i de personal administratiu de la Universitat.
Article 31.- Preus públics
Ingressos satisfets, a títol de preu públic, per la prestació de serveis o realització d’activitats en règim de preu públic.
Concepte 310.- Preus públics de secretaria
Preus públics per la prestació de serveis de matriculació, obtenció de títols, drets d’examen i d’altres similars prestats per les secretaries
de les universitats.
Subconcepte 310.00.- Gestió expedient: Ingressos obtinguts per la matriculació en estudis homologats, en virtut de
l'aplicació del decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.
Subconcepte 310.01.- Gestió expedient no compensada: Imports compensats per la Universitat als estudiants que
gaudeixin de la condició de família nombrosa especial i general de més de tres fills.
Subconcepte 310.02.- Gestió d’expedient acadèmic becaris família nombrosa: Imports satisfets per a aquest
concepte, liquidats per l’Administració que tingui atribuïda aquesta competència.
Subconcepte 310.10.- Expedició de títols: Ingressos obtinguts per l'expedició de títols acadèmics, en virtut de l'aplicació
del decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.
Subconcepte 310.90.- Altres preus públics de secretaria: Altres preus públics de secretaria no inclosos en els
subconceptes anteriors.
Concepte 311.- Drets de matrícula en estudis oficials
Ingressos generats provinents de la matriculació dels alumnes als ensenyaments que condueixen a l’obtenció d’un títol oficial.
Subconcepte 311.00.- Preus acadèmics de grau: Ingressos obtinguts per la matriculació en estudis oficials de grau, en
virtut de l'aplicació del decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de
Catalunya.
Subconcepte 311.10.- Preus acadèmics màsters oficials: Ingressos obtinguts per la matriculació en màsters oficials, en
virtut de l'aplicació de la normativa per la qual es fixa els preus de la matrícula d’aquests estudis.
Subconcepte 311.20.- Preus acadèmics de doctorat: Ingressos obtinguts per la matriculació en estudis oficials de
doctorat, en virtut de l’aplicació del decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques
de Catalunya.
Subconcepte 311.40.- Preus acadèmics becaris de grau: Ingressos liquidats per l’Administració que tingui atribuïda
aquesta competència per l’import de la matrícula dels alumnes de grau que han obtingut la condició de becaris.
Subconcepte 311.41.- Preus acadèmics becaris màsters oficials i doctorat: Ingressos liquidats per l’Administració que
tingui atribuïda aquesta competència per l’import de la matrícula dels alumnes de màsters oficials i doctorat que han
obtingut la condició de becaris.
Subconcepte 311.42.- Preus acadèmics becaris família nombrosa i altres bonificacions: Imports satisfets per aquest
concepte, liquidats per l’Administració que tingui atribuïda aquesta competència.
Subconcepte 311.43.- Preus acadèmics no compensats: Imports compensats per la Universitat als estudiants que
gaudeixin de la condició de família nombrosa especial i general de més de tres fills, als estudiants amb matrícula
d’honor al batxillerat i als estudiants que tot i haver obtingut la condició de becaris per part de l’Administració,
aquesta no finança la totalitat de la matrícula.
Subconcepte 311.44.- Preus acadèmics bonificacions UPF: Imports compensats per la Universitat als alumnes de
màster oficial i doctorat que obtinguin la condició de becaris de la UPF.
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Subconcepte 311.50.- Tutela acadèmica a escoles adscrites: Ingressos obtinguts en concepte de tutela acadèmica
als centres adscrits a la Universitat, com a conseqüència d’aplicar el percentatge sobre els preus públics dels
ensenyaments establert en el decret pel qual es fixin els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris
Concepte 312.- Drets de matrícula en estudis propis
Ingressos obtinguts com a contraprestació de serveis de caràcter acadèmic que tenen per finalitat l’obtenció d’una titulació pròpia
així com altra oferta de postgrau. També s’hi imputaran els overhead per la impartició de cursos i postgraus no homologats.
Subconcepte 312.00.- Cursos de postgrau i extensió universitària: Ingressos derivats de la inscripció en cursos de
postgrau i extensió universitària. No inclou la part que correspon a la repercussió de despeses indirectes, que s’aplica
en el subconcepte 312.01.
Subconcepte 312.01.- Cursos de postgrau i extensió universitària: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió
de despeses indirectes provinents de cursos de postgrau i extensió universitària.
Subconcepte 312.10.- Campus Internacional: Ingressos derivats de la inscripció en el campus internacional. No inclou
la part que correspon a la repercussió de despeses indirectes, que s’aplica en el subconcepte 312.11.
Subconcepte 312.11.- Campus Internacional: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses
indirectes provinents del campus internacional.
Subconcepte 312.20.- Cursos d’estiu: Ingressos derivats de la inscripció en cursos d’estiu. No inclou la part que correspon
a la repercussió de despeses indirectes, que s’aplica en el subconcepte 312.21.
Subconcepte 312.21.- Cursos d’estiu: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes
provinents dels cursos d’estiu.
Concepte 313.- Proves d’accés a la universitat
Ingressos generats per la realització de proves a la universitat.
Subconcepte 313.00.- Proves d’accés a la universitat: Ingressos generats per la realització de proves a la universitat.
Concepte 319.- Altres preus públics
Altres ingressos provinents de l’activitat de docència no recollits en els apartats anteriors.
Subconcepte 319.00.- Serveis específics docents: Ingressos obtinguts pels serveis complementaris a la docència oferts
als alumnes de la Universitat matriculats en estudis oficials.
Subconcepte 319.90.- Altres: Ingressos obtinguts per altres serveis oferts per la Universitat als estudiants que realitzen
estudis conduents a l’obtenció d’un títol universitari oficial i no inclosos en els subconceptes anteriors (prova de diagnosi
lingüístic, etc).
Article 32.- Altres ingressos procedents de prestació de serveis
Ingressos obtinguts com a contrapartida dels serveis prestats per la UPF que no tenen la consideració de preus públics.
Concepte 322.- De l'administració financera
Subconcepte 322.10.- Administració i cobrança: Ingressos que s'obtinguin com a premi d'administració i cobrança, per
la gestió de recursos d'altres ens del sector públic, especialment la participació de la Universitat en la recaptació de
l'assegurança escolar.
Concepte 329.- Altres ingressos procedents de prestació de serveis
Recull els ingressos per prestació de serveis no inclosos en els conceptes anteriors.
Subconcepte 329.00.- Convenis i contractes de recerca: Recull els ingressos derivats dels convenis i contractes signats
per la Universitat vinculats a l'àmbit de la recerca.
Subconcepte 329.01.- Convenis i contractes de recerca: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de
despeses indirectes provinents de convenis i contractes de recerca.
Subconcepte 329.10.- Convenis amb ens vinculats: Recull els ingressos derivats de la participació en activitats docents
o de recerca en ens vinculats realitzada pel personal de la Universitat.
Subconcepte 329.11.- Convenis amb ens vinculats: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses
provinents de la participació en activitats docents o de recerca en ens vinculats realitzada pel personal de la
Universitat.
Subconcepte 329.20.- Convenis i contractes acadèmics: Recull els ingressos derivats dels convenis i contractes
acadèmics signats per la Universitat no vinculats a l’àmbit de recerca.
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Subconcepte 329.92.- Serveis bibliogràfics: Recull els ingressos obtinguts per préstecs interbibliotecaris i altres relacionats
amb els serveis que ofereix la biblioteca de la Universitat.
Subconcepte 329.93.- Serveis cientificotècnics: Recull els ingressos per prestació de serveis científicotècnics.
Subconcepte 329.95.- Serveis per repercussió Dr Aiguader: Recull els ingressos obtinguts per la repercussió de despeses
de funcionament a l’edifici Dr. Aiguader.
Subconcepte 329.96.- Serveis de suport a centres adscrits: Ingressos obtinguts pels serveis de suport a processos de
gestió acadèmica en centres adscrits que no estan inclosos en l’import que abona l’estudiant en concepte de tutela
acadèmica (assessorament al centre, elaboració de programes docents, biblioteca, informàtica...).
Subconcepte 329.99.- Altres serveis: Recull els ingressos per prestació de serveis no inclosos en els subconceptes
anteriors
Article 33.- Venda de béns
Ingressos derivats de transaccions, amb sortida o lliurament de béns objecte de l'activitat dels agents públics, mitjançant preu.
Concepte 330.- Venda de publicacions pròpies
Subconcepte 330.00.- Venda de publicacions pròpies: Ingressos derivats de la venda de publicacions de la UPF
(fulletons, apunts, llibres, revistes, guies, anuncis...) publicats per la pròpia UPF. L'IVA s'ingressarà en el compte
extrapressupostari corresponent.
Concepte 339.- Venda d'altres béns
Subconcepte 339.90.- Altres vendes: Ingressos derivats de la venda d'altres béns no inclosos en els conceptes anteriors.
L'IVA s'ingressarà en el compte extrapressupostari corresponent.
Article 38.- Reintegrament d’operacions corrents
Ingressos liquidats a la tresoreria de la Universitat originats per pagaments prèviament realitzats per operacions corrents.
Concepte 380.- D’exercicis tancats
Subconcepte 380.00.- Exercicis tancats: Recull els ingressos per reintegrament dels pagaments realitzats prèviament
amb càrrec als crèdits dels capítols I al IV dels pressupostos corresponents a exercicis anteriors
Concepte 381.- Del pressupost corrent
Subconcepte 381.00.- Pressupost corrent: Recull els ingressos per reintegrament dels pagaments realitzats prèviament
amb càrrec als crèdits dels capítols I al IV del pressupost corrent.
Article 39.- Altres ingressos
Recull els ingressos no inclosos en els articles anteriors.
Concepte 399.- Ingressos diversos
Subconcepte 399.10.- Indemnitzacions per sinistres: Recull els ingressos obtinguts per aquest concepte.
Subconcepte 399.30.- Telèfons: Recull els ingressos obtinguts per consums telefònics de tercers i els derivats dels
pagaments dels excessos consumits segons normativa interna.
Subconcepte 399.50.- Reintegrament d’IVA suportat: Recull els ingressos obtinguts de la Hisenda Pública per canvis en
els percentatges d’aplicació en la regla de prorrata de la Universitat.
Subconcepte 399.60.- Diferències de canvi: Recull les diferències de canvi positives originades pel pagament a
l’exterior d’obligacions contretes en divises. Si el pagament que ha originat la diferència ha estat realitzat mitjançant
el procediment de bestreta de caixa fixa (fons de liquiditat), les diferències de canvi seran aplicades als crèdits la
utilització dels quals va generar les esmentades diferències.
Subconcepte 399.90.- Altres ingressos diversos: Recull els ingressos que per la seva quantia o procedència no són
aplicables als subconceptes anteriors. S’imputaran entre d’altres els procedents del reintegrament, per part dels
adjudicataris, de les despeses de publicació en diaris oficials dels anuncis de concursos i subhastes.
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CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Recursos, condicionats o no, rebuts sense contrapartida directa, destinats a finançar operacions corrents.
Article 40.- De l'Administració de l'Estat
Transferències rebudes de l'Administració de l'Estat per finançar operacions corrents.
Concepte 402.- De l'Administració de l'Estat
Subconcepte 402.00.- De l’Estat: Transferències corrents provinents dels ministeris que integren l’Administració Central
de l’Estat destinades a finançar despesa en activitats docents, programes d’ajut a membres de la comunitat
universitària o d’altres.
Article 44.- De societats, entitats, fundacions i altres ens del sector públic
Transferències rebudes de societats mercantils, entitats empresarials de dret públic, consorcis, fundacions, universitats i altres ens del
sector públic per finançar operacions corrents.
Concepte 440.- De societats i entitats del sector públic.
Subconcepte 440.00.- Societats i entitats de la Generalitat: Transferències rebudes de societats i entitats de dret públic
de la Generalitat per finançar operacions corrents.
Subconcepte 440.05.- Entitats autònomes de la Generalitat: Transferències rebudes d’entitats autònomes de la
Generalitat per finançar operacions corrents.
Subconcepte 440.10.- Societats i entitats de l’Estat: Transferències rebudes de societats i entitats de dret públic de
l’Estat per finançar operacions corrents.
Concepte 441.- Consorcis i Fundacions del sector públic.
Subconcepte 441.00.- Consorcis i fundacions de la Generalitat: Transferències rebudes de consorcis i fundacions de la
Generalitat per finançar operacions corrents.
Subconcepte 441.10.- Consorcis de l’Estat: Transferències rebudes de consorcis de l’Estat per finançar operacions
corrents.
Concepte 447.- Universitats
Subconcepte 447.00.- D’universitats catalanes: Transferències rebudes d’Universitats catalanes per finançar operacions
corrents.
Article 45.- De la Generalitat de Catalunya
Transferències corrents rebudes de l'Administració de la Generalitat.
Concepte 450.- Per al funcionament ordinari
Subconcepte 450.01.- Contracte-programa: Inclou l’aportació efectuada per la Generalitat de Catalunya destinada
al finançament de l’activitat ordinària de la Universitat. Inclou una component basal i una altra vinculada al
compliment d’objectius.
Subconcepte 450.30.- Subvenció estratègica: Inclou la subvenció resultant de l’aplicació del model de finançament
del sistema universitari català que es calcula en base a indicadors de resultat i al compliment d’objectius de recerca,
docència i gestió.
Subconcepte 450.40.- Subvenció programa de foment a la recerca: Inclou la subvenció atorgada per la Direcció
General de Recerca per al foment de la recerca universitària.
Subconcepte 450.50.- Subvenció per plans de professorat: Inclou les subvencions atorgades a la Universitat destinades
al finançament dels diferents plans de professorat que s’acordin (Serra Hunter...)
Concepte 453.- Per a l’estabilitat pressupostària
Subconcepte 453.00.- Per a l’estabilitat pressupostària: Inclou les subvencions lliurades pel departament de la
Generalitat responsable de l’àmbit universitari que, anant destinades a finançar el funcionament ordinari d’aquestes
institucions, no estiguin incloses en el concepte anterior.
Concepte 454.- Per infraestructures cedides
Subconcepte 454.00.- Edifici Roc Boronat: Inclou la subvenció atorgada a la Universitat per tal de finançar
l’arrendament de l’edifici Roc Boronat.
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Concepte 455.- De departaments de l'Administració de la Generalitat
Subconcepte 455.00.- De la Generalitat: Transferències corrents provinents dels departaments que integren
l’Administració de la Generalitat de Catalunya destinades a finançar despesa en activitats docents, programes d’ajut
a membres de la comunitat universitària o d’altres.
Article 46.- D’Ens locals
Transferències corrents provinents d’ens locals.
Concepte 460.- D'Ajuntaments
Subconcepte 460.00.-D’Ajuntaments: Transferències corrents provinents d'Ajuntaments.
Concepte 461.- De Diputacions
Subconcepte 461.00.- De Diputacions: Transferències corrents provinents de Diputacions.
Article 47.- D'empreses privades
Transferències corrents provinents d'empreses privades.
Concepte 470.- D'empreses privades
Subconcepte 470.00.- D’empreses privades: Transferències corrents provinents d’empreses privades destinades a
finançar despesa en activitats docents, programes d’ajut a membres de la comunitat universitària o d’altres.
Article 48.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre
Transferències corrents rebudes d’institucions sense finalitat de lucre i de famílies.
Concepte 480.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre
Subconcepte 480.00.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre: Transferències corrents provinents de famílies i
institucions sense finalitat de lucre destinades a finançar despesa en activitats docents, programes d’ajut a membres
de la comunitat universitària o d’altres.
Subconcepte 480.10.- Aportacions UPF Solidària: Aportacions al programa UPF Solidària efectuades per alumnes i
personal de la Universitat, així com també per altres famílies o institucions sense ànim de lucre.
Article 49.- De l'exterior
Recursos rebuts sense contrapartida directa d'ens supranacionals i d’agents situats fora del territori nacional o amb estatut
d'extraterritorialitat.
Concepte 492.- De la Unió Europea
Subconcepte 492.10.- De l’Administració de la UE: Transferències corrents provinents de l’administració central de la
UE.
Subconcepte 492.90.- Altres de la UE: Transferències corrents provinents de societats, entitats i altres amb seu a la UE.
Concepte 499.- Altres transferències de fora de la UE
Subconcepte 499.00.- D’altres de fora de la UE: Transferències corrents provinents de societats, entitats i altres amb seu
fora de la UE
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CAPÍTOL V.- INGRESSOS PATRIMONIALS
Recull els ingressos provinents de rendes de la propietat, del patrimoni i de les activitats realitzades per la Universitat en règim de dret
privat.
Article 52.- Interessos de dipòsits
Rendiments obtinguts del manteniment de dipòsits en entitats financeres.
Concepte 520.- Interessos de comptes bancaris
Interessos a percebre procedents de dipòsits en comptes bancaris.
Subconcepte 520.00.- De comptes corrents: Interessos a percebre provinents de comptes corrents en bancs i
institucions financeres.
Subconcepte 520.10.- Bonificacions: Rendiments provinents de l'acord amb entitats financeres per al pagament
d'impostos i de les quotes periòdiques de la Seguretat Social.
Article 54.- Renda de béns immobles
Ingressos derivats de la propietat, ús i gaudi dels béns immobles.
Concepte 540.- Lloguers i productes d'immobles
Subconcepte 540.00.- Lloguer pisos C/Ramon Turró: Ingressos provinents dels lloguers dels habitatges del carrer Ramon
Turró.
Subconcepte 540.10.- Lloguer d'aules i altres instal·lacions: Ingressos provinents dels lloguers d'aules i altres instal·lacions
de la Universitat.
Concepte 549.- Altres rendes
Inclou aquelles rendes obtingudes de béns immobles que no puguin aplicar-se als conceptes anteriors.
Subconcepte 549.10.- Cànons pavellons militars
Article 55.- Productes de concessions i aprofitaments especials
Ingressos derivats de tot tipus de concessió i aprofitament especial que es puguin percebre.
Concepte 550.- De concessions administratives
Subconcepte 550.10.- Restauració: Cànons provinents de la concessió administrativa pel servei de restauració dut a
terme en els locals de la Universitat.
Subconcepte 550.70.- Edifici Rambla: Cànons provinents de concessions administratives per l’ús de l’edifici Rambla.
Subconcepte 550.80.- Edifici Balmes: Cànons provinents de concessions administratives per l’ús de l’edifici del carrer
Balmes.
Subconcepte 550.82.- Edifici Marc Aureli: Cànons provinents de concessions administratives per l’ús de l’edifici del carrer
Marc Aureli.
Subconcepte 550.85.- Edifici Mercè Rodoreda: Cànons provinents de concessions administratives per l’ús de l’edifici
Mercè Rodoreda.
Subconcepte 550.86.- Edifici Dr. Aiguader: Cànons provinents de concessions administratives per l’ús de l’edifici Dr.
Aiguader.
Subconcepte 550.90.- Per aplicar als que puguin produir-se: Ingressos per concessions administratives no incloses en
els subconceptes anteriors.
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B) OPERACIONS DE CAPITAL
Comprèn els capítols VI a IX del pressupost d'ingressos.
La diferència entre el capítol VI de despeses i el mateix capítol d'ingressos (alienació de inversions reals) permet conèixer la formació
bruta de capital; la diferència entre els capítols VII d'ingressos i de despesa estableix el saldo net de transferències de capital.
Els capítols VIII i IX, que recullen les operacions financeres, reflecteixen les transaccions de deutes i crèdits, manifesten les variacions
netes d'actius financers (diferència entre els capítols VIII de despeses i d'ingressos) i les variacions netes de passius financers (diferència
entre els capítols IX d'ingressos i de despeses).
CAPÍTOL VI.- ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
Article 61.- D’altres inversions reals
Concepte 613.- Venda mobiliari i equipaments
Subconcepte 613.10.- Venda equipament científic: Ingressos obtinguts de l’alienació d’equipament científic que formi
part del patrimoni de la Universitat.
Concepte 619.- Venda d’altres inversions reals
Subconcepte 619.00.- Venda d’edificis i construccions: Ingressos obtinguts de l’alienació d’edificis, locals o altres
construccions que formin part del patrimoni de la Universitat.
Article 68.- Reintegraments per operacions de capital
Recull els ingressos ocasionats per operacions de capital no financeres del pressupost de despeses, a l’objecte de possibilitar una
adequada valoració de l’inventari.
Concepte 680.- D’exercicis tancats
Subconcepte 680.00.- Exercicis tancats: Recull els ingressos per reintegraments de pagaments efectuats prèviament
per la Universitat amb càrrec als crèdits dels capítols VI i VII dels pressupostos corresponents a exercicis anteriors.
Concepte 681.- Del pressupost corrent
Subconcepte 681.00.- Pressupost corrent: Recull els ingressos per reintegrament dels pagaments realitzats prèviament
amb càrrec als crèdits dels capítols VI i VII del pressupost corrent.
Els ingressos pressupostaris per reintegraments de pagaments corresponents als capítol VIII i IX del pressupost de
despeses s’aplicaran als respectius capítols VIII i IX del pressupost d’ingressos.
CAPÍTOL VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Recursos, condicionats o no, rebuts per la UPF, sense contrapartida directa per part dels agents que els reben i que van destinats a
finançar operacions de capital.
Article 70.- De l'Administració de l'Estat
Transferències rebudes de l'Administració de l'Estat per finançar operacions de capital.
Concepte 702.- De l'Administració de l'Estat
Subconcepte 702.00.- De seguiment específic de l’Estat: Transferències de capital provinents dels ministeris que integren
l’Administració central de l’Estat destinades a finançar despesa de projectes i altres activitats de recerca que per a la
seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 702.01.- De seguiment específic de l’Estat: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de
despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital dels
ministeris estatals.
Subconcepte 702.40.- Ajuts per a infraestructures: Transferències de capital provinents dels ministeris que integren
l’Administració central de l’Estat destinades al finançament d’ajuts per a infraestructures.
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Article 74.- De societats, entitats, fundacions i altres ens del sector públic
Transferències rebudes de societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics per finançar operacions de capital.
Concepte 740.- De societats i entitats del sector públic
Subconcepte 740.00.- De seguiment específic de societats i entitats de la Generalitat: Transferències de capital
provinents de societats i entitats de dret públic de la Generalitat destinades a finançar despesa de projectes i altres
activitats de recerca que per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 740.01.- De seguiment específic de societats i entitats de la Generalitat: repercussió: Ingressos
corresponents a la repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades
per transferències de capital de societats i entitats de dret públic de la Generalitat de Catalunya.
Subconcepte 740.10.- De seguiment específic de societats i entitats de l’Estat: Transferències de capital provinents de
societats i entitats de dret públic de l’Estat destinades a finançar despesa de projectes i altres activitats de recerca que
per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 740.11.- De seguiment específic de societats i entitats de l’Estat: repercussió: Ingressos corresponents a
la repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències
de capital de societats i entitats de dret públic de l’Estat.
Subconcepte 740.30.- De seguiment específic de societats i entitats d’Ajuntaments: Transferències de capital
provinents de societats i entitats de dret públic d’Ajuntaments destinades a finançar despesa de projectes i altres
activitats de recerca que per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 740.31.- De seguiment específic de societats i entitats d’Ajuntaments: repercussió: Ingressos
corresponents a la repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades
per transferències de capital de societats i entitats de dret públic d’Ajuntaments.
Subconcepte 740.50.- De seguiment específic d’entitats autònomes de la Generalitat: Transferències de capital
provinents d’entitats autònomes de la Generalitat destinades a finançar despesa de projectes i altres activitats de
recerca que per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa
Subconcepte 740.51.- De seguiment específic d’entitats autònomes de la Generalitat: repercussió: Ingressos
corresponents a la repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades
per transferències de capital d’entitats autònomes de la Generalitat.
Concepte 741.- Consorcis i Fundacions del sector públic.
Subconcepte 741.00.- De seguiment específic de consorcis i fundacions de la Generalitat: Transferències de capital
provinents de consorcis i fundacions de la Generalitat destinades a finançar despesa de projectes i altres activitats de
recerca que per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 741.01.- De seguiment específic de consorcis i fundacions de la Generalitat: repercussió: Ingressos
corresponents a la repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades
per transferències de capital de consorcis i fundacions de la Generalitat de Catalunya.
Subconcepte 741.10.- De seguiment específic de consorcis de l’Estat: Transferències de capital provinents de
Consorcis de l’Estat destinades a finançar despesa de projectes i altres activitats de recerca que per a la seva execució
requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 741.11.- De seguiment específic de consorcis de l’Estat: repercussió: Ingressos corresponents a la
repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències
de capital de consorcis de l’Estat.
Subconcepte 749.- Altres del sector públic
Subconcepte 749.00.- De seguiment específic d’altres del sector públic: Transferències de capital provinents d’altres
ens públics diferents als anteriors destinades a finançar despesa de projectes i altres activitats de recerca que per a la
seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 749.01.- De seguiment específic d’altres del sector públic: repercussió: Ingressos corresponents a la
repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències
de capital d’altres ens públics diferents als anteriors.
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Article 75.- De la Generalitat de Catalunya
Transferències rebudes de l'Administració de la Generalitat per finançar operacions de capital.
Concepte 750.- Subvenció de capital
Subconcepte 750.00.- Subvenció de capital: Ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya per finançar
operacions de capital.
Concepte 752.- De departaments de l’Administració de la Generalitat
Subconcepte 752.00.- De seguiment específic de la Generalitat: Transferències de capital provinents de la Generalitat
de Catalunya destinades a finançar despesa de projectes i altres activitats de recerca que per a la seva execució
requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 752.01.- De seguiment específic de la Generalitat: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió
de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital
de la Generalitat de Catalunya
Article 76.- D’Ens locals
Transferències de capital rebudes d’ens locals.
Concepte 760.- D'Ajuntaments
Subconcepte 760.00.- De seguiment específic d'Ajuntaments: Transferències de capital provinents d’Ajuntaments
destinades a finançar despesa de projectes i altres activitats de recerca que per a la seva execució requereixin d’un
control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 760.01.- De seguiment específic d'Ajuntaments: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de
despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital
d’Ajuntaments.
Article 77.- D'empreses privades
Concepte 770.- D'empreses privades
Subconcepte 770.00.- De seguiment específic d'empreses privades: Transferències de capital provinents d’empreses
privades destinades a finançar despesa de projectes i altres activitats de recerca que per a la seva execució
requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 770.01.- De seguiment específic d'empreses privades: repercussió: Ingressos corresponents a la
repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències
de capital d’empreses privades.
Article 78.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre
Transferències rebudes de famílies i institucions sense finalitat de lucre per a finançar operacions de capital.
Concepte 780.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre
Subconcepte 780.00.- De seguiment específic sense finalitat de lucre: Transferències de capital provinents de famílies i
institucions sense finalitat de lucre destinades a finançar despesa de projectes i altres activitats de recerca que per a
la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 780.01.- De seguiment específic sense finalitat de lucre: repercussió: Ingressos corresponents a la
repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències
de capital de famílies i institucions sense finalitat de lucre.
Article 79.- De l'exterior
Recursos rebuts sense contrapartida directa d’ens supranacionals i d’agents situats fora del territori nacional, o amb Estatut
d’extraterritorialitat.
Concepte 795.- De la Unió Europea
Subconcepte 795.00.- De seguiment específic de l’Administració de la UE: Transferències de capital provinents de la
Unió Europea destinades a finançar despesa de projectes i altres activitats de recerca que per a la seva execució
requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 795.01.- De seguiment específic de l’Administració de la UE: repercussió: Ingressos corresponents a la
repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències
de capital de la Unió Europea.
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Subconcepte 795.10.- De seguiment específic altres de la UE: Transferències de capital provinents d’altres de la Unió
Europea destinades a finançar despesa de projectes i altres activitats de recerca que per a la seva execució
requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 795.11.- De seguiment específic altres de la UE: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de
despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital
d’altres de la Unió Europea.
Concepte 799.- Altres transferències de fora de la UE
Subconcepte 799.00.- De seguiment específic d’altres de fora de la UE: : Transferències de capital provinents d’altres
de fora de la Unió Europea destinades a finançar despesa de projectes i altres activitats de recerca que per a la seva
execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa
Subconcepte 799.01.- De seguiment específic d’altres de fora de la UE: repercussió: Ingressos corresponents a la
repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències
de capital d’altres de fora de la Unió Europea.

C) ACTIUS FINANCERS
CAPÍTOL VIII.- ACTIUS FINANCERS
Recull els ingressos provinents de l'alienació d'actius financers, així com els ingressos provinents de reintegraments de préstecs
concedits i els reintegraments de dipòsits i fiances constituïdes. També recull els recursos generats en exercicis anteriors que són
destinats a finançar la despesa del pressupost vigent.
Article 83.- Reintegrament de préstecs concedits fora del sector públic
Recull els ingressos provinents de reintegraments de préstecs i bestretes concedits a persones físiques o jurídiques fora del sector públic.
Concepte 830.- Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
Subconcepte 830.00.- Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF: Ingressos obtinguts pel
reintegrament dels préstecs concedits al personal de la Universitat.
Article 84.- Devolució de dipòsits i fiances
Ingressos liquidats per devolucions de dipòsits o fiances lliurats prèviament per la Universitat, sempre que en el moment de la seva
formalització hagin estat aplicats al pressupost de despeses.
Concepte 840.- Devolució de dipòsits
Subconcepte 840.00.- Devolució de dipòsits: Ingressos liquidats per dipòsits lliurats prèviament per la Universitat.
Concepte 841.- Devolució de fiances
Subconcepte 841.00.- Devolució de fiances: Ingressos liquidats per fiances lliurades prèviament per la Universitat.
Article 85.- Alienació de valors mobiliaris
Concepte 851.- Alienació valors mobiliaris altres societats
Subconcepte 851.00.- Alienació valors mobiliaris altres societats: Ingressos procedents de la venda de valors mobiliaris
d’entitats de fora del sector públic.
Article 87.- Romanents de tresoreria
Ingressos generats en exercicis anteriors i que es destinen a finançar el pressupost de despeses de l’exercici corrent.
Concepte 870.- Romanents de tresoreria
Ingressos generats en exercicis anteriors i que es destinen a finançar el pressupost de despeses de l’exercici corrent.
Subconcepte 870.00.- Romanent genèric: Recull el romanent de tresoreria generat en exercicis anteriors que es destina
al finançament de necessitats de despesa de l’exercici corrent. Es tracta de recursos ja generats, per la qual cosa no
és procedent ni el reconeixement de drets ni la seva recaptació. Els recursos ja generats ho són per ingressos produïts
no finalistes.
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Subconcepte 870.10.- Romanent específic: Recull els romanents generats en exercicis anteriors per ingressos amb
finalitat específica.
D) PASSIUS FINANCERS
CAPÍTOL IX.- PASSIUS FINANCERS
Recull els ingressos per emissió de deute, i per l'obtenció de préstecs, tant en moneda nacional com estrangera, a curt o llarg termini.
Article 91.- Préstecs rebuts en moneda nacional
Recull els ingressos derivats de préstecs rebuts en moneda nacional a curt o llarg termini.
Concepte 911.- Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic
Subconcepte 911.10.- Préstecs rebuts a ll/t per infraestructures: Recull els ingressos provinents de préstecs rebuts en
moneda nacional a llarg termini que es destinen al finançament d’infraestructures.
Subconcepte 911.20.- Préstecs rebuts a ll/t per projectes de recerca: Recull els ingressos provinents de préstecs rebuts
en moneda nacional a llarg termini que es destinen al finançament de projectes de recerca.
Subconcepte 911.21.- Préstecs rebuts a ll/t per projectes de recerca: repercussió: Ingressos corresponents a la
repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades amb préstecs
rebuts en moneda nacional a llarg termini.
Concepte 912.- Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
Subconcepte 912.10.- Deute de tresoreria: Recull els ingressos derivats de préstecs rebuts a curt termini que obeeixen
a dèficits puntuals de tresoreria.
Article 94.- Dipòsits i fiances rebuts
Ingressos liquidats per dipòsits o fiances rebudes, sempre que aquestes operacions s’efectuïn amb aplicació al pressupost i no com
operacions de tresoreria.
Concepte 940.- Dipòsits rebuts
Subconcepte 940.00.- Dipòsits: Ingressos liquidats per dipòsits rebuts.
Concepte 941.- Fiances rebudes
Subconcepte 941.00.- Fiances: Ingressos liquidats per fiances rebudes.
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A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL I.- DESPESES DE PERSONAL
S'aplicarà a aquest capítol tot tipus de retribució i indemnització al personal contractat per la UPF, les cotitzacions obligatòries a la
Seguretat Social i la resta de despeses de naturalesa social.
Article 11.- Personal eventual
Comprèn les retribucions bàsiques i altres remuneracions al personal eventual de la Universitat. Inclou les retribucions que corresponen
al personal que, amb aquest caràcter, s'inclou a la relació de llocs de treball.
Concepte 110.- Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual
Subconcepte 110.00.- Personal eventual: Retribucions bàsiques i complementàries satisfetes al personal eventual
segons la normativa vigent.
Article 12.- Funcionaris
Concepte 120.- Retribucions bàsiques: Recull les retribucions bàsiques del personal funcionari, tant docent com d’administració i
serveis, d'acord amb les plantilles de la Universitat.
Subconcepte 120.10.- Retribucions personal docent: Recull les retribucions bàsiques relatives al personal docent
funcionari de la Universitat, excepte els triennis, que són registrats en el subconcepte 120.15.
Subconcepte 120.15.- Triennis personal docent: Inclou l’import d’obligacions reconegudes en concepte de triennis
acumulats pel personal docent de la Universitat.
Subconcepte 120.20.- Retribucions PAS: Recull les retribucions bàsiques relatives al personal d’administració i serveis
funcionari de la Universitat, excepte els triennis, que són registrats en el subconcepte 120.25.
Subconcepte 120.25.- Triennis PAS: Inclou l’import d’obligacions reconegudes en concepte de triennis acumulats pel
personal d’administració i serveis de la Universitat.
Concepte 121.-Retribucions complementàries: Recull les retribucions complementàries del personal funcionari, tant docent com
d’administració i serveis.
Subconcepte 121.10.- Càrrecs acadèmics i altres: Recull els imports dels complements corresponents als càrrecs
ocupats (Rector, Vicerectors, Degans, Directors...).
Subconcepte 121.20.- Retribucions complementàries personal docent: Recull els complements pel destí, l'específic i
altres retribucions establertes reglamentàriament, relatiu al personal docent de la Universitat.
Subconcepte 121.21.- Trams docents: Recull la remuneració del personal docent funcionari reconeguda per la
Universitat en concepte de trams de docència.
Subconcepte 121.22.- Trams recerca: Recull la remuneració del personal docent funcionari reconeguda pel Ministeri
d’Educació i Ciència en concepte de trams de recerca.
Subconcepte 121.24.- Complement autonòmic de docència: Recull la remuneració del personal docent funcionari
reconeguda per la Generalitat de Catalunya en concepte de complement autonòmic de docència.
Subconcepte 121.25.- Complement autonòmic de recerca: Recull la remuneració del personal docent funcionari
reconeguda per la Generalitat de Catalunya en concepte de complement autonòmic de recerca.
Subconcepte 121.26.- Complement autonòmic de gestió: Recull la remuneració del personal docent funcionari
reconeguda per la Generalitat de Catalunya en concepte de complement autonòmic de gestió.
Subconcepte 121.30.- Retribucions complementàries PAS: Recull els complements pel destí, l'específic i altres
retribucions establertes reglamentàriament, relatius al personal d’administració i serveis funcionari.
Article 13.- Laborals
Concepte 130.- Retribucions personal laboral: Recull tot tipus de retribució a satisfer al personal laboral al servei de la Universitat en
virtut de convenis col·lectius o de normes laborals que els siguin d'aplicació.
Subconcepte 130.20.- Retribucions PAS laboral fix: Recull les retribucions del personal laboral fix previst en plantilla
(excepte els triennis), d’acord amb els convenis col·lectius o les normes laborals que siguin d'obligat compliment per a
la Universitat. Entre d’altres inclou el sou i les pagues extraordinàries.
Subconcepte 130.25.- Triennis PAS laboral: Inclou l’import d’obligacions reconegudes en concepte de triennis
acumulats pel personal laboral fix de la Universitat.
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Subconcepte 130.30.- Retribucions PAS laboral temporal: Inclou les retribucions que corresponen al personal laboral
temporal a càrrec de la Universitat (majoritàriament com a conseqüència de substitucions), d’acord amb la normativa
que resulti d'aplicació a aquest col·lectiu.
Subconcepte 130.50.- Retribucions PDI laboral fix: Inclou les retribucions que corresponen al personal PDI laboral fix
previst en plantilla (excepte triennis), d’acord amb la normativa d’obligat compliment per a la Universitat.
Subconcepte 130.51.- Trams docents PDI laboral: Recull la remuneració del personal docent laboral reconeguda per
la Universitat en concepte de trams de docència.
Subconcepte 130.52.- Trams recerca PDI laboral: Recull la remuneració del personal docent laboral reconeguda pel
Ministeri d’Educació i Ciència en concepte de trams de recerca.
Subconcepte 130.55.- Triennis PDI laboral: Inclou l’import d’obligacions reconegudes en concepte de triennis
acumulats pel personal docent laboral de la Universitat.
Subconcepte 130.56.- Càrrecs acadèmics i altres: Recull els imports dels complements corresponents als càrrecs
ocupats.
Subconcepte 130.57.- Complement autonòmic de docència PDI laboral: Recull la remuneració del personal docent
laboral reconeguda per la Generalitat de Catalunya en concepte de complement autonòmic de docència.
Subconcepte 130.58.- Complement autonòmic de recerca PDI laboral: Recull la remuneració del personal docent
laboral reconeguda per la Generalitat de Catalunya en concepte de complement autonòmic de recerca.
Subconcepte 130.59.- Complement autonòmic de gestió PDI laboral: Recull la remuneració del personal docent
laboral reconeguda per la Generalitat de Catalunya en concepte de complement autonòmic de gestió.
Subconcepte 130.60.- Retribucions PDI laboral temporal: Inclou les retribucions que corresponen al personal docent
laboral temporal a càrrec de la Universitat, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació a aquest col·lectiu.
Subconcepte 130.61.- Retribucions personal investigador UPF: Inclou les retribucions que corresponen al personal
investigador, per raó de la seva condició, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació a aquest col·lectiu.
Subconcepte 130.62.- Retribucions personal investigador. Ministeris Estatals: Inclou les retribucions que corresponen al
personal investigador, per raó de la seva condició, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació a aquest
col·lectiu.
Subconcepte 130.63.- Retribucions personal investigador. Generalitat: Inclou les retribucions que corresponen al
personal investigador, per raó de la seva condició, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació a aquest
col·lectiu.
Subconcepte 130.64.- Retribucions personal investigador. Programes cofinançats: Inclou les retribucions que
corresponen al personal investigador, que participan en programes cofinançats (JdlC, RyC i altres), d’acord amb la
normativa que resulti d’aplicació a aquest col·lectiu.
Subconcepte 130.69.- Retribucions personal investigador. Altres: Inclou les retribucions que corresponen al personal
investigador, per raó de la seva condició, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació a aquest col·lectiu.
Article 14.- Altre personal
Recull les retribucions del personal docent contractat i la del personal d’administració i serveis interí per programa.
Concepte 143.-Retribucions altre personal
Subconcepte 143.30.- Retribucions PAS interins per programa: Recull les retribucions bàsiques i complementàries que
afecten el personal d’administració i serveis interí per programa.
Article 15.-Incentius al rendiment
Comprèn les retribucions destinades a remunerar l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès o iniciativa en el
desenvolupament de la funció del personal que està al servei de la Universitat
Concepte 150.- Productivitat
Subconcepte 150.10.- Rendiment PAS: Recull la remuneració al personal d’administració i serveis en concepte
d’especial rendiment i activitat extraordinària, quan resulti d’aplicació en virtut d’acords específics que així ho
determinin.
Subconcepte 150.20.-Rendiment PDI: Recull la remuneració al personal docent i investigador en concepte d'especial
rendiment i activitat extraordinària, quan resulti d’aplicació en virtut d’acords específics que així ho determinin.
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Concepte 151.-Gratificacions
Subconcepte 151.00.- Hores extraordinàries: Recull les retribucions de caràcter excepcional, reconegudes per serveis
extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball. No poden ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en la
seva meritació.
Subconcepte 151.10.- PAU, COU, Majors 25 anys i altres: Recull les indemnitzacions corresponents a la participació del
personal de la Universitat en la realització de les PAU, les gratificacions estipulades als coordinadors de COU, les proves
per a majors de 25 anys i altres.
Subconcepte 151.90.- Altres: Altres gratificacions no incloses en els anteriors subconceptes.
Article 16.- Despeses Socials
Comprèn les quotes de les assegurances socials, prestacions i altres despeses socials del personal docent, d'administració i serveis i
estudiants en pràctiques, a càrrec de la Universitat.
Concepte 160.-Quotes socials
Subconcepte 160.10.- Personal docent i investigador: Aportacions de la Universitat als règims de la Seguretat Social i
de prestacions socials del personal docent i investigador al seu servei.
Subconcepte 160.20.- Personal d’administració i serveis: Aportacions de la Universitat als règims de la Seguretat Social i
de prestacions socials del personal d’administració i serveis al seu servei.
CAPÍTOL II.- DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
Aquest capítol comprèn les despeses corrents en béns i serveis necessàries per a l'exercici de l'activitat de la Universitat, sempre que
no produeixin un increment del seu capital o del seu patrimoni.
Seran imputables als crèdits d'aquest capítol les despeses originades per l'adquisició de béns, en general, amb les característiques
següents.
a) Que siguin fungibles.
b) Que tinguin una durada previsible inferior a la de l'exercici pressupostari.
c) Que no siguin susceptibles de ser inclosos en l'inventari.
d) Que siguin despeses presumiblement reiteratives.
També, i sempre que tinguin algunes de les característiques esmentades, s'hi aplicaran les despeses de caràcter immaterial.
Article 20.- Arrendaments
Despeses d'aquesta naturalesa per al lloguer de béns mobles i immobles. També s’hi inclouen les despeses concertades sota la
modalitat de leasing.
Concepte 201.- De béns mobles
Subconcepte 201.20.- Mobiliari i equipaments: Despeses de lloguer o cessions d’ús de mobiliari, equips d’oficina,
material audiovisual...
Subconcepte 201.21.- Equipaments audiovisuals: Despeses de lloguer o cessions d’ús d’equipaments audiovisuals.
Subconcepte 201.30.- Equipaments per a procés de dades: Lloguer o cessions d’ús d’equips per a processament de
dades, unitats centrals, dispositius auxiliars de memòria, impressores, unitats per a la tramesa i la recepció de la
informació i qualsevol altre classe d’equips informàtics, de software i d’espai al núvol.
Subconcepte 201.90.- Altres: Lloguers d'altres béns mobles no inclosos en els subconceptes anteriors.
Concepte 202.- Edificis i altres construccions
Subconcepte 202.00.- Edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona: Despeses de lloguer o cessió d’ús de l’edifici
PRBB amb caràcter de permanència.
Subconcepte 202.01.- Edifici Tallers: Despeses de lloguer o cessió d’ús de l’edifici Tallers amb caràcter de permanència
Subconcepte 202.02.- Mercat del Peix: Despeses de lloguer o cessió d’ús del Mercat del Peix amb caràcter de
permanència.
Subconcepte 202.04.- Edifici Roc Boronat. Despeses de lloguer o cessió d’ús de l’edifici Roc Boronat amb caràcter de
permanència.
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Subconcepte 202.05- Campus del Poblenou: Despeses de lloguer o cessió d’ús del Campus del Poblenou amb
caràcter de permanència.
Subconcepte 202.06.- Edifici Almogàvers: Despeses de lloguer o cessió d’ús de l’edifici Almogàvers amb caràcter de
permanència.
Subconcepte 202.90.- Altres: Despesa de lloguer i cànons amb caràcter circumstancial - sense continuïtat al llarg de
l’exercici- d'edificis i altres construccions (sales d'actes, instal·lacions esportives, edificis emblemàtics...).
Article 21.- Reparació, manteniment i conservació
Recull les despeses de reparació, de manteniment i de conservació d’infraestructura, edificis i locals, maquinària, material de transport
i altre immobilitzat material.
Concepte 212.- Edificis i altres construccions
Subconcepte 212.00.- Edificis i altres construccions: Despeses originades per reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i construccions. També inclou el material vinculat a aquestes actuacions i els contractes de manteniment.
Concepte 213.- Maquinària, instal·lacions i utillatge
Subconcepte 213.00.- Maquinària, instal·lacions i utillatge: Recull les despeses derivades de reparacions, manteniment
i conservació de maquinària i instal·lacions, També inclou el material vinculat a aquestes actuacions i els contractes
de manteniment.
Concepte 216.- Equips per a processament de dades
Subconcepte 216.00.- Equips per a processament de dades: Recull les despeses de reparacions, manteniment i
conservació dels equips per a processament de dades, També inclou el material vinculat a aquestes actuacions i els
contractes de manteniment.
Concepte 219.- Altre immobilitzat material
Subconcepte 219.10.- Material de transport: Despeses de manteniment i reparacions dels vehicles de transport de la
Universitat, així com el material vinculat a aquestes actuacions.
Subconcepte 219.20.- Mobiliari i equipaments: Despeses de reparacions, manteniment i conservació del mobiliari i dels
equipaments de la Universitat, També inclou el material vinculat a aquestes actuacions i els contractes de
manteniment.
Subconcepte 219.21.- Material audiovisual: Despeses de manteniment en equipaments i altre material de caire
audiovisual, així com el material vinculat a aquestes actuacions.
Subconcepte 219.22.- Equipament científic: Despeses de manteniment en equipament relacionat amb els estudis
vinculats a l’àmbit de les ciències experimentals, així com el material vinculat a aquestes actuacions.
Article 22.- Material, subministraments i altres
Despeses originades per l'adquisició de béns no inventariables, de subministraments i, en general, les derivades de les prestacions de
serveis necessaris per a l'exercici de l'activitat de la Universitat.
Concepte 220.- Material d'oficina
Subconcepte 220.00.- Material d’oficina i informàtic no inventariable: Despeses ordinàries de material d'oficina no
inventariable i despeses en material destinat al normal funcionament dels equips informàtics, de transmissions i d'altres,
així com l'adquisició de disquets, paper continu, paquets estàndard de software, aparells telefònics...
Subconcepte 220.10.- Premsa, revistes, llibres i altres publicacions: Recull les despeses per a adquisicions de llibres,
publicacions, revistes i documents no destinats a formar part del fons de biblioteca; quan n'hi formin part, la despesa
s'aplicarà al capítol VI del pressupost com a inversió.
Subconcepte 220.11.- Connexions a bases de dades documentals: Recull les despeses o quotes originades per l’accés
electrònic a bases de dades documentals.
Subconcepte 220.20.- Reprografia: Recull la despesa efectuada per la Universitat en els equips de reprografia.
Concepte 221.- Subministraments
Subconcepte 221.00.- Energia elèctrica: Despeses d'aquest tipus, sempre que no estiguin compreses en el preu del
lloguer.
Subconcepte 221.01.- Energia tèrmica: Despeses d'aquest tipus, sempre que no estiguin compreses en el preu del
lloguer.
Subconcepte 221.10.- Aigua: Despeses d'aquest tipus, sempre que no estiguin compreses en el preu del lloguer.
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Subconcepte 221.20.- Gas: Despeses d'aquest tipus, sempre que no estiguin compreses en el preu del lloguer.
Subconcepte 221.30.- Combustibles: Despeses d'aquest tipus. Inclou la gasolina, oli...dels vehicles de la UPF.
Subconcepte 221.40.- Vestuari: Vestuari i altres peces de roba de dotació obligada per imposició legal o
reglamentària, per conveni, acord o contracte, per al personal funcionari, laboral o altre de la Universitat.
Subconcepte 221.90.- Altres subministraments: Inclou les despeses en medicines i productes d'assistència sanitària,
l’adquisició de material fotogràfic i de laboratori, el subministrament de rètols, material esportiu i atrezzo no
inventariables, així com d’altres subministraments no inclosos en els subconceptes anteriors.
Concepte 222.- Comunicacions
Subconcepte 222.00.- Serveis de telecomunicacions: Despeses corresponents al consum de telèfon, tèlex, telefax i fil
musical telefònic.
Subconcepte 222.10.- Postals: Despeses postals. Inclou les despeses telegràfiques.
Subconcepte 222.20.- Missatgers: Despeses originades per la utilització de serveis prestats per empreses de missatgeria
i similars.
Concepte 223.- Transports
Subconcepte 223.00.- Transports: Despeses de transport de tot tipus.
Concepte 224.- Primes d'assegurances
Subconcepte 224.00.- Primes d'assegurances: Despeses per assegurances de vehicles, edificis i locals, altre immobilitzat
i altres riscs, excepte assegurances de vida o accident, que s'inclouran en el capítol I quan pertoqui.
Concepte 225.- Tributs
Subconcepte 225.20.- Tributs: Despeses destinades a la cobertura de taxes, preus públics, contribucions i impostos (no
s'hi inclouen les llicències d'obres, les quals són registrades com a major cost de l'obra realitzada).
Concepte 226.- Despeses diverses
Subconcepte 226.10.- Atencions protocol·làries i representatives: Despeses socials produïdes com a conseqüència dels
actes de protocol i representació exercits per les autoritats de la Universitat en el desenvolupament del seu càrrec,
tant en territori nacional com estranger, en la seva relació amb organismes o personalitats de l'exterior.
Subconcepte 226.11.- Activitats institucionals: Despeses institucionals generades per actes organitzats per la Universitat
quan els participants i/o destinataris d’aquests actes (dinars de treball, convits, atencions...) sigui exclusivament
personal de la Universitat.
Subconcepte 226.20.- Publicitat i propaganda: Despeses de divulgació, propaganda i publicitat de les activitats
portades a terme pels serveis de la Universitat. S’hi inclouran les despeses per publicacions en diaris oficials. No queden
incloses en aquesta aplicació les despeses que tenen com a finalitat principal la seva venda.
Subconcepte 226.40.- Realització d'estudis i treballs tècnics: Despeses produïdes durant l'execució de convenis i
contractes acordats entre altres organismes o entitats i la UPF, els seus departaments o els seus professors, per a la
realització d'estudis i treballs tècnics per compte d’aquells organismes o entitats.
Subconcepte 226.42.- Realització de treballs tècnics per a ens vinculats: Despesa originada en la realització de treballs
de caràcter tècnic en ens vinculats, que siguin realitzats pel personal docent de la UPF.
Subconcepte 226.50.- Participació en reunions i conferències: Despeses de participació en conferències, assemblees,
congressos, simpòsiums, grups de treball, seminaris, convencions o reunions anàlogues, realitzades en territori nacional
o a l’estranger.
Subconcepte 226.51.- Formació del PAS: Recull les despeses de formació del PAS de la Universitat, incloses les
efectuades en les activitats relacionades en el subconcepte anterior.
Subconcepte 226.60.- Organització de conferències: honoraris personal extern: Honoraris per la participació de
personal extern en conferències, congressos, simpòsiums, jornades i seminaris.
Subconcepte 226.61.- Organització de conferències: viatges, allotjaments i altres: Viatges, allotjaments i altres despeses
per la participació de personal extern en conferències, congressos, simpòsiums, jornades i seminaris. S’hi poden incloure
les despeses de lloguer de sales, traductors, hostesses i menjars d’assistents.
Quan es tracti de despeses que afecten de forma exclusiva a personal intern, el seu registre comptable s’ha d’efectuar
en el subconcepte 226.11.
Les despeses originades per haver convidat persones no vinculades a la realització de conferències o similars es
comptabilitzaran en el subconcepte 226.10.
Subconcepte 226.62.- Organització de conferències: honoraris personal intern: Honoraris per la participació de
personal intern en conferències, congressos, simpòsiums, jornades i seminaris organitzats per la Uhiversitat
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Subconcepte 226.70.- Quotes d'associacions: Quotes de pertinença o adscripció de la Universitat a associacions
nacionals o estrangeres.
Subconcepte 226.90.- Altres despeses diverses: Recull les despeses diverses no incloses en els subconceptes anteriors.
Concepte 227.- Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Subconcepte 227.00.- Neteja: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals independents.
Subconcepte 227.10.- Seguretat: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals
independents. S’inclouen les despeses de controladors externs.
Subconcepte 227.60.- Assessoraments i consultories: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o
professionals independents.
Subconcepte 227.62.- Serveis bibliotecaris: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals
independents. Inclou préstecs, catalogació, relligat de llibres...
Subconcepte 227.63.- Proves PAU: Serveis vinculats a la realització d’aquestes proves, efectuats per personal aliè a la
Universitat.
Subconcepte 227.64.- Serveis informàtics i audiovisuals: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o
professionals independents.
Subconcepte 227.70.- Impremta i comunicació institucional: Despeses en publicacions i edicions d’impremta i
comunicació institucional relacionades amb l’activitat de la Universitat, encomanades a empreses o professionals
especialitzats en publicacions, edicions i comunicació.
Subconcepte 227.90.- Altres estudis tècnics: Treballs realitzats per empreses o professionals no inclosos en cap dels
subconceptes anteriors.
Concepte 228.- Despeses per programes
Subconcepte 228.10.- Orgànics: Recull el crèdit pressupostari pendent d’assignació relatiu a òrgans de la Universitat
amb pressupostos de gestió descentralitzats.
Article 23.- Indemnitzacions per raó del servei
Indemnitzacions per al rescabalament de despeses d'aquest tipus i que d'acord amb la legislació vigent hagin de ser satisfetes als alts
càrrecs, personal docent i altre personal d’administració i serveis.
Concepte 230.- Dietes
Subconcepte 230.00.- Dietes per a manutenció: Despeses en aquest concepte per comissió de serveis del personal de
la Universitat.
Subconcepte 230.10.- Locomoció i trasllat: Despeses en aquest concepte per comissió de serveis del personal de la
Universitat. Inclou taxis.
Subconcepte 230.20.- Dietes per a allotjament: Despeses en aquest concepte per comissió de serveis del personal de
la Universitat.
Concepte 233.- Altres indemnitzacions
Subconcepte 233.10.- Drets d'assistència: Seran imputats a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per
assistència a tribunals i òrgans de govern col·legiats i en general, per la concurrència personal a reunions, comissions,
consells...
Subconcepte 233.50.- Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis: Despeses en aquest concepte a satisfer als
membres dels tribunals de concursos de places docents o del PAS, i de lectura de tesis.
Subconcepte 233.90.- Altres indemnitzacions: Altres indemnitzacions no incloses en els anteriors subconceptes.
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CAPÍTOL III.- DESPESES FINANCERES
Càrrega financera per interessos de tot tipus de deutes contrets o assumits per la UPF, qualsevol que sigui la forma en què estiguin
representats.
Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació dels deutes anteriorment indicats.
Diferències de canvi.
Article 31.- De préstecs en moneda nacional
Concepte 310.- Interessos
Subconcepte 310.10.- Interessos d’operacions d’endeutament: Interessos a satisfer com a conseqüència de les
disposicions efectuades en operacions de tresoreria i en altres operacions d’endeutament.
Article 35.- Interessos de demora i altres despeses financeres
Concepte 352.- Interessos de demora
Subconcepte 352.00.- Interessos de demora: Interessos de demora a satisfer com a conseqüència de l’incompliment
del pagament de les obligacions de la Universitat, en els terminis establerts.
Concepte 359.- Altres despeses financeres:
Despeses d’aquesta naturalesa que no tinguin cabuda en els conceptes anteriorment definits.
Subconcepte 359.20.- Diferències negatives de canvi: Recull les diferències de canvi negatives originades pels
pagaments a l'exterior d'obligacions contretes en divises. Si el pagament que ha originat la diferència ha estat realitzat
mitjançant el procediment de bestreta de caixa fixa (fons de liquiditat), aquesta serà aplicada al concepte
pressupostari al qual ha estat imputada la despesa.
Subconcepte 359.90.- Altres despeses financeres: Recull les despeses financeres no incloses en els subconceptes
anteriors.
CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Recull els pagaments, condicionats o no, efectuats per la Universitat sense contrapartida directa per part dels receptors, els quals
destinen aquests fons a finançar operacions corrents.
Article 41.- A l’Administració de la Generalitat
Concepte 410.- A l’Administració de la Generalitat
Subconcepte 410.00.- A l’Administració de la Generalitat: Transferències corrents a l’Administració de la Generalitat
Article 44.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Transferències corrents a societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics.
Concepte 440.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Subconcepte 440.10.- UPF Ventures: Aportacions destinades a col·laborar en el finançament ordinari de l’empresa UPF
Ventures.
Article 47.- A empreses privades
Transferències corrents a empreses de propietat privada.
Concepte 470.- A empreses privades
Subconcepte 470.00.- A empreses privades: Transferències corrents a empreses de propietat privada.
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Article 48.- A famílies i institucions sense finalitat de lucre
Tot tipus d'ajuts, beques, donacions, premis,...que s'atorguin a famílies i entitats sense finalitat de lucre.
Concepte 480.- Beques de col·laboració
Recollirà la despesa en beques destinades a estudiants que col·laboren en aules d’informàtica, serveis d’esports, biblioteques i altres
serveis.
Subconcepte 480.00.- Estudiants en pràctiques: Ajuts a estudiants per a la realització de pràctiques curriculars i
extracurriculars.
Concepte 483.- Exempcions de matrícula
Despeses assumides per la pròpia universitat a causa de les exempcions derivades de la normativa acadèmica o de matrícula o
d’una norma jurídica.
Subconcepte 483.00.- Exempcions de matrícula per becaris UPF: Imports compensats per la Universitat als estudiants
amb matrícula d’honor i als estudiants que gaudeixin de la condició de família nombrosa especial i general de
més de tres fills.
Concepte 484.- Beques per a la cooperació
Despeses destinades a programes de cooperació ERASMUS; SOCRATES; SENECA o similars.
Subconcepte 484.00.- Beques ERASMUS: Aportacions per al finançament d’estades d’alumnes a l’estranger, en el marc
dels programes Erasmus de la Unió Europea.
Subconcepte 484.50.- Beques UPFWorld: Aportacions per al finançament de beques vinculades al programa UPFWorld.
Subconcepte 484.90.- Beques mobilitat, intercanvi i altres: Altres beques per a la cooperació no incloses en el
subconceptes anteriors.
Concepte 485.- Beques per a la solidaritat i desenvolupament
Despeses destinades a programes humanitaris i de cooperació al desenvolupament.
Subconcepte 485.00.- Ajuts UPF Solidària: Aportacions destinades al finançament de programes de solidaritat i
desenvolupament, atorgats per la UPF.
Subconcepte 485.10.- Beques Salari: Programa de beques per a estudiants de grau amb escassos recursos econòmics.
Concepte 489.- Ajuts diversos
S’hi consignaran les transferències, ajuts i subvencions que no tinguin cabuda en cap dels conceptes anteriors i que vagin destinades
a famílies i entitats sense finalitat de lucre.
Subconcepte 489.12.- Associació Catalana d’Universitats Públiques: Aportacions destinades a col·laborar en el
finançament ordinari de l’ACUP.
Subconcepte 489.13.- Institut Joan Lluís Vives: Aportacions destinades a col·laborar en el finançament ordinari de
l’Institut Joan Lluís Vives.
Subconcepte 489.14.- Intitute of political economy and governance (IPEG): Aportacions destinades a col·laborar en
el finançament ordinari de l’Intitute of political economy and governance (IPEG).
Subconcepte 489.15.- Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal): Aportacions destinades a col·laborar en el
finançament ordinari de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).
Subconcepte 489.17.- Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI): Aportacions destinades a col·laborar en el
finançament ordinari de l’Escola Superior de Comerç Internacional(ESCI).
Subconcepte 489.18.- TecnoCampus : Aportacions destinades a col·laborar en el finançament ordinari del
TecnoCampus.
Subconcepte 489.90.- Altres ajuts a famílies: Altres aportacions a famílies no incloses en els subconceptes anteriors.
Inclou premis a estudiants.
Subconcepte 489.91.- Altres ajuts a institucions: Aportacions destinades a col·laborar en el finançament ordinari
d'institucions sense finalitat de lucre no incloses en els subconceptes anteriors.
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Article 49.- Transferències corrents a l'exterior
Transferències corrents a l'exterior.
Concepte 490.- Transferències corrents a l'exterior
Subconcepte 490.00.- Transferències corrents a l'exterior: Transferències corrents a l’exterior.
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B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL VI.- INVERSIONS REALS
Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per la Universitat destinades a la creació o adquisició de béns de capital,
així com les destinades a l'adquisició dels béns inventariables necessaris per al funcionament operatiu dels serveis. També inclou les
despeses de caire immaterial materialitzades en els projectes d’investigació que realitzi la Universitat.
Article 62.- Inversió nova associada al funcionament
Recull els projectes d'inversió que incrementin el capital públic amb la finalitat de millorar quantitativament o qualitativament el
funcionament intern dels serveis que es presten.
Concepte 620.- Edificis i altres construccions
Subconcepte 620.00.- Edificis i altres construccions: Comprèn la compra i la construcció de tot tipus d'edificis, així com
els respectius equipaments fixos i estructurals associats als mateixos.
Concepte 621.- Maquinària i instal·lacions
Subconcepte 621.00.- Maquinària i instal·lacions: Inclou l'adquisició de maquinària, equips i aparells, així com elements
de transport intern.
Concepte 622.- Elements de transport
Subconcepte 622.00.- Elements de transport: Equips de transport extern.
Concepte 623.- Mobiliari i equipaments
Subconcepte 623.00.- Mobiliari i equipaments: Adquisició de mobles i equipaments d'oficina.
Subconcepte 623.10.- Equipament científic: Adquisició d’equipament científic.
Subconcepte 623.20.- Equipament audiovisual: Adquisició d’equipament audiovisual.
Concepte 624.- Equipaments per a procés de dades
Subconcepte 624.00.- Hardware: Adquisició d'equips de processament de dades, unitats centrals, dispositius auxiliars
de memòria, monitors, impressores, unitats per a la tramesa i la recepció de la informació i qualsevol altre classe
d’equips informàtics.
Subconcepte 624.10.- Software: Adquisició i desenvolupament d'aplicacions i programes o aportacions per a
l'explotació dels equips, els sistemes operatius, i les bases de dades de gestió.
Concepte 625.- Fons de biblioteca
Subconcepte 625.00.- Monografies: Adquisicions de monografies.
Subconcepte 625.10.- Subscripcions: Subscripció de publicacions en sèrie.
Article 64.- Despeses per inversions de caràcter immaterial
Despeses de l’exercici, no materialitzables en actius, susceptibles de produir els seus efectes en diversos exercicis futurs (exposicions,
fires, estudis i treballs tècnics, recerca...), així com inversions en actius immobilitzats intangibles (concessions administratives, propietat
industrial, propietat intel·lectual...).
Concepte 640.- Programes de Recerca:
Despeses necessàries per a la realització de programes de recerca.
Subconcepte 640.00.- Personal. Retribucions: Retribucions del personal contractat en el marc d'un o varis programes
de recerca. El tipus de relació contractual dependrà de la categoria i del tipus de tasques a realitzar.
Subconcepte 640.01.- Personal. Quotes socials: Import de les quotes socials corresponents al personal relacionat en el
subconcepte anterior.
Subconcepte 640.10.- Material informàtic inventariable. Hardware: Adquisició de material informàtic inventariable
hardware finançat per fons assignats a programes de recerca.
Subconcepte 640.11.- Material informàtic inventariable. Software: Adquisició de material informàtic inventariable
software finançat per fons assignats a programes de recerca.
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Subconcepte 640.12.- Material bibliogràfic inventariable: Adquisició de material bibliogràfic inventariable finançat
per fons assignats a programes de recerca.
Subconcepte 640.13.- Equipament científic inventariable: Adquisició d’equipament científic inventariable finançat
per fons assignats a programes de recerca.
Subconcepte 640.14.- Equipament audiovisual inventariable: Adquisició d’equipament audiovisual inventariable
finançat per fons assignats a programes de recerca.
Subconcepte 640.19.- Altre material inventariable: Adquisició d’altre material inventariable no inclòs en el anteriors
subconceptes, finançat per fons assignats a programes de recerca.
Subconcepte 640.20.- Material fungible: Adquisició de béns no inventariables el consum dels quals es materialitza al
temps que es perfecciona un programa de recerca.
Subconcepte 640.30.- Viatges i dietes: Desplaçaments, allotjaments i manutencions relatives a personal que participi
directament en un programa de recerca, quan esdevinguin d'un viatge o estada necessaris per a la seva realització.
S'inclouen les despeses d'aquest tipus relatives a la participació de conferenciants en l'activitat investigadora.
Subconcepte 640.90.- Altres: Despeses relatives a programes de recerca no incloses en els anteriors subconceptes.
CAPÍTOL VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Pagaments condicionats o no, efectuats sense contrapartida directa per part dels agents receptors, els quals destinen els fons a
finançar operacions de capital.
Article 74.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Transferències atorgades a societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics per finançar operacions de
capital
Concepte 740.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Subconcepte 740.00.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics: Transferències
atorgades a societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics per finançar operacions de
capital
Article 78.- A famílies i institucions sense finalitat de lucre
Tot tipus de beques, ajuts i donacions atorgades a entitats sense finalitat de lucre: fundacions, institucions religioses, entitats benèfiques
o esportives i famílies.
Concepte 781.- Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
Subconcepte 781.00.- Beques i ajuts per a investigació: Tot tipus de beques i ajuts per a la investigació. Abans d'atorgarlos caldrà convocar, si s’escau, el concurs que els adjudiqui.
Subconcepte 781.10.- Ajuts a projectes de recerca en institucions vinculades: Subvencions de capital per a la
realització d’activitats de recerca en institucions vinculades (fundacions...).
Concepte 789.-Altres transferències de capital
Subconcepte 789.90.- Per aplicar als que puguin produir-se: Recull les transferències de capital no incloses en l’anterior
concepte.
Article 79.- Transferències de capital a l'exterior
Transferències de capital a l'exterior
Concepte 790.- Transferències de capital a l'exterior
Subconcepte 790.00.- Transferències de capital a l'exterior
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C) ACTIUS FINANCERS
CAPÍTOL VIII.- ACTIUS FINANCERS
Article 83.- Concessió de préstecs fora del sector públic
Préstecs concedits fora del sector públic amb o sense interès, amb termini de reembossament a curt o llarg termini.
Concepte 830.- Concessió de préstecs a personal de la UPF
Subconcepte 830.00.- Concessió de préstecs a personal de la UPF: Bestretes i préstecs a personal de la UPF amb o
sense interès, el termini de reembossament i la cancel·lació dels quals no sigui superior a 12 mesos.
Article 84.- Constitució de dipòsits i fiances
Establiment de fons en concepte de dipòsits o fiances efectuades per la Universitat en les caixes d'altres agents sempre que aquestes
operacions s'efectuïn amb aplicació al pressupost i no com a operacions de tresoreria.
Concepte 840.- Constitució de dipòsits
Subconcepte 840.00.- Constitució de dipòsits: Establiments de fons en concepte de dipòsit.
Concepte 841.- Constitució de fiances
Subconcepte 841.00.- Constitució de fiances: Establiments de fons en concepte de fiances.
Article 86.- Adquisició d’accions i participacions fora Sector Públic
Concepte 860.- D’empreses nacionals o de la Unió Europea
Subconcepte 860.10.- D’empreses nacionals amb caràcter temporal: Adquisició d’accions i participacions en
empreses nacionals amb caràcter temporal.

- 108 -

Pressupost 2022
Codis de la classificació econòmica de Despesa

D) PASSIUS FINANCERS
CAPÍTOL IX.- PASSIUS FINANCERS
Recull les amortitzacions de deutes contrets per la UPF tant a curt com a llarg termini, segons el seu preu de reembossament, així com
les devolucions de dipòsits i fiances rebudes, la formalització dels quals va ser aplicada al pressupost d'ingressos.
Article 91.- Amortització de préstecs en moneda nacional
Cancel·lació dels préstecs en moneda nacional contrets o assumits per la Universitat.
Concepte 911.- Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic
Cancel·lació de préstecs en moneda nacional, contrets o assumits per la Universitat i obtinguts d’ens del sector públic, llur termini de
venciment sigui superior a dotze mesos.
Subconcepte 911.00.- Amortització de préstecs a ll/t d’ens del sector públic: Amortització de préstecs o crèdits
concedits amb un termini de reemborsament superior a 12 mesos.
Subconcepte 911.10.- Amortització de préstecs a ll/t de projectes de recerca: Amortització de préstecs o crèdits
concedits amb un termini de reemborsament superior a 12 mesos i destinats al finançament de projectes de recerca.
Article 94.- Devolució de dipòsits i fiances
Devolució de dipòsits constituïts o de fiances ingressades en la caixa de la Universitat, sempre que en el moment de la seva
formalització hagin estat aplicats al pressupost d'ingressos.
Concepte 940.- Devolució de dipòsits
Subconcepte 940.00.- Dipòsits: Devolució de dipòsits ingressats prèviament per la Universitat.
Concepte 941.- Devolució de fiances
Subconcepte 941.00.- Fiances: Devolució de fiances ingressades prèviament per la Universitat.
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GRUP 1.- DEUTORS
DEUTORS VARIS (del 01 al 09)
1.01
1.02

Pagaments duplicats o excessius
Deutors varis

1.11
1.12

Pagaments avançats en tràmit de comptabilització
Pagaments avançats en tràmit de comptabilització. Recerca.

PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA (del 11 al 12)
BESTRETES A JUSTIFICAR (del 13 al 30)
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.24
1.25
1.27
1.28

Altres bestretes
Provisió de fons
Fons de liquiditat. Campus Ciutadella
Fons de liquiditat. Campus Comunicació
Fons de liquiditat. Multivia
Fons de liquiditat. S. Pressupostos i Finances
Fons de liquiditat. Consell Social
Fons de liquiditat. Rectorat
Fons de liquiditat. Gerència
Fons de liquiditat. Aula de Cultura
Fons de liquiditat. S. Biblioteca
Fons de liquiditat. Informàtica
Fons de liquiditat. Campus Mar

1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39

Deutors per IVA repercutit
Deutors per IVA repercutit d’autofactures.
Hisenda Pública deutora per IVA suportat.
Hisenda Pública deutora per IVA
Hisenda Pública deutora per IVA suportat no deduïble
Deutors per IVA repercutit d’autofactures edificacions

1.41
1.42
1.43
1.44

Fons de liquiditat targeta crèdit C. Comunicació.
Fons de liquiditat targeta crèdit Rectorat.
Fons de liquiditat targeta crèdit C. Ciutadella
Fons de liquiditat targeta crèdit C. Mar

OPERACIONS DEUTORES PER IVA (del 31 al 39)

BESTRETES A JUSTIFICAR TARGETES DE CRÈDIT (del 40 al 49)

GRUP 2 - CREDITORS
CREDITORS VARIS (del 01 al 09)
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07

Ingressos duplicats o excessius
Retencions judicials
Creditors varis
Retrocessions d'entitats financeres
Assegurança escolar
Fiances rebudes
Diferències de canvi

2.11
2.12
2.14
2.15
2.16
2.18

Ingressos pendents d'aplicació
Ingressos de Matrícula
Ingressos per beques i famílies nombroses
Ingressos a distribuir a d'altres entitats
Ingressos nòmina
Ingressos pendents d’aplicació: recerca

PENDENT D'APLICACIÓ DEFINITIVA (del 11 al 20)

IMPOSTOS (del 31 al 39)
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.39

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
Impost sobre no residents
Drets Passius
Hisenda Pública creditora per IVA repercutit.
Hisenda Pública creditora per IVA repercutit d’autofactures.
Creditors per IVA suportat.
Hisenda Pública creditora per IVA
H.P. creditora per IVA repercutit d’autofactures edificacions.

COTITZACIONS I ASSEGURANCES (del 41 al 49)
2.41
2.43
2.44

Quota obrera de la Seguretat Social
MUFACE (Fons general)
MUFACE (Fons Especial)

COMPTES AUXILIARS (del 51 al 59)
2.53

Moviment de fons
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DEFINICIONS I OPERATIVA COMPTABLE
GRUP 1.- DEUTORS
S'identifiquen pel primer dígit del compte, que és un 1.
La nota comuna als conceptes d'aquest grup és que les operacions que en ells es reflecteixen tenen el seu origen en una norma per
la qual la Tresoreria avança, amb fins prèviament establerts, determinats fons, que hauran de ser reembossats a aquesta per a
cancel·lar l'operació.
També s'utilitzen per donar aplicació provisional a determinats pagaments.
Conseqüentment, en aquest grup, apareixerà sempre un pagament en primer lloc i posteriorment un ingrés. Els saldos representen les
quantitats pendents de reembossament o d'aplicació comptable definitiva.
DEUTORS VARIS (del 01 al 09)
1.01.- Pagaments duplicats o excessius
S'utilitzarà per aplicar els pagaments correctament ordenats en la comptabilitat de despeses públiques, però satisfets, segons la de
Tresoreria, per duplicat o per major import.
El reintegrament que s'obtingui s'aplicarà mitjançant manament d'ingrés a aquest mateix concepte.
NOTA: Si el pagament s'hagués duplicat o ordenat en excés en la comptabilitat de despeses públiques, es procedirà a exigir el
reembossament amb aplicació a l'aplicació "Reintegraments d'exercicis tancats", o si fos de l'exercici corrent, minorant la despesa.
Si el pagament s'hagués imputat correctament en la comptabilitat de Tresoreria i l'error hagués afectat només a l'extensió material
del Xec de c/c o a l'Ordre de Transferència, el reembossament s'anotaria únicament en la comptabilitat auxiliar de comptes corrents.
1.02.- Deutors varis
S'utilitzarà per registrar els pagaments que no corresponguin ser aplicats en un altre compte d'aquest grup extrapressupostari.
PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA (de l'11 al 12)
1.11.- Pagaments avançats en tràmit de comptabilització
Pagaments efectuats sense aplicació pressupostària, bé per raó de finançament no incorporat, bé per desconeixement del seu
origen.
El manament de pagament s'estendrà per la quantitat líquida.
Una vegada coneguda l'aplicació pressupostària s'expediran els documents procedents, fent-hi constar, com a retenció, les
quantitats avançades amb càrrec a aquest compte.
Per l'import de la retenció s'expedirà un manament d'ingrés que cancel·larà l'operació realitzada amb caràcter provisional.
1.12.-Pagaments avançats en tràmit de comptabilització. Recerca
Pagaments efectuats a càrrec de projectes de recerca sense aplicació pressupostària, bé per raó de finançament no incorporat, bé
per desconeixement del seu origen.
El manament de pagament s'estendrà per la quantitat líquida.
Una vegada coneguda l'aplicació pressupostària s'expediran els documents procedents, fent-hi constar, com a retenció, les
quantitats avançades amb càrrec a aquest compte.
Per l'import de la retenció s'expedirà un manament d'ingrés que cancel·larà l'operació realitzada amb caràcter provisional.
BESTRETES A JUSTIFICAR (del 13 al 30)
1.13.- Altres bestretes
Recull les bestretes atorgades a personal o ens relacionats amb la Universitat que, de forma excepcional, hagin de ser objecte de
pagaments avançats amb motiu de la seva activitat laboral en relació amb aquesta.
1.14.- Provisió de fons
Recull els pagaments a compte realitzats, els quals hauran de ser liquidats sempre abans de finalitzar l'exercici pressupostari, a fi i
efecte que posteriorment pugui ser imputada a pressupost la despesa que hagin finançat.
1.15.- Fons de liquiditat. Campus Ciutadella
1.16.- Fons de liquiditat. Campus Comunicació
1.17.- Fons de liquiditat. Multivia
1.18.- Fons de liquiditat. S. Pressupostos i Finances
1.19.- Fons de liquiditat. Consell Social
1.20.- Fons de liquiditat. Rectorat
1.21.- Fons de liquiditat. Gerència
1.24.- Fons de liquiditat. Aula de Cultura
1.25.- Fons de liquiditat. S. Biblioteca
1.27.- Fons de liquiditat. Informàtica
1.28.- Fons de liquiditat. Campus Mar
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Recull l'efectiu entregat als diferents Centres Gestors per fer front a petites despeses. A aquests efectes, s'expediran al seu favor
manaments de pagaments aplicats a aquests comptes, que periòdicament hauran d'anar-se liquidant mitjançant la presentació dels
corresponents justificants de despesa.
Amb l'extensió dels documents pressupostaris, justificatius de la despesa realitzada, s'efectuarà una retenció pel mateix import del
document, aplicada al present compte.
Per la mateixa quantitat s'estendrà nou manament de pagament per reposar al Centre Gestor l'import necessari per a la realització
de nova despesa.
A final de l'exercici es cancel·larà el fons de liquiditat, mitjançant reintegrament de l'efectiu sobrant, aplicant aquest ingrés al
corresponent compte deutor.
A l'inici del següent exercici, es tornarà a dotar el fons de liquiditat de cada Centre Gestor autoritzat.
OPERACIONS DEUTORES PER IVA (del 31 al 39)
1.34.- Deutors per IVA repercutit.
Compte de control de l’IVA repercutit, que serà carregat amb abonament al compte 2.34 per l'import repercutit a cada factura. El
compte serà abonat en produir-se la recaptació de la facturació emesa. El saldo d’aquest compte al final de l’exercici equivaldrà a
l’IVA repercutit a les factures pendents de cobrament.
1.35.- Deutors per IVA repercutit d’autofactures
Aquest compte es cancel·larà al 2014 amb els moviments pendents d’exercicis anteriors.
1.36.- Hisenda Pública deutora per IVA suportat.
Compte de control de l’IVA suportat i deduïble, que serà carregat amb abonament als comptes 2.36, 2.35 o 1.38 per l'import de l’IVA
suportat i deduïble registrat en cada document de despesa. El compte serà abonat per l’import de l’IVA suportat i deduïble que es
compensa a la liquidació de l’impost, amb càrrec als comptes 2.34, 2.35 i 2.39. Si després d’aquest assentament subsistís saldo al
compte, el seu import es carregarà al compte 1.37 per fer la liquidació a la Hisenda Pública.
1.37.- Hisenda Pública deutora per IVA.
Compte que recull l’excés de l’IVA suportat i deduïble sobre l’IVA repercutit en cada període de liquidació. El compte serà carregat
per l’import de l’excés esmentat amb abonament al compte 1.36. El compte podrà ser abonat amb càrrec al compte 2.34, 2.35 i 2.39
quan es compensi el pagament de liquidacions posteriors o bé per la devolució efectuada per la Hisenda Pública.
El saldo deutor recollirà l’excés de l’IVA suportat i deduïble encara no compensat, la devolució del qual no ha estat realitzada.
1.38.- Hisenda Pública deutora per IVA suportat no deduïble
Compte de control de l’IVA suportat no deduïble, corresponent a les factures anticipades rebudes per la Universitat.
Aquest IVA serà deduïble quan es faci el pagament de la factura anticipada.
El compte serà carregat amb abonament al compte 2.39 per l’import de l’IVA suportat no deduïble registrat en cada document de
despesa.
El compte serà abonat per l’import de l’IVA suportat i deduïble amb càrrec al compte 1.36 quan s’efectui el pagament de la factura.
1.39.- Deutors per IVA repercutit d’autofactures edificacions.
Aquest compte es cancel·larà al 2014 amb els moviments pendents d’exercicis anteriors.

BESTRETES A JUSTIFICAR. TARGETES DE CRÈDIT (del 41 al 49)
Recull l’efectiu entregat als comptes corrents vinculats a targetes de crèdit que tinguin un PDI com acreditat. Cadascun
d’aquests comptes corrents ha d’estar associat a un Campus.
El funcionament d’aquests comptes és anàleg al dels comptes de fons de liquiditat compresos en el subgrup Bestretes a justificar
(del 13 al 30).
1.41.- Fons de liquiditat targeta crèdit C. Comunicació.
1.42.- Fons de liquiditat targeta crèdit Rectorat.
1.43.- Fons de liquiditat targeta crèdit C. Ciutadella.
1.44.- Fons de liquiditat targeta crèdit C. Mar.
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GRUP 2.- CREDITORS
S'identifica pel primer dígit del compte, que és un 2.
Els conceptes d'aquest grup s'utilitzen per recollir aquelles operacions per les quals la Tresoreria rep en concepte de dipòsit
determinades quantitats que després ha de retornar a qui va efectuar el dipòsit o a un tercer.
També s'utilitza per donar aplicació provisional a determinats ingressos.
Conseqüentment, en aquest grup, apareixerà sempre, un ingrés en primer lloc i després un pagament. Els saldos indiquen els dipòsits
rebuts pendents de devolució i els ingressos pendents d'aplicació.
CREDITORS VARIS (del 01 al 09)
2.01.- Ingressos duplicats o excessius
Quan una liquidació contreta a favor de la Universitat s'ingressi per duplicat o per major import d'aquell que correspongui, l'excés
s'aplicarà a aquest concepte, mitjançant manament d'ingrés.
Al retornar l'excés ingressat, s'expedirà el corresponent manament de pagament.
2.02.- Retencions judicials
La Universitat resta obligada a retenir de les nòmines d'alguns membres del personal al seu servei, o dels pagament a efectuar a
creditors en general, els imports que assenyalin les autoritats judicials.
En base a la retenció efectuada en el document de pagament pressupostari, s'emetrà un document de manament d'ingrés
extrapressupostari en el present compte.
Per tal de pagar l'import retingut al destinatari que determini l'autoritat judicial, es confeccionarà un document de manament de
pagament extrapressupostari.
2.03.- Creditors varis
S'utilitzarà per a recollir els ingressos que s'hagin d'incloure en aquest grup i que no tinguin cabuda en un altre compte.
2.04.- Retrocessions d'entitats financeres
Quan s'hagi ordenat un pagament per transferència bancària i aquesta no es pugui realitzar per defecte d'identificació del compte
del perceptor o qualsevol altra causa, s'ingressarà el seu import amb aplicació a aquest concepte.
Aclarides les dificultats, s'expedirà un manament de pagament amb aplicació al mateix concepte.
Si no fos possible superar aquestes dificultats, s'aplicarà l'import del retrocés al Pressupost d'Ingressos.
2.05.- Assegurança escolar
S'expedirà manament d'ingrés aplicat a aquest concepte per la recaptació de l'assegurança escolar satisfeta pels alumnes.
Quan aquesta es faci efectiva a la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social, s'estendrà manament de pagament aplicat al present
concepte.
2.06.- Fiances rebudes
Constitució i posterior devolució de fiances ingressades o retingudes en la tresoreria de la Universitat, per raó d'operacions contractuals
o d'altre tipus.
2.07.- Diferències de canvi
Recull les diferències de canvi (positives o negatives) originades pel pagament a l'exterior d'obligacions contretes en divises, sempre
que el pagament que ha originat la diferència no s'hagi efectuat mitjançant fons de liquiditat.
Al final de l'exercici s'aplicaran al pressupost d'ingressos i despeses les diferències positives o negatives respectivament.
PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA (del 11 al 20)
2.11.- Ingressos pendents d'aplicació
S'utilitzarà per donar aplicació provisional a aquells ingressos realitzats dels quals no es conegui el seu concepte.
2.12.- Ingressos de Matrícula
S'utilitzarà per donar aplicació provisional a aquells ingressos realitzats en concepte de matrícula dels quals no es conegui el seu destí
(aplicació d'ingrés a la qual s'han d'imputar).
2.14.- Ingressos per beques i famílies nombroses
S'utilitzarà per donar aplicació provisional als ingressos corresponents a beques i famílies nombroses com a compensació dels preus
acadèmics dels alumnes que en són beneficiaris.
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2.15.- Ingressos a distribuir a d'altres entitats
Recull als ingressos a distribuir a d'altres entitats amb les quals la Universitat ha adquirit, per intermediació amb ens finançadors,
l'obligació d'efectuar pagaments sense poder determinar ni l'import ni el beneficiari.
2.16.- Ingressos nòmina:
S’utilitzarà per donar aplicació provisional als imports retinguts de la nòmina al personal en la liquidació mensual. Posteriorment
s’aplicaran al pressupost d’ingressos.
2.18-Ingressos pendents d’aplicació: recerca
Recull els ingressos recaptats en relació a projectes de recerca, dels quals no es conegui el seu concepte.
IMPOSTOS (del 31 al 39)
2.31.- Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
2.32.- Impost sobre no residents
2.33.- Drets Passius
S'utilitzen per tal de registrar els descomptes que, pels conceptes indicats, s'efectuen al fer pagaments a determinats perceptors.
En el moment que s’efectuï el descompte, s'expedirà manament d'ingrés en formalització.
Per procedir a l'ingrés d'aquests imports al Tresor Públic, s'expediran manaments de pagament extrapressupostari en el compte
creditor corresponent.
2.34.- Hisenda Pública creditora per IVA repercutit.
Compte de control de l’IVA repercutit, que serà abonat amb càrrec al compte 1.34 per l’import de l’IVA repercutit a cada factura.
Aquest compte serà carregat per l’import de l’IVA suportat i deduïble que es compensi en la liquidació de l’impost amb abonament
al compte 1.36. Si després d’aquest assentament subsistís saldo al compte, el seu import serà abonat al compte 2.37 per fer la
liquidació a la Hisenda Pública o al compte 1.37 quan es vulgui compensar el pagament
2.35.- Hisenda Pública creditora per IVA repercutit d’autofactures.
Compte de control de l’IVA autorepercutit, que serà abonat amb càrrec al compte 1.36 per l’import de l’IVA autorepercutit a cada
factura. Aquest compte serà carregat per l’import de l’IVA autorepercutit que es liquidi amb abonament al compte 2.37 quan la
totalitat de l’impost repercutit sigui superior al suportat i deduïble, o al compte 1.37 quan l’IVA deduïble sigui superior a la totalitat del
repercutit.
2.36.- Creditors per IVA suportat.
Compte de control de l’IVA suportat , que serà abonat amb càrrec al compte 1.36 per l’import de l’IVA suportat i deduïble o al
compte 1.38 per l’import de l’IVA suportat no deduïble. El compte serà carregat quan es produeixi el pagament efectiu de les factures
rebudes.
2.37.- Hisenda Pública creditora per IVA.
Compte que recull l’excés de l’IVA repercutit sobre l’IVA suportat i deduïble en cada període de liquidació. El compte serà abonat
per l’excés esmentat amb càrrec al compte 2.34, 2.35 i 2.39 i serà carregat quan s’efectuï el pagament a la Hisenda Pública.
El saldo creditor recollirà l’import de les liquidacions pendents de pagar a la Hisenda Pública.
2.39.- Hisenda Pública creditora per IVA repercutit d’autofactures edificacions.
Compte de control de l’IVA autorepercutit d’autofactures d’edificacions, que serà abonat amb càrrec al compte 1.38 per l’import
de l’IVA autorepercutit a cada factura. Aquest compte serà carregat per l’import de l’IVA autorepercutit que es liquidi amb
abonament al compte 2.37 quan la totalitat de l’impost repercutit sigui superior al suportat i deduïble, o al compte 1.37 quan l’IVA
deduïble sigui superior a la totalitat del repercutit.
COTITZACIONS I ASSEGURANCES (del 41 al 49)
2.41.- Quota obrera de la Seguretat Social
S'utilitza per tal de registrar els descomptes que s'efectuen al personal pel concepte esmentat.
En efectuar-se el pagament a la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social, s'expedirà manament de pagament per l'import retingut.
2.43.- MUFACE (Fons General)
2.44.- MUFACE (Fons Especial)
S'utilitzen per tal de registrar les aportacions dels diversos grups d'empleats de la Universitat a les Mutualitats de Previsió que
corresponen a cada concepte.
En el moment que s'efectuï el descompte, s'expedirà manament d'ingrés en formalització.
Per procedir a la liquidació de les quantitats retingudes, s'expedirà manament de pagament extrapressupostari en el compte creditor
corresponent.
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COMPTES AUXILIARS (del 51 al 59)
2.53.- Moviment de fons
Compte específic destinat a registrar les operacions financeres de traspàs de fons entre els diferents Comptes Generals de la
Universitat.
S'expediran manaments d'ingrés en efectiu, a favor d'aquest compte, per les quantitats líquides que es decideixi traspassar, amb
indicació del compte corrent de recepció.
S'expediran manaments de pagament en efectiu, contra aquest compte, per les mateixes quantitats líquides, amb indicació del
compte corrent emissor.
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Bases d’execució del pressupost 2022

TÍTOL I. NORMES GENERALS DEL PRESSUPOST
CAPÍTOL I. CONCEPTE I PRINCIPIS
Article 1. Definició
El pressupost de la Universitat Pompeu Fabra constitueix l'expressió quantificada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com
a màxim, pot reconèixer la UPF, i dels drets que es preveu liquidar durant l'exercici de l'any natural. Així mateix, és la valoració
monetària del pla d'actuació anual i de les seves fonts de finançament.

Article 2. Competència
El Consell Social, a proposta del Consell de Govern, aprova el pressupost de la Universitat, participa en la determinació dels criteris
bàsics per a la seva elaboració i n’efectua el seguiment.
Correspon al gerent elevar al Consell de Govern l'avantprojecte de pressupost.

Article 3. Anualitat
El pressupost de la UPF es regeix pel principi d'anualitat, per la qual cosa s'hi atribueixen els drets liquidats i les obligacions
reconegudes durant l'any natural de vigència.

Article 4. Publicitat
El pressupost de la UPF es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els mitjans de comunicació institucional de
la Universitat.

Article 5. Unitat i universalitat
El pressupost de la Universitat Pompeu Fabra es regeix pels principis d'unitat i d'universalitat, que preconitzen un sol pressupost i que
en ell es conté l'import íntegre de tots els ingressos i despeses. Això s'entén sense perjudici de l'existència de segments pressupostaris
integrats en el de la Universitat per facilitar el seguiment de la gestió i l'eficàcia, d'acord amb el que preveu l'article 13.

Article 6. Equilibri o anivellament
L'import total dels ingressos i de les despeses del pressupost de la UPF en el moment de la seva aprovació, i les modificacions de
crèdit i el seu finançament, han d'estar anivellats.

Article 7. Especialitat qualitativa i quantitativa
L'especialitat qualitativa estableix que els crèdits per a despeses es destinaran a la finalitat exclusiva que en motiva la dotació,
sense perjudici de les regles especials relatives al nivell de vinculació dels crèdits, previstes en l'article 18.
Segons l'especialitat quantitativa, els crèdits consignats en els estats de despeses del pressupost de la UPF tenen un abast limitatiu.
No es podran adquirir compromisos de despesa ni contreure obligacions per una quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats,
i seran nuls de ple dret els actes administratius i les disposicions generals que incompleixin aquesta limitació.

Article 8. Eficàcia
El principi d'eficàcia exigeix la correcta relació entre el cost de funcionament i el rendiment o la utilitat dels serveis i les inversions,
així com el compliment dels objectius previstos i finançats pel pressupost de la Universitat.

Article 9. Unitat de caixa
La Tresoreria de la UPF centralitza tots els cabals i valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries.
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Article 10. Submissió al règim de comptabilitat pública
Als efectes de normalització comptable, la comptabilitat de la UPF s’ha d’adaptar a les normes que amb caràcter general siguin
establertes per al sector públic. Tot acte o operació amb transcendència econòmica ha de ser registrat comptablement i justificat
documentalment en la forma que sigui procedent.
El control extern de la Universitat correspon a la Sindicatura de Comptes i a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
L’auditoria del Compte General i de la resta d’estats comptables de la Universitat podrà ésser sol·licitada a la Intervenció General
de la Generalitat o bé a serveis externs.

CAPÍTOL II. NORMATIVA APLICABLE
Article 11. Normativa
La gestió del pressupost es realitza de conformitat amb aquestes bases d’execució, d'acord amb allò que disposen els Estatuts de
la Universitat Pompeu Fabra, aprovats pel Decret 209/2003 de 9 de setembre; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya; la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya,
text refós aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària i la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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TÍTOL II. L'ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST
Article 12. Estructura
L'estructura del pressupost de la Universitat s'adaptarà a la normativa que amb caràcter general es disposi per al sector públic, als
efectes de normalitzar comptablement la seva execució.
El pressupost conté:
-

L’estat de despeses, en el qual s'inclouen els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions previstes. El
crèdit és l'import monetari consignat en el pressupost.

-

L’estat d’ingressos, en el qual figuren les estimacions dels drets econòmics a liquidar en l'exercici.

Pel que fa a l’execució del pressupost, les operacions i actes amb transcendència econòmica o financera per a la Universitat
seran registrats en les comptabilitats pressupostària i financera, incloent-hi informació sobre la seva classificació orgànica,
econòmica, funcional i el segment que resulti d’aplicació.

Article 13. Segments pressupostaris
El pressupost de la Universitat es desglossa, pel que fa a la seva gestió, en segments pressupostaris. Els segments són instruments de
gestió que, sense entitat pressupostària i únicament a efectes de control, permeten de forma limitativa efectuar un seguiment
diferenciat de tot el pressupost. Es classifiquen en: segment general, segment de distribució, segments orgànics i segments
funcionals.
El segment general agrupa crèdits d’ingrés i despesa, així com la seva execució, que no són assignats a cap altre tipus de segment.
Inclou, en general, ingressos i despeses sense finalitat específica, bé sigui per raó de la seva procedència, bé perquè la pròpia
Universitat no els hi ha assignat.
El segment de distribució agrupa els crèdits d’ingrés i despesa que es preveu que comptin amb finalitat específica per raó de la
seva procedència. Normalment fan referència a activitats de postgrau, projectes de recerca i d’altres activitats finançades per
aportacions o contraprestacions externes a la Universitat. Els crèdits relatius a aquest segment resten cautelarment en estat de no
disposició fins que la Universitat està facultada a contraure els drets relatius a l’activitat que els atorga finalitat. A partir d’aquest
moment, els crèdits respectius són assignats a un segment funcional específic, el qual permetrà executar l’activitat de forma
individualitzada.
Els segments orgànics permeten executar de forma agrupada i amb limitació individualitzada els crèdits de despesa relatius a
diferents òrgans de la Universitat. També inclouen la previsió d’ingressos, específics o no, necessaris per equilibrar cadascun dels
segments.

CAPÍTOL I. CLASSIFICACIÓ DE LES DESPESES
Article 14. Classificació de les despeses
Les despeses es classificaran d'acord amb els següents criteris:
a) econòmic, segons quina sigui la seva naturalesa
b) orgànic, segons quin sigui l'òrgan de destinació
c) funcional, segons la seva finalitat
d) segment, segons quin sigui l’òrgan o l’activitat, per tal de poder efectuar un seguiment diferenciat de la despesa
El pressupost de despesa s’elaborarà tenint en compte aquests criteris d’ordenació. La seva execució també exigirà que les
despeses s’informin seguint aquests criteris. No obstant aquestes consideracions, podran existir codis genèrics que s’aplicaran en
aquells casos en què no sigui possible designar-ne cap d’específic.
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Article 15. Classificació econòmica
Les despeses, pel que fa a la classificació econòmica, s'ordenen en capítols, articles, conceptes i subconceptes i es classifiquen
en operacions de despesa corrent i de capital. La classificació per capítols és la següent:
Capítols de despesa corrent:
capítol I:

Despeses de personal

capítol II:

Despeses corrents en béns i serveis

capítol III:

Despeses financeres

capítol IV:

Transferències corrents

Capítols de despesa de capital:
capítol VI:

Inversions reals

capítol VII:

Transferències de capital

capítol VIII:

Actius financers

capítol IX:

Passius financers

Aquesta classificació s’adaptarà, pel que fa a capítols, articles i conceptes, a les publicades per l’Estat i per la Generalitat de
Catalunya en la normativa preparatòria per a l’elaboració dels pressupostos anuals.
El gerent, si fos necessari, autoritzarà l’obertura d’articles que no figurin en el pressupost inicial de l’exercici. El servei de pressupostos
i finances serà l’encarregat de l’obertura de nous comptes a nivell de concepte i subconcepte, així com d’obrir, tancar i gestionar
els comptes extrapressupostaris creditors.

Article 16. Classificació orgànica
A la Universitat, són centres de destinació de despesa els òrgans de govern, els òrgans de direcció, els òrgans de gestió, els centres,
els estudis, els departaments, els instituts, els centres de recerca, les institucions vinculades a la UPF i els edificis.

Article 17. Classificació funcional
Les despeses, pel que fa a la classificació funcional, s'ordenen en programes, subprogrames, funcions i activitats.
Els programes pressupostaris de la Universitat s’elaboren a partir d’aquesta classificació seguint les directrius del Pla estratègic 20162025 i del corresponent Pla d’actuacions. Els àmbits estratègics que agrupen aquests programes són: Docència, Recerca, Entorn,
Comunitat, Finançament i Governança -inclosos en el Pla Estratègic- i Sostenibilitat.

Article 18. Nivell de vinculació dels crèdits
La vinculació dels crèdits de despesa s’estableix, pel que fa als diferents criteris d’ordenació i classificació, com segueix:
Classificació econòmica:
A nivell de capítol per als crèdits destinats a despesa de béns corrents i serveis; a nivell d’article per als crèdits destinats a
despesa dels capítols de personal i d’inversió; i a nivell de concepte per als crèdits destinats a despesa de la resta de
capítols.
Això no obstant, el servei de pressupostos i finances, el de recerca i les administracions podran fixar limitacions més
restrictives que afectaran a un segment o bé a diferents classes o subclasses de segments, en funció de necessitats de
control específiques.
Classificacions orgànica i funcional:
No s’hi fixa vinculació. En conseqüència, aquestes classificacions són indicatives i el control limitatiu que s’hi vulgui efectuar
es materialitzarà mitjançant segments pressupostaris (orgànics o funcionals) o restriccions que podran afectar un segment,
una classe o una subclasse.
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CAPÍTOL II. CLASSIFICACIÓ DELS INGRESSOS
Article 19. Classificació dels ingressos
Els ingressos, pel que fa a la classificació econòmica, s'ordenen en capítols, articles, conceptes i subconceptes i es classifiquen en
ingressos procedents d'operacions corrents i de capital. La classificació per capítols és la següent:
Capítols d’ingressos per operacions corrents:
capítol III:

Taxes, preus públics i altres ingressos

capítol IV:

Transferències corrents

capítol V:

Ingressos patrimonials

Capítols d’ingressos per operacions de capital:
capítol VI:

Alienació d’inversions reals

capítol VII:

Transferències de capital

capítol VIII:

Actius financers

capítol IX:

Passius financers

Aquesta classificació s’adaptarà, pel que fa a capítols, articles i conceptes, a les publicades per l’Estat i per la Generalitat de
Catalunya en la normativa preparatòria per a l’elaboració dels pressupostos anuals.
El gerent, si fos necessari, autoritzarà l’obertura d’articles que no figurin en el pressupost inicial de l’exercici. El servei de pressupostos
i finances serà l’encarregat de l’obertura de nous comptes a nivell de concepte i subconcepte, així com d’obrir, tancar i gestionar
els comptes extrapressupostaris deutors.
Els ingressos, a més, s’informaran seguint les classificacions orgànica, funcional i per segments, en funció de quina sigui la despesa
que hagin de finançar.
Per a l’equilibri pressupostari dels segments finançats amb recursos propis de la UPF, s’utilitzarà el concepte d’ingrés assignació
d’ingressos a segments, del qual n’és responsable el servei de pressupostos i finances. Es tracta d’un compte de control creat
exclusivament per a la gestió dels segments. Permet assignar ingressos de forma innominada i exigeix que cada assignació positiva
vagi acompanyada d’una altra negativa d’idèntic import que afecti a un altre segment. Així doncs, aquest concepte no pot
modificar la previsió total d’ingressos del pressupost.
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TÍTOL III. ELS CRÈDITS INICIALS I LES SEVES MODIFICACIONS
CAPÍTOL I. CONCEPTE
Article 20. Crèdit inicial i crèdit definitiu
El crèdit inicial és l'import que consta en les partides pressupostàries en el moment de l'aprovació del pressupost.
El crèdit definitiu és el resultat d'incrementar o disminuir el crèdit inicial com a conseqüència de les modificacions de crèdit que
s’hagin autoritzat.

CAPÍTOL II. CLASSES DE MODIFICACIONS I ÒRGANS COMPETENTS
Article 21. Incorporació de crèdit
La incorporació de crèdit agrupa les següents figures modificatives del pressupost: crèdits extraordinaris, suplements de crèdit,
generació de crèdits i ampliació de crèdits.
Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit: quan s'hagi d'efectuar una despesa que no pugui ser ajornada a l'exercici següent, i
per a la qual no hi hagi crèdit consignat en el pressupost, o bé aquest sigui insuficient i no ampliable, el Consell Social, a proposta
del Consell de Govern, podrà acordar la sol·licitud de concessió d’un crèdit extraordinari en el primer supòsit o d’un suplement de
crèdit en el segon. L’acord n’haurà de preveure el finançament.
Generació de crèdits: el rector, a proposta del gerent, podrà autoritzar la generació quan l’increment de crèdit es produeixi com
a conseqüència de determinats ingressos no previstos o superiors als contemplats en el pressupost inicial.
Podran originar la generació de crèdits:
1.- Aportacions de persones físiques o jurídiques per finançar, juntament amb la Universitat, despeses que per la seva
naturalesa siguin compreses dintre dels seus objectius o finalitats.
2.- Vendes de béns i prestació de serveis. En aquest cas, la generació s’efectuarà únicament en aquells crèdits destinats
a cobrir despesa de la mateixa naturalesa que els originats per l’adquisició dels béns alienats o per la prestació del
servei.
Quan l’alienació es refereixi a immobilitzat, la generació únicament podrà ser realitzada en els crèdits corresponents a
operacions de la mateixa naturalesa econòmica.
3.- Ingressos legalment afectats a la realització d’actuacions determinades.
Ampliació de crèdits: tenen la consideració d’ampliables els crèdits consignats en els capítols I, II, III, IV, VI i VII i en el concepte 830
concessió de préstecs a personal de la UPF, en aquest cas fins a un límit màxim igual a la xifra d'ingressos recaptats que sobrepassi
la previsió inicial del concepte 830 reintegrament dels préstecs concedits al personal de la UPF. El rector n’acordarà l’ampliació a
proposta del gerent.

Article 22. Transferències de crèdit
La transferència de crèdit és una modificació del pressupost de despesa mitjançant la qual, sense alterar-ne la quantia total,
s'imputa l'import total o parcial del crèdit disponible d'una aplicació pressupostària a una altra.
El rector, a proposta del gerent, autoritzarà les transferències entre crèdits de diferents capítols pressupostaris, entre crèdits relatius
a diferents articles del mateix capítol quan es tracti dels capítols I o VI i entre crèdits relatius a diferents conceptes del mateix capítol
quan es tracti dels capítols III, IV, VII, VIII o IX.
Les transferències que minorin crèdits de capital i incrementin crèdits de despesa corrent seran acordades pel Consell Social i
requeriran la conformitat de la Generalitat de Catalunya.
Quan la transferència afecti crèdits assignats a diferents segments, i per tal de garantir-ne l’equilibri pressupostari, el servei de
pressupostos i finances efectuarà una reassignació interna d’ingressos mitjançant el concepte assignació d’ingressos a segments
regulat en l’art. 19.
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No tenen la consideració formal de transferència de crèdit o de modificacions pressupostàries, i per tant no els resulta d'aplicació
la seva regulació:
1.
2.

Les notes de càrrec intern esmentades en l'article 30.
Les assignacions de crèdit entre segments, atès que el crèdit pressupostari roman en la mateixa clau econòmica
i solament canvia el segment a partir del qual s’executa la despesa. Correspon al servei de pressupostos i finances
el control i la materialització d’aquestes assignacions.

Article 23. Incorporació de romanents
Romanents específics: Els crèdits finançats amb ingressos finalistes no afectats al compliment d'obligacions reconegudes al final
de l'exercici seran incorporats al pressupost de l'exercici següent; tot això en tant no siguin reconegudes aquestes obligacions
llevat que, a proposta del responsable d’una unitat administrativa, el gerent ho acordi altrament, supòsit en el qual s'acumularan
al romanent genèric. La desafectació d'aquests ingressos haurà de comptar amb la conformitat dels aportants.
En general, els romanents de crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos finalistes s'incorporaran al pressupost, amb
independència de l'exercici en el qual es van originar per primera vegada.
Romanents genèrics: Els romanents genèrics positius que s’hagin produït en la liquidació d’un exercici constitueixen una font de
finançament de lliure disposició que podrà ser utilitzada per finançar el pressupost d’exercicis següents, excepte que el romanent
genèric acumulat d’exercicis anteriors sigui negatiu. En aquest cas, el romanent genèric positiu de l’exercici es destinarà en primer
lloc a compensar el romanent acumulat.
És competència del rector, a proposta del gerent, autoritzar la incorporació de romanent per finançar increments de crèdits de
despesa. Excepcionalment, i per raons d'urgència, el rector podrà autoritzar la incorporació d'un màxim del 75% del romanent
genèric que figuri en la proposta de tancament formulada pel gerent d'un exercici no liquidat.
En cas que el romanent genèric obtingut en la liquidació del pressupost de l’exercici anterior sigui negatiu, el Consell Social
aprovarà una reducció del pressupost de despesa de l’exercici corrent equivalent a l’import del dèficit produït. Aquesta reducció
podrà ser revocada pel Consell Social a proposta del Rector, prèvia autorització de la Generalitat de Catalunya, quan la
disponibilitat pressupostària i la situació de tresoreria ho permetin.
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TÍTOL IV. L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
CAPÍTOL I. LA GESTIÓ DE LES DESPESES
Secció I. Caràcter limitatiu del crèdit de despeses
Article 24. Existència de crèdit suficient
L'autorització d'una despesa requereix l'existència prèvia de crèdit suficient en la partida pressupostària corresponent.
Són nuls de ple dret els actes administratius i les disposicions generals que s'adoptin per adquirir compromisos de despesa per una
quantia superior a l'import del crèdit vinculant existent en l'aplicació pressupostària corresponent.

Article 25. Limitació temporal
A càrrec dels crèdits consignats en el pressupost i dels incorporats per romanents d’anys anteriors s’hauran de reconèixer les
obligacions que derivin de despeses efectuades al llarg de l'exercici pressupostari.

Article 26. Solꞏlicitud de despesa
La sol·licitud de despesa és l’acte intern que engega el procediment econòmico-administratiu d’execució d’una despesa. Mostra
la intenció d’efectuar-la, bé directament, bé mitjançant l’encàrrec de la seva gestió a l’òrgan que la tingui assignada. La sol·licitud
haurà de valorar econòmicament la proposta que materialitza, als efectes de reservar crèdit suficient en el segment corresponent.

Article 27. Reserva de crèdit
La reserva de crèdit és l'afectació total o parcial d’un crèdit disponible segons el nivell de vinculació establert.
Si una despesa comporta l’inici d’un expedient de contractació, aquesta reserva es documentarà comptablement; quan es tracti
d’un contracte menor, la reserva tant sols actuarà com a eina de gestió als efectes de controlar l’execució del segment, sense
comportar l’elaboració de document comptable.
També es podrà reservar crèdit assignat a segments sense que hagi estat efectuada cap sol·licitud prèviament.
La declaració de no disponibilitat de crèdits comportarà la reserva de l’import disponible. Aquesta declaració és responsabilitat
del gerent quan afecti crèdits assignats als segments general i de distribució i de les unitats administratives que tinguin atribuïda la
competència de la gestió dels segments orgànics i funcionals quan afecti crèdits assignats a aquests segments.

Secció II. Fases del procediment econòmico-administratiu de la despesa
Article 28. Autorització de la despesa (A)
L'autorització de la despesa és l'acte pel qual s'acorda la realització d'una despesa a càrrec d'un crèdit pressupostari determinat,
sense sobrepassar-ne l'import pendent d'aplicació, calculada de manera certa o aproximada per excés.

Article 29. Disposició de la despesa (D)
La disposició de la despesa és l'acte pel qual s'acorda o es concreta , segons els casos, i després dels tràmits legals que siguin
procedents, la realització de la despesa. La reserva de crèdit quedarà formalitzada per un import i unes condicions exactament
determinats.

Article 30. Reconeixement de l'obligació (O)
El reconeixement de l'obligació és l'operació de contreure en comptes els crèdits exigibles a la Universitat, reconeixent l'obligació
de pagar, perquè la prestació objecte de la disposició (D) ha estat acreditada satisfactòriament. Prèviament al reconeixement
de l'obligació, s’haurà d’haver conformat la factura, el certificat o aquells altres documents que es considerin suficients en les
normes que desenvolupin aquesta instrucció.

-8-

Bases d’execució del pressupost 2022
Quan resulti convenient registrar l’obligació reconeguda en un segment però, als efectes de millorar-ne l’assignació, s’hagi
d’aplicar la despesa a d’altres segments o bé a d’altres codis orgànics o funcionals, s’utilitzaran els documents comptables de
nota de càrrec intern. Mitjançant aquests documents, una mateixa clau econòmica de despesa registrarà un apunt negatiu que
es compensarà amb d’altres positius pel mateix import global. Les codificacions orgànica, funcional o de segment seran les úniques
que podran variar.
La nota de càrrec intern també podrà afectar claus econòmiques de diferents capítols, sempre que recullin el mateix tipus de
despesa.

Article 31. Ordenació del pagament (P)
L'ordenació del pagament és l'acte pel qual s'ordena el pagament d'una obligació concreta.
Els pagaments s'efectuen a través d'una ordre de pagament contra la tresoreria de la Universitat.

Article 32. Acumulació de fases
Amb l'objectiu de simplificar i agilitar el procediment de gestió de la despesa es podran acumular diverses fases de forma
simultània.
S'acumularan totes les fases del procediment de la despesa (ADOP), excepte en el cas en què aquesta es formalitzi mitjançant un
contracte o quan les circumstàncies particulars així ho aconsellin. En aquests casos s'agruparan l'autorització i la disposició (AD), i
el reconeixement de l'obligació i l'ordre de pagament (OP).
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Secció III. La gestió segons l’òrgan gestor de la despesa
Article 33. Òrgans que intervenen en la gestió de la despesa

fases execució

descripció

òrgan (*)

materialització

 segment general: caps de servei,
d’unitat i directores de campus,
quan procedeixi
 segments orgànics i funcionals:
responsables del segment

 electrònica / manual

afectació del crèdit disponible
d’un segment, normalment com
a conseqüència d’una sol·licitud
de despesa

 contractes menors: sense doc.
comptable
 amb expedient contractació:
cap servei PiF

 electrònica

comanda

encàrrec formal de prestació de
serveis o d’adquisició de béns a
un tercer

 personal autoritzat adscrit a
unitats administratives i campus

 correu electrònic o
escrit

proposta

formalització de la sol·licitud en
document comptable

 caps de servei, d’unitat i
directores de campus

 electrònica / manual

autorització i
disposició
(adjudicació i
contracte)

permís per realitzar una despesa
 contractes menors: rector per
(autorització) i comunicació i
acumulació de fases
formalització del compromís amb  amb expedient contractació:
el tercer (disposició)
rector

 electrònica / manual
per relació

factura: validació

conformitat amb el servei prestat
o amb el bé adquirit

 personal autoritzat adscrit a
unitats administratives i campus

 electrònica

factura: autorització

formalització administrativa de la
conformitat amb el servei prestat
o amb el bé adquirit

 contractació centralitzada (**):
caps de secció o assimilats dels
serveis o unitats que gestionin la
despesa
 contractació directa: caps de
servei, d’unitat i directores de
campus o, si n’hi ha, caps de
secció de gestió econòmica

 electrònica

sol·licitud: autorització autorització per iniciar l’execució
d’una despesa

reserva

 electrònica / manual

 electrònica

 electrònica / manual
per relació

 electrònica

reconeixement
obligació i ordenació
del pagament

donar fe del deute adquirit amb
el proveïdor i manifestació de la
intenció de liquidar-lo

 rector

 electrònica / manual
per relació

pagament

materialització de l’obligació
adquirida

 tresoreria centralitzada: rectorat i
gerència

 electrònic

 fons de liquiditat: responsables
 electrònic
dels serveis, unitats o campus que
tinguin adscrit el fons
(*) aquestes competències podran ser exercides també per òrgans de rang superior sense necessitat de formalitzar-ho
explícitament.
(**) s’entén per contractació centralitzada la despesa gestionada pels serveis de gestió patrimonial i contractació, d’informàtica,
de biblioteca i de personal.
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Secció IV. Programació i despesa plurianual
Article 34. Compromisos de despesa de caràcter plurianual
Podran adquirir-se compromisos de despesa que s’hagin d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzin, sempre que
tinguin per objecte finançar alguna de les següents matèries:
1) Inversions reals.
2) Despeses en béns i serveis la contractació dels quals, sota les modalitats establertes en la normativa reguladora de
contractació administrativa, no pugui ser estipulada o resulti antieconòmica en el termini d’un any.
3) Arrendaments de béns immobles a utilitzar per la UPF.
4) Càrregues derivades de l'endeutament. Aquestes operacions de crèdit requeriran l'autorització de la Generalitat de
Catalunya.
5) Convenis que suposin compromisos plurianuals.
6) Càrregues derivades d’acords amb tercers per a la liquidació d’interessos de demora.
El nombre d’exercicis als quals es poden aplicar les despeses incloses en els punts 1), 2), 5) i 6) no serà superior a quatre. El Consell
Social podrà autoritzar l’ampliació d’aquest termini a proposta del Consell de Govern si es considera que el nou termini comportarà
una millora en l’execució dels compromisos a adquirir.

Article 35. Adquisició de béns immobles
Podrà ser diferit el venciment de l’obligació de pagament del preu de compra de béns immobles adquirits directament, sent
distribuïts els imports pactats en els exercicis pressupostaris segons les anualitats acordades.

Article 36. Autorització
L'aprovació de la programació i de la despesa plurianual correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern. Sense
perjudici d’aquestes competències, el rector podrà acordar amb la Generalitat de Catalunya un contracte-programa com a
instrument de finançament complementari.

Article 37. Estat dels compromisos plurianuals
El compte general de la UPF inclourà l'estat de compromisos de despeses adquirits amb càrrec a exercicis futurs. Tanmateix, les
despeses plurianuals consistents en càrregues derivades de l'endeutament seran detallades de forma annexa al compte
d'endeutament inclòs en el compte general de la UPF, encara que pròpiament no formaran part de l'estat de compromisos de
despeses adquirits amb càrrec a exercicis futurs.

Secció V. Despeses de personal
Article 38. Les retribucions del personal docent i investigador
El personal docent funcionari serà retribuït segons el seu cos i dedicació i d'acord amb la legislació vigent, pels conceptes de
retribucions bàsiques, de complements de destinació i específic i d'aquells altres complements que reglamentàriament
s'estableixin.
El Consell Social acordarà, a proposta del Consell de Govern, l’assignació, singular i individual dels complements addicionals dintre
del límits establerts per la Generalitat de Catalunya, als efectes de retribuir mèrits individuals docents, de recerca i de gestió del
personal docent i investigador funcionari i contractat.

Article 39. Les retribucions del PAS funcionari
Les retribucions del personal funcionari d'administració i serveis són:
a) Bàsiques i complement de destinació: els imports previstos en la legislació bàsica vigent.
b) Complement específic: l'aprovat pel Consell Social.
Els imports unitaris de les gratificacions per serveis extraordinaris són els establerts per la Generalitat de Catalunya per als seus
funcionaris. El Consell Social en fixarà la quantia total.
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Article 40. Les retribucions del personal en règim laboral
El personal laboral, tant docent com d’administració i serveis, serà retribuït segons determini el conveni col·lectiu que els sigui
d'aplicació.
El personal amb contracte d'alta direcció percebrà les retribucions que en cada cas s'hagin acordat, d'acord amb la legislació
laboral vigent aplicable.

Article 41. Relació de llocs de treball
Sense perjudici d'allò que disposa l’article 163 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, la relació de llocs de
treball del personal d’administració i serveis de la Universitat i les modificacions i despesa que comporten són aprovats pel Consell
Social.

Secció VI. Despeses de funcionament
Article 42. Indemnitzacions per raó del servei
Dietes i despeses de viatge: El personal de la Universitat tindrà dret a percebre indemnitzacions per encàrrec de serveis en
concepte de dietes i despeses de viatge, d’acord amb la normativa vigent.
També tindran dret a indemnitzacions per raó de servei, amb la mateixa consideració que el personal de la Universitat a aquests
efectes, els membres de tribunals a concursos de professorat i de lectura de tesis o treballs de recerca, els alumnes que assisteixin
a actes o realitzin activitats en nom de la Universitat, i els col·laboradors de projectes d'investigació que acreditin aquest dret.
Drets d’assistència: El Consell Social fixarà els drets econòmics d'assistència a tribunals, comissions, meses electorals i altres òrgans
assimilables.

Article 43. Atencions protocolꞏlàries, representatives i activitats institucionals
La justificació d’aquestes despeses vindrà acompanyada d’una indicació que especifiqui els motius que determinen la realització
de la despesa i les persones o grups que en són destinataris.

Article 44. Subvencions i ajuts
En defecte d’acords específics dictats pel Consell Social o el Consell de Govern, el rector podrà autoritzar les subvencions o ajuts
atorgats per la Universitat.

CAPÍTOL II. LA GESTIÓ DELS INGRESSOS
Article 45. Caràcter dels drets
Els imports que figuren en els conceptes pressupostaris d'ingrés expressen la previsió d'ingressos a liquidar durant l'exercici
pressupostari.

Secció I. Fases de la gestió de l'ingrés
Article 46. Fases
En la gestió dels ingressos es diferencien dues fases:
a) la contracció prèvia o la liquidació dels drets (CP).
b) la recaptació (MI).

Article 47. Contracció prèvia i liquidació de drets (CP)
La contracció de drets és el registre d'un ingrés a percebre i acceptat, que es produeix com a conseqüència de la comunicació
del reconeixement d'un deute per un tercer amb la Universitat. Tenen aquest caràcter, entre d'altres, les notificacions oficials de
transferències i les subvencions.
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La liquidació del dret és l'acte que té per finalitat definir la quantitat exacta del dret a percebre per la Universitat, bàsicament com
a conseqüència de la prestació d'un servei o la utilització privativa d'un bé per un particular. Tenen aquest caràcter, entre d'altres,
les matrícules, les taxes i els preus públics.
L'import dels diferents conceptes que integren la liquidació econòmica de la matrícula el regula anualment, mitjançant decret, la
Generalitat de Catalunya, import al qual s'aplicaran les reduccions establertes en la legislació vigent i en les normes internes de la
Universitat.
L'emissió d'una factura o document anàleg per part de la Universitat originarà la contracció del dret corresponent.
A les factures emeses per la utilització de locals i materials hi figurarà l'import pel lloguer de sales, aules i/o materials. Si la tarifa
aplicada no inclou la utilització de personal, l'import de la factura es calcularà afegint-hi les quantitats a percebre pel personal
que presti el servei, que seran fixades per la gerència.

Article 48. Recaptació (MI)
La fase de recaptació es materialitza amb l’ingrés en comptes de la Universitat d’un deute reconegut per un tercer, hagi estat o
no contret o liquidat prèviament.

Secció II. La gestió segons la naturalesa econòmica de l’ingrés
Article 49. Ingressos finalistes o de caràcter específic
Són ingressos finalistes els que financien de forma específica projectes, activitats i d’altres actuacions concretes que hagi
d’executar la Universitat.

Article 50. Ingressos per serveis prestats
El Consell Social aprovarà els preus dels ensenyaments propis, els dels cursos d’especialització (amb les exempcions i bonificacions
que corresponguin) i els dels serveis que presti la Universitat.
No obstant això, s’autoritza el gerent a què fixi el preu de les prestacions de servei que no hagin estat incloses en el quadre de
tarifes vigent en l’exercici corrent. En cas que es prevegui el manteniment d’aquests serveis en exercicis posteriors, els quadres de
tarifes vigents n’hauran de contemplar el preu.

Article 51. Ajuts o subvencions específics per un òrgan o activitat
Els ajuts o subvencions que rebi la Universitat d'una institució, empresa o particular amb destinació a un òrgan o activitat,
s'ingressaran en la tresoreria de la Universitat i es destinaran a ampliar la dotació del segment orgànic o funcional on estigui
assignada la seva execució.

Article 52. Convenis i contractes
Els convenis i contractes com a instruments per a l'establiment d'acords de col·laboració o de contraprestació que generen
ingressos i despeses, són una font d’ingressos finalistes.
Els convenis o contractes poden tenir alguna d'aquestes finalitats:
a) La realització de treballs de caràcter científic o tècnic.
b) La prestació d'altres serveis.
c) El desenvolupament de cursos o activitats de formació.
d) El desenvolupament d'altres activitats (congressos, etc.).

Article 53. Operacions d’endeutament i d’aval
La Universitat podrà fer ús d’operacions d’endeutament i d’aval. La proposta d’aquestes operacions serà acordada pel Consell
Social i presentada al departament competent en matèria d’universitats, per tal que siguin autoritzades pel Govern de la
Generalitat de Catalunya.
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TÍTOL V. LA GESTIÓ FINANCERA DEL PRESSUPOST
Article 54. Tresoreria
Constitueixen la tresoreria de la Universitat els recursos financers, ja siguin diners, valors, crèdits o productes de l'endeutament, tant
per a operacions pressupostàries com extrapressupostàries.
El tresorer de la Universitat és el gerent.
La Universitat podrà obrir el nombre de comptes que consideri necessari per al compliment de les seves funcions. La competència
per autoritzar l'obertura de comptes en el sistema financer correspon al gerent. Els comptes podran ser de les classes següents:
a) Comptes generals operatius, que són aquells en què se centralitzen els ingressos i pagaments no financers.
b) Comptes generals per a operacions de caràcter financer.
c) Comptes restringits d'ingressos, regulats en l'article 55.
d) Comptes dels fons de liquiditat, regulats en la secció I del capítol III d'aquest títol.

CAPÍTOL I. GESTIÓ DELS COBRAMENTS
Article 55. Comptes restringits d'ingressos
La recaptació dels drets de matrícula, dels preus públics i d'altres que estableixi la gerència s'ingressarà en comptes restringits
d'ingressos, que periòdicament i de forma automàtica, es transferiran al compte general de la Universitat. Des d'aquests comptes
no s'efectuaran pagaments.
Excepcionalment, per ordenar transferències dels comptes restringits d'ingressos als comptes generals es requeriran dues signatures:
la del rector o el vicerector designat i la del gerent, el vicegerent competent en matèria d’economia, el cap del servei de
pressupostos i finances i en els últims quinze dies naturals dels mesos de juliol i de desembre, el cap de secció de tresoreria del servei
de pressupostos i finances.
El gerent podrà dictar les instruccions oportunes per tal de documentar convenientment i de forma periòdica els ingressos que, un
cop recaptats, es traspassen als comptes generals de la Universitat.

CAPÍTOL II. GESTIÓ DELS PAGAMENTS
Article 56. Comptes generals de la Universitat
Les obligacions de la Universitat es pagaran a través dels comptes generals, d’acord amb el pla de tresoreria existent, excepte els
pagaments efectuats pels fons de liquiditat i en efectiu.

Article 57. Modalitats de pagament
Els pagaments s’efectuaran d’acord amb l’ordre de preferència que es detalla a continuació:
a) Per transferència bancària
b) Mitjançant targeta de crèdit
c) En efectiu
d) Mitjançant xec

Les ordres de transferència bancària i els xecs dels comptes generals requeriran de dues signatures o, en el cas de les ordres de
transferència, de dues autoritzacions efectuades de forma telemàtica: la del rector, el vicerector que designi i la del gerent, el
vicegerent competent en matèria d’economia, el cap del servei de pressupostos i finances i en els últims quinze dies naturals dels
mesos de juliol i de desembre, el cap de secció de tresoreria del servei de pressupostos i finances.
Excepcionalment les dues signatures o autoritzacions podran ser efectuades per rectorat o per gerència. Les ordres de
transferència signades o autoritzades telemàticament per dos membres autoritzats de la gerència requeriran una ratificació
posterior per part del rector o del vicerector designat.
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CAPÍTOL III. ORDRES DE PAGAMENT A JUSTIFICAR
Secció I. Fons de liquiditat (FL)
Article 58. Concepte i components
Tindran el caràcter de fons de liquiditat (FL) les provisions de fons de caràcter extrapressupostari i permanent que siguin realitzades
a habilitacions de caixa per a l’atenció immediata i posterior aplicació a pressupost de l’exercici corrent.
Els fons de liquiditat poden tenir una component renovable i una altra esporàdica. La renovable servirà per atendre pagaments
freqüents i d'escassa quantia, l’esporàdica permetrà l’atenció de necessitats ocasionals, que no tinguin continuïtat durant l'exercici
i que no puguin satisfer-se mitjançant el tràmit normal dels pagaments.
El gerent autoritzarà la creació, modificació i tancament dels fons de liquiditat de la Universitat.

Article 59. Dotació dels fons de liquiditat
Al principi de l’exercici pressupostari el gerent autoritzarà l’import de cadascun dels fons de liquiditat existents, podent-ne modificar
al llarg de l’exercici la dotació inicial de forma excepcional.

Article 60. Disposició dels fons de liquiditat
La disposició del fons de liquiditat s’efectuarà en funció de si compta amb targetes de crèdit que tinguin un PDI com acreditat:
a) Disposició de fons de liquiditat sense targeta de crèdit amb PDI acreditat: Ordinàriament les disposicions del fons s'efectuaran
a través de transferències bancàries o xecs nominatius, per un import unitari màxim de 600,00€, sent requerides dues signatures
autoritzades. Aquest import podrà ser incrementat fins a 1.500,00 € quan es tracti de pagaments que tinguin caràcter d’urgència.
Els fons de liquiditat adscrits al servei de pressupostos i finances i a la secretaria del rectorat, a criteri dels seus caps, podran veure
ampliats els anteriors límits en funció de la naturalesa dels pagaments a efectuar. Si s’efectuen disposicions mitjançant l’ús de
targeta de crèdit, l’import mensual màxim per a cada targeta serà fixat pel gerent.
La disposició del fons requerirà la signatura del caixer pagador, que llevat que es disposi altrament, serà el cap de l'òrgan al qual
estigui adscrit el fons de liquiditat, i d'un altre funcionari membre del PAS de la Universitat, o del substitut d'ambdós, tots ells designats
pel rector a proposta del gerent. També tindran signatura reconeguda en els comptes bancaris dels fons de liquiditat el vicerector
designat per a assumptes financers, el gerent, el vicegerent competent en matèria d’economia, i en els últims quinze dies naturals
dels mesos de juliol i de desembre el cap del servei de pressupostos i finances i el cap de secció de tresoreria del servei de
pressupostos i finances.
b) Disposició de fons de liquiditat amb targeta de crèdit amb PDI acreditat: El Servei de Recerca, com a unitat administrativa que
controla l’execució dels projectes, convenis i activitats de recerca, és la unitat encarregada de la gestió operativa associada al
lliurament i control de les targetes de crèdit assignades al personal investigador de la Universitat. Aquesta assignació s’efectua a
sol·licitud del PDI i el seu atorgament es farà tenint en compte una anàlisi financera dels programes de recerca dels quals és
Investigador Principal i d’acord amb els criteris fixats pel vicerector de Política Científica i el Servei de Recerca.
Cada PDI només podrà tenir assignada una targeta de crèdit i, mitjançant la signatura d’un protocol, adquireix el compromís
inexcusable de compliment i acceptació de les condicions i requisits que s’hi fixin. Cada targeta disposa d’un límit mensual fixat
pel Servei de Recerca.
Les disposicions de fons solament podran ser efectuades mitjançant l’ús de la targeta de crèdit associada al fons de liquiditat, sent
el PDI assignat la persona autoritzada per efectuar pagaments fins a un import mensual màxim equivalent al límit referit en el
paràgraf anterior.
El vicerector designat per a assumptes financers, el gerent, el vicegerent competent en matèria d’economia i en els últims quinze
dies naturals dels mesos de juliol i de desembre el cap del servei de pressupostos i finances i el cap de secció de tresoreria del
servei de pressupostos i finances són les persones autoritzades per dur a terme l’assignació i retirada d’efectiu en aquests fons de
liquiditat, l’amortització i qualsevol altra operativa relacionada amb la gestió de les targetes de crèdit.

Article 61. Justificació i reposició dels fons de liquiditat
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Bases d’execució del pressupost 2022
L'òrgan gestor durà a terme un registre d'ingressos i de pagaments i farà un arqueig diari del fons.
Les justificacions i la reposició podran ser parcials segons les necessitats de liquiditat previstes per l'òrgan gestor i de control del
fons. Per a la justificació s'expediran normalment documents ADOP aplicats als conceptes pressupostaris als quals corresponguin
els pagaments liquidats, que hauran d'anar acompanyats dels documents justificatius de la despesa efectuada. Excepcionalment,
s'utilitzaran documents MPE.
Els interessos debitats en aquests comptes s'ingressaran periòdicament en el compte general de la Universitat.
Els imports de components esporàdics es liquidaran normalment dintre de la quinzena següent a la del pagament de la despesa
que els van originar i, com a màxim, dintre dels tres mesos següents a la seva percepció o, si fos anterior, el dia 31 de desembre.
No es podrà autoritzar cap altra dotació esporàdica quan n'hi hagin de pendents de liquidar pel mateix concepte.
L'última justificació de caràcter renovable s'efectuarà en les dates fixades en el calendari de tancament del pressupost.

Secció II. Bestretes dels fons de liquiditat
Article 62. Bestretes per raó del servei: indemnitzacions, atencions protocolꞏlàries i representatives i altres despeses
ocasionals de menor quantia
Les bestretes efectuades per avançar el pagament d’ordres de servei, atencions protocol·làries i representatives i altres despeses
ocasionals de menor quantia seran sol·licitades per l'interessat fins a un import màxim de 1.500,00 €.
Les vinculades a ordres de servei seran autoritzades per l’òrgan responsable de la seva concessió. La resta seran lliurades per
l’habilitat de caixa i, si és el cas, autoritzades pels responsables del segment els crèdits assignats del qual tinguin per objecte
aquesta bestreta.
El gerent podrà autoritzar, de forma excepcional, bestretes per import superior a 1.500,00 €.
Les bestretes es liquidaran normalment dintre de la quinzena següent a la del pagament de la despesa que les van originar i, com
a màxim, dintre dels tres mesos següents a la seva percepció o, si fos anterior, el dia 31 de desembre. No se n’autoritzaran de noves
quan n'hi hagin de pendents de liquidar pel mateix concepte.

TÍTOL VI. LIQUIDACIÓ I TANCAMENT DEL PRESSUPOST
Article 63. Imputació i liquidació d'ingressos i despeses
L’execució del pressupost coincideix amb l'any natural. Els drets liquidats i les obligacions reconegudes durant aquest període
seran aplicats al pressupost de l’exercici.
En relació a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions, el pressupost es liquida a 31 de desembre i, per tant, tots els drets
liquidats pendents de cobrament i les obligacions reconegudes pendents de pagament en aquesta data quedaran a càrrec de
la tresoreria de la Universitat.
Abans del mes de desembre, el servei de pressupostos i finances dictarà les instruccions que regulin les operacions de tancament
de l’exercici.
El Consell Social aprovarà la liquidació del pressupost i els comptes anuals anuals relatius a l’exercici que es tanca. Aquesta
documentació serà presentada al Consell de Govern.
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Bases d’execució del pressupost 2022
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desenvolupament de les bases d’execució del pressupost
S'autoritza la gerència a desenvolupar, si escau, aquestes bases d’execució mitjançant circulars de gestió econòmicoadministrativa i de comptabilitat. També podrà desenvolupar mesures de control intern.

Segona. Vigència
Les bases d’execució del pressupost entraran en vigor l’1 de gener del 2022 i seran vigents fins que resultin modificades o se
n’aprovin d’altres.
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Acord de Consell de Govern de 15 de desembre del 2021
MODIFICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ PER AL CURS 2020-2021

Nom de la proposta

MU en Arqueologia Global

Branca de
coneixement

Arts i
Humanitats

Universitat
Coordinadora

UPF

Universitats
participants

Places

-

Crèdits

Centre gestor
a la UPF

Observacions

25

60

Dep.
d’Humanitats

Es proposa la
desprogramació
d’aquesta
titulació

Places

Crèdits

Centre gestor
a la UPF

Observacions

60

Dep. de
Ciències
Experimentals
i de la Salut

Es proposa deixar
d’oferir les 30
places d’aquesta
especialitat per al
curs 2021-22

MODIFICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ PER AL CURS 2021-2022

Nom de la proposta

Branca de
coneixement

Universitat
Coordinadora

Universitats
participants

MU en Formació de

Professorat d’Educació
Secundària i Batxillerat,
Formació Professional i
Ensenyament d’Idiomes Especialitat d’Anglès

Ciències
Socials i
Jurídiques

UPF

UOC

30 de
l’especialitat
d’Anglès

MODIFICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ PER AL CURS 2022-2023

Nom de la proposta

Màster Universitari en
Gestió de la Sostenibilitat /
Master of Sicience in
Sustainability Management
Abans:
Màster Universitari en
Gestió Global de la
Sostenibilitat / Master of
Science in Global
Sustainability Management

Branca de
coneixement

Ciències
Socials i
Jurídiques

Universitat
Coordinadora

UPF

Universitats
participants

-

Places

30

Crèdits

60

Centre gestor
a la UPF

Escola
Superior de
Comerç
Internaciona
l/
Barcelona
School of
Management

Observacions

Es proposa el
canvi de
denominació de
la titulació
seguint les
indicacions del
darrer informe de
l’AQU per a la
seva verificació.

PLA DE MESURES D’INTEGRITAT EN LA GESTIÓ DE LA UNIVERSITAT POMPEU
FABRA
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Introducció
La lluita contra el frau i la corrupció en el marc de la integritat de la gestió
La Universitat Pompeu Fabra planteja l’adopció d’aquest Pla de mesures d’integritat en la
gestió, amb l’objectiu de prevenir i combatre el frau i la corrupció, en el marc de la seva
política d’integritat i com a continuïtat i enfortiment tant d’un conjunt d’actuacions que ja ha
dut a terme al llarg dels anys, com també d’una sèrie de procediments de què ja disposa
actualment. Addicionalment, amb l’objectiu d’abordar de forma apropiada i específica els
riscos de frau presents en qualsevol organització complexa, per mitjà d’aquest Pla, també
es preveu impulsar l’adopció de noves mesures. D’una banda, s’estableixen nous
procediments amb una articulació més sistematitzada i una regularitat periòdica –per
exemple, l’obligatorietat de subscriure una expressa Declaració d'Absència de Conflicte
d'Interessos (DACI) per a aquelles persones més vinculades a determinats processos
econòmics o de contractació–; d’altra banda, es crea un nou òrgan, la Comissió Antifrau,
que haurà de tenir cura de promoure i fer el seguiment de les mesures que s’adoptin, des
de la prevenció fins a la investigació de qualsevol tipus de conducta que pugui comportar
frau o corrupció. Així mateix, davant del moment en què ens trobem derivat de la crisi de la
COVID-19, l’adopció d’un pla d’aquestes característiques es vincula oportunament amb el
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 2021,
pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i amb l’Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquests dos textos normatius estableixen la
necessitat que els fons que es puguin percebre, en aquest marc, es gestionin adequadament
i de conformitat amb totes les normes aplicables, en particular les normes relatives a la
prevenció del frau i de la corrupció, com també l’evitació de conflictes d'interessos.
El Codi Ètic i els instruments de garantia
En la línia de continuïtat abans expressada, en primer lloc, cal consignar que la Universitat
ja es va dotar d’un Codi Ètic l’any 2012, per mitjà del qual es van fixar uns principis que
anaven més enllà de la lluita contra el frau o la corrupció, ja que promovien una conducta
ètica de tots els membres de la comunitat. Recentment, aquest Codi ha estat revisat i se
n’ha aprovat un de nou (l’any 2020) reforçat amb mecanismes de garantia, com ara la
constitució de la Comissió d’Integritat i la implementació de la Línia Ètica, com a canal de
comunicacions en el marc de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 d'octubre del 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre
infraccions del Dret de la Unió. Sens dubte, disposar ja d’un canal d’aquest tipus, que
assegura l’anonimat dels comunicants, constitueix una forta garantia que ha de contribuir a
remoure possibilitats de generar algun tipus de frau. En particular, tres dels principis que
recull el Codi Ètic –ja presents en la seva versió inicial del 2012– tenen una especial relació
amb l’evitació del frau: són els d’honradesa, d’igualtat i de responsabilitat. L’honradesa
resulta imprescindible tant en la gestió dels fons públics per part dels responsables de la
Universitat, com en l’aprofitament per part dels estudiants que ocupen una plaça en
ensenyaments amb forta demanda. El principi d’igualtat –no cal dir-ho– és fonamental i cal
destacar-ne la incidència en molts processos que gestiona la Universitat, especialment pel
que fa a la contractació i l’assegurament de la lliure concurrència. Pel que fa a la
responsabilitat, el Codi Ètic l’estén a tots tres col·lectius de la comunitat (personal docent i
investigador, personal d’administració i serveis i estudiants), a totes les activitats que es
2

duen a terme a la Universitat i insisteix en la necessitat de transparència, objectivitat, mèrit i
capacitat i evitació del conflicte d’interessos. Finalment, el Codi Ètic posa èmfasi en la
transparència, que cal entendre també com a mecanisme de retiment de comptes i com a
garantia que contribueix a la prevenció del frau.
Els valors del Pla Estratègic 2016-2025
Així mateix, poc temps després de l’elaboració del Codi Ètic, la UPF va aprovar el Pla
Estratègic 2016-2025, el qual pretenia associar la identitat de la nostra institució a un conjunt
de valors imprescindibles que han de configurar una comunitat ètica diferenciada en el
context de les institucions d’ensenyament superior, cada vegada més global. Entre altres,
alguns dels valors que identificava el Pla Estratègic, encara vigent, eren el compromís,
l'equitat, el rigor i el retiment de comptes, els quals esdevenen molt rellevants a l'hora de
constituir la UPF com una institució plenament decidida a practicar i promoure la integritat
pública.
L’Estratègia de Transparència, Integritat i Compliment - Projecte ÈTIC
Posteriorment, el setembre del 2017 el Consell de Direcció de la UPF va aprovar l’Estratègia
de Transparència, Integritat i Compliment –coneguda com a “Projecte ÈTIC”–, la qual
desplega actuacions en les tres línies que li donen nom, estretament interconnectades. En
primer lloc, pel que fa a la transparència, el Projecte ÈTIC ha permès avançar en la millora
del Portal de la Transparència de la UPF, amb bones avaluacions externes; s’ha creat el
Consell Assessor de la Transparència, com a òrgan de consulta i participació; i, encara, s’ha
establert un nou circuit de tramitació de les sol·licituds d’accés en l’exercici del dret d’accés
a la informació pública. Pel que fa a la Integritat –tal com ja hem assenyalat–, s’ha revisat el
Codi Ètic del 2012 i se n’ha aprovat un de nou, més clar i amb les garanties de seguiment i
revisió ja esmentades (Comissió d’Integritat i Línia Ètica). En aquesta direcció, recentment,
el passat 28 de setembre, la UPF va formalitzar l’adhesió a l’estructura de la “Bústia Ètica i
de Bon Govern” de l’Ajuntament de Barcelona, la qual deriva d’un Protocol marc de
col·laboració amb l’Institut per a la Cultura Democràtica a l’Era Digital per a difondre i enfortir
aquesta Bústia Ètica i de Bon Govern com a paradigma de canal de comunicacions que
garanteix la confidencialitat i l’anonimat dels comunicants i alertadors i com a eina pionera
en la lluita contra el frau i la corrupció. En el marc d’aquest protocol, la UPF es va
comprometre a treballar en benefici de la xarxa de ciutats i administracions públiques que
incorporin aquesta eina i promoure, així, a múltiples nivells, aquesta xarxa a favor de la
transparència i el bon govern i a defensar la cultura de bon govern així com la transparència
en la gestió pública i protegir l’anonimat dels alertadors de la corrupció i lluitar contra els
abusos que perjudiquin l’interès general, tal com preveu la Bústia esmentada. Pel que fa al
Compliment, s’ha efectuat una avaluació externa dels riscos en matèria de protecció de
dades personals i s’han començat a impulsar moltes de les mesures de millora que es
desprenien del diagnòstic obtingut. Precisament, amb el Pla que ara s’emprèn es vol
estendre l'avaluació de riscos al conjunt de les activitats de la nostra organització, amb
especial èmfasi en aquelles que podrien ser susceptibles de generar situacions que
poguessin conduir al frau i a la corrupció, és a dir, les relacionades amb la contractació, els
ajuts i altres en matèria de gestió econòmica, recollint l’experiència d’aplicació de mesures,
per exemple, en la contractació pública de projectes cofinançats per la Unió Europea i
l’avaluació de riscos que s’ha efectuat en aquesta matèria.
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El Pla com a compromís institucional de lluita contra el frau i la corrupció
La UPF vol ser un espai lliure de frau i corrupció. Per això, adopta aquest Pla de mesures
d’integritat en la gestió que pretén prevenir i combatre el frau i la corrupció a la Universitat
Pompeu Fabra i s’encapçala amb la declaració explícita del compromís institucional en
aquest àmbit per part del seu màxim òrgan de govern. El Pla s’articula al voltant dels quatre
elements o etapes que configuren el cicle de la lluita contra el frau i la corrupció: Prevenció,
Detecció, Correcció i Seguiment o Investigació. En primer lloc, en matèria de Prevenció, cal
destacar la importància de la promoció dels principis que conté el Codi Ètic i el compromís
de la institució amb la integritat pública; l’elaboració d’una avaluació de riscos; la formació
de tot el personal, a tots els nivells de l’organització; o l’oportunitat de dur a terme campanyes
d’informació adreçades a tota la comunitat universitària. A més, com a instrument per a la
prevenció i evitació dels conflictes d’interessos, s’estableix, com a annex 1 d’aquest Pla, un
“Model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI)”, molt semblant al que
preveu l’Ordre HFP/1030/2021 abans esmentada, que ha de ser subscrit tant pels empleats
públics que duen a terme tasques de gestió, control i pagament com per als beneficiaris
privats, socis, contractistes i subcontractistes. Pel que fa a la Detecció, el Pla preveu la
utilització de la Línia Ètica com a instrument de denúncia (amb la possibilitat que aquesta
sigui anònima) i la potenciació de la transparència. En tercer lloc, en relació amb la
Correcció, s’incorpora la creació d’un nou òrgan, la Comissió Antifrau, integrat per
responsables de la Universitat en els aspectes clau per la seva incidència en matèria de frau
i corrupció, és a dir, pels responsables d’àmbits, com ara transparència, integritat, gestió
econòmica, pressupost o l’assessorament jurídic. El Reglament d’aquesta Comissió ja
queda aprovat conjuntament amb el Pla i figura com a annex 2 d’aquest Pla. En quart lloc,
el Seguiment es concreta en l’elaboració d’un informe d'avaluació per part de la Comissió
Antifrau, de nova creació, i en la previsió d’investigació de qualsevol denúncia i l’adopció de
les mesures corresponents en cada cas. El Pla es clou amb la previsió de la seva avaluació
i l’enumeració dels principals indicadors que caldrà tenir en compte per a dur-la a terme.

A. Compromís institucional de la Universitat Pompeu Fabra per lluitar contra el frau
i la corrupció
(1) Compromís contra el frau en el marc de la integritat pública
La Universitat Pompeu Fabra, com a universitat pública que, per mitjà del seu Codi
Ètic, ha assumit uns estàndards ètics del màxim rigor, expressa el seu compromís
en l’ús adequat dels fons públics i en la lluita contra el frau i la corrupció.
(2) El Pla de mesures d’integritat en la gestió com a instrument de lluita contra el frau
i la corrupció
a. La Universitat Pompeu Fabra adopta el conjunt de les mesures que estableix aquest
Pla com a instrument de lluita contra el frau i la corrupció, i també per a evitar o
gestionar conflictes d’interessos potencials.
b. La UPF assumeix els conceptes de conflicte d’interessos, frau i corrupció adoptats
per la Unió Europea, en particular els establerts al Reglament (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les
normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió (Reglament financer)
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i la Directiva (UE) 2017/1371, de 5 de juliol del 2017, sobre la lluita contra el frau que
afecta els interessos financers de la Unió a través del Dret penal.
B. Mesures de Prevenció
(1) MP1. Promoció dels principis inclosos al Codi Ètic
La Universitat, per mitjà de la Comissió d’Integritat, ha de dur a terme, amb caràcter
periòdic, accions de difusió dels principis recollits al Codi Ètic i de promoció de la
integritat pública entre tots els membres de la comunitat universitària.
(2) MP2. Avaluació de riscos
a. La Universitat ha de dur a terme periòdicament una revisió i una avaluació dels riscos
de frau i corrupció que es puguin originar en la seva activitat per mitjà de l’actuació
del seu personal en l'exercici de les seves funcions.
b. Aquesta avaluació de riscos, que ha de permetre detectar els punts més sensibles
susceptibles de produir frau o corrupció, ha de ser elaborada internament per la
Universitat, amb la implicació de personal de totes les categories i, sobretot, del
personal que té un coneixement més profund dels processos més crítics.
(3) MP3. Formació del personal
a. La Universitat ha de programar accions de formació a tot el seu personal en matèria
de prevenció del frau i la corrupció.
b. La Universitat ha de programar, de forma periòdica, accions de formació pràctica en
matèria de comptabilitat pressupostària i compres públiques adaptada a les eines de
la UPF adreçada al personal que les hagi de fer servir.
c. La Universitat ha de programar accions de formació, adreçada al personal que hagi
de rebre les ofertes i al que participi a l’examen de les proposicions, en la detecció
d'indicis de manipulació de licitacions advertits pels òrgans de defensa de la
competència.
d. El personal que hagi de subscriure una declaració d’absència de conflicte
d’interessos (DACI) haurà de fer, almenys, un curs de formació relacionat amb
aquesta matèria de caràcter obligatori, preferentment abans de subscriure-la, o, en
tot cas, durant l’any següent a la subscripció de la declaració.
(4) MP4. Informació i assessorament a la comunitat universitària en matèria de frau i
corrupció
a. La Universitat ha d’impulsar instruments informatius, adreçats al conjunt de la
comunitat universitària, que afavoreixin el coneixement del tipus de conductes que
puguin facilitar el frau i la corrupció i dels diferents supòsits en què es pot generar un
conflicte d'interessos i les maneres d'evitar-lo.
b. La Universitat ha d’efectuar periòdicament campanyes informatives i de
sensibilització que promoguin la prevenció de conductes que puguin facilitar el frau,
la corrupció i situacions de conflicte d’interessos.
c. La Universitat ha de garantir l’assessorament a totes les unitats acadèmiques i
administratives en matèria de lluita contra el frau i la corrupció per mitjà de
mecanismes tant interns com externs. En particular, en la tramitació de la
contractació menor, cal difondre la “Guia de l’elaboració de les memòries
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justificatives””, que inclou: la definició de manera precisa de les necessitats que es
pretenen satisfer; la descripció de quins són els destinataris de les prestacions que
es contractaran i la justificació de la idoneïtat de l'objecte del contracte per a satisfer
les necessitats; com també l’evitació de meres invocacions de manca i insuficiència
de mitjans per a justificar la licitació; etc.
d. La Universitat ha de facilitar, de forma específica, l’accés i la consulta en línia de les
normes relatives a la prevenció i la lluita contra el frau i la corrupció.
(5) MP5. Conflicte d'interessos
a. Han de subscriure una declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) les
persones que intervinguin en procediments de contractació administrativa i
d’atorgament de subvencions. El responsable de l'òrgan de contractació / concessió
de subvenció, el personal que redacti els documents de licitació / bases i
convocatòries, els experts que avaluïn les sol·licituds / ofertes / propostes, els
membres dels comitès d'avaluació de sol·licituds / ofertes / propostes i altres òrgans
col·legiats del procediment. En el cas dels òrgans col·legiats, tothom que hi
intervingui pot fer aquesta declaració a l'inici de la reunió, de la qual quedarà
constància a l'acta de reunió corresponent. Igualment, han de subscriure la DACI les
persones beneficiàries que, dins dels requisits de concessió de l'ajut, hagin de dur a
terme activitats que presentin un conflicte d'interessos potencial. La unitat gestora ha
d’incorporar les DACI als expedients corresponents.
El model de la DACI que han de subscriure aquestes persones s’incorpora com a
annex 1 d'aquest Pla.
b. La Universitat ha de vetllar perquè es compleixi estrictament la normativa
corresponent, en particular, els preceptes següents:
- El capítol VI, del títol III, titulat «Deures dels empleats públics. Codi de
Conducta» de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, és a dir, els articles 52
(Deures dels empleats públics. Codi de conducta), 53 (Principis ètics) i 54
(Principis de conducta).
- La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
- Decret 8/2021, de de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la
informació pública
- L’article 23 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, relatiu a l'abstenció.
- L’article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
c. La Universitat ha de comunicar i informar a tot el personal de l’obligatorietat de signar
una DACI en el cas de participar en un procediment que així ho requereixi, així com
del seu contingut bàsic i de qualsevol modificació que se’n realitzi.
(6) MP6 Mesures de planificació de la gestió
a. La Universitat ha de definir els perfils adequats a cada lloc de treball, amb els
coneixements i habilitats que es requereixen, especialment els relatius a

6

comptabilitat pressupostària i contractació pública per a l’acompliment de les seves
funcions.
b. La Universitat ha de planificar amb la suficient antelació les seves contractacions
procurant evitar la tramitació de contractes urgents i motivant, amb concreció
suficient, la utilització dels procediments que la llei preveu com a excepcionals. Així
mateix, la planificació ha de permetre la seva licitació per mitjà de procediments
oberts abans que per procediments negociats sense publicitat, de manera que es
fomenti la concurrència.
c. La Universitat ha de generalitzar les consultes preliminars de mercat en contractes
amb valor estimat superior a 50.000,00 €, que s'efectuaran de manera transparent,
perquè qualsevol empresa interessada pugui participar, fent pública la informació
intercanviada per mitjà de les consultes, salvaguardant la informació tècnica o
comercial que els potencials licitadors designin com a confidencial.
d. En el cas d'actuacions recurrents, cal fomentar l'ús dels acords marc o sistemes
dinàmics previstos a la legislació.
C. Mesures de Detecció
(1) MD1. Utilització de la Línia Ètica UPF
a. La Línia Ètica UPF, canal de comunicacions obert a la comunitat universitària i a tota
la ciutadania, que compta amb les màximes garanties de protecció dels alertadors
de conformitat amb la Directiva 2019/1937, pot rebre i tramitar comunicacions
relatives a situacions de frau, corrupció o conflictes d’interessos.
b. La Comissió d’Integritat, com a responsable de la supervisió de la Línia Ètica UPF,
pot traslladar a la Comissió Antifrau, en qualsevol moment de la tramitació de la
comunicació, aquells aspectes de la comunicació rebuda que continguin indicis de
frau, corrupció o conflicte d’interessos, per tal que aquesta última pugui analitzar-ho
i prendre les mesures corresponents.
c. Per tal d’assegurar la plena transparència, cal incorporar als plecs de contractació,
al perfil del contractant i a les bases de subvencions l'adreça de la Línia Ètica UPF,
la descripció del seu funcionament i les seves garanties.
(2) MD2. Mesures en l’àmbit de la contractació
a. La Universitat ha d’incorporar la figura del responsable de compra pública,
encarregat de supervisar i assessorar a les unitats promotores en relació amb les
prescripcions tècniques, criteris de solvència i d’adjudicació adaptats a les
necessitats concretes, com també de detectar situacions de potencial frau o
corrupció..
b. La Universitat ha de fomentar l’ús i el coneixement de la “Guia de l’elaboració de les
memòries justificatives” que estableix la necessitat de: (i) indicar les raons de tria dels
criteris d'adjudicació i per què permetran avaluar les propostes de manera que
s'aconsegueixi la millor oferta; (ii) determinar amb claredat la ponderació de cada
criteri d'adjudicació i les regles de valoració que s'aplicaran, de manera que tots els
licitadors coneguin el mètode de valoració a l'hora de preparar les seves ofertes; (iii)
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determinar amb claredat la proporcionalitat entre les condicions de solvència i
l'objecte del contracte.
c. Per tal d’assegurar-ne un ús correcte, cal assignar a la Unitat de Contractació
Administrativa la tasca de dur a terme un seguiment periòdic de la contractació menor
per mitjà de l'establiment d'alertes informàtiques, o bé designar un òrgan específic
per a fer-ho.
d. En contractes amb valor estimat superior a 500.000,00 euros, el responsable de
compra pública o bé el responsable corresponent ha de realitzar un estudi econòmic
que justifiqui detalladament el càlcul els costos indicant els mètodes utilitzats per a
determinar-lo. En la resta d’expedients el responsable de compra pública ha de
supervisar la memòria justificativa de la licitació on la unitat promotora ha de detallar
el càlcul dels costos dels contractes. En tots els expedients el responsable de compra
Pública ha d’analitzar i suggerir, si escau, paràmetres i valors específics que permetin
apreciar el caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes.
e. Cal deixar constància a l’expedient, a través de l’informe final del contracte subscrit
pel responsable del contracte dels incidents que puguin sorgir durant l'execució del
contracte i de les circumstàncies pactades (millores, condicions especials
d'execució...).
f. Per tal d’assegurar l'objectivitat i la transparència en la valoració de les ofertes, la
Universitat ha de procurar la designació de vocals entre tècnics especialitzats en la
matèria objecte del contracte.
(3) MD2. Mesures en l’àmbit de la gestió econòmica
a. Cal efectuar la revisió d’una mostra de productes obtinguts i els seus costos, per
avaluar que s’ha lliurat el treball i no s’han produït despeses innecessàries.
b. S’ha d’assignar al Servei de pressupostos i finances la funció de seguiment periòdic
de la gestió comptable i de la despesa.
c. Cal designar un òrgan per a la realització de revisions per mostreig a fi de detectar
si s'ha pogut obtenir una prestació diferent a la contractada.
D. Mesures de Correcció
(1) MC1. Creació de la Comissió Antifrau de la UPF
a. La Universitat ha de disposar d’una Comissió Antifrau, especialitzada en la lluita
contra el frau i la corrupció, que també contribueixi a evitar els conflictes d’interessos
que es puguin produir en l’activitat de la institució. La Comissió Antifrau pot desplegar
les seves activitats en els àmbits de la prevenció, la detecció, la correcció i el
seguiment.
b. La Comissió Antifrau ha de comptar, entre els seus membres, amb responsables de
la UPF amb coneixements sobre els àmbits més vinculats a l’adopció de mesures
que puguin prevenir, detectar, corregir o perseguir situacions de frau, corrupció o
conflicte d’interessos.
c. Els casos de frau identificats per la Comissió Antifrau han de ser tramesos al Rector
per a la seva comunicació al Servei Nacional de Coordinació Antifrau i a l’Oficina
Antifrau de Catalunya
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(2) MC2. Instruments de control
a. A fi de detectar si s'ha pogut obtenir una prestació diferent a la contractada i adoptar
les mesures correctives oportunes, cal designar un òrgan per a la realització de
revisions per mostreig.
b. L’auditoria anual de comptes de la Universitat Pompeu Fabra supervisa l’execució
pressupostària i informa del seu resultat, tot fent observacions i recomanacions sobre
aquells aspectes que es considera que contravenen la normativa.
(3) MC3. Potenciació de la transparència i el bon govern
a. La UPF ha d'adaptar, en el termini d’un any des de l’aprovació d’aquest Pla, la
Normativa per la que es desenvolupa la legislació de la Transparència i el dret
d'accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra al Decret 8/2021, de 9
de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.
b. La UPF ha d’actualitzar, en el termini d'un any des l’aprovació d’aquest Pla, la
Regulació de les Cartes de Serveis, aprovada per Acord de la Junta de Govern de 4
d'abril del 2001, adaptant-lo a la nova legislació, en particular la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
E.

Mesures de Seguiment i Persecució

(1) MS1. Informe d'avaluació del Pla de la Comissió Antifrau de la UPF
a. Correspon a la Comissió Antifrau l'avaluació i el seguiment d’aquest Pla de mesures
d’integritat en la gestió, del qual haurà de presentar un informe anual al Consell de
Govern i al Consell Social.
b. El Pla de mesures d’integritat en la gestió ha de ser revisat per la Comissió Antifrau,
com a mínim, cada dos anys.
(2) MS2. Mecanismes de seguiment
a. Qualsevol situació susceptible de rebre la consideració de frau, corrupció o conflicte
d’interessos que sigui posada en coneixement de la Comissió Antifrau ha de ser
objecte d'anàlisi i d’investigació i, si escau, la Comissió pot proposar l'adopció de les
mesures cautelars i correctores que resultin procedents, com també la suspensió
dels procediments que se’n puguin veure afectats, si no és que ja s’ha produït.
b. L’òrgan de contractació posarà en coneixement de les autoritats competents en
matèria de competència les conductes dels licitadors en les quals es detecti, durant
la tramitació d'expedients de contractació, que puguin tenir per objecte o puguin
produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència
F.

Avaluació

(1) Responsable de l'avaluació
Les mesures que conté aquest Pla han de ser objecte d’avaluació mitjançant
indicadors. L’informe anual que la Comissió Antifrau ha de presentar al Consell de
Govern i al Consell Social inclourà un apartat amb l’evolució d’aquests indicadors.
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(2) Indicadors
Els indicadors per a l'avaluació del Pla seran els següents:
-

Indicador MP1: Nombre i tipus d’accions informatives de difusió i promoció dels
principis del Codi Ètic de la UPF.
Indicador MP2: Disposició de l’informe d’anàlisi de riscos corresponent.
Indicador MP3: Nombre i tipus de cursos de formació programats i impartits i nombre
de participants en els cursos de formació.
Indicador MP4: Nombre i tipus de campanyes o d’accions informatives en matèria de
frau i corrupció.
Indicador MP5: Nombre de DACI subscrites.
Indicador MP6: Nombre de licitacions realitzades per la Universitat.
Indicador MP7: Nombre de licitacions realitzades per la Universitat per procediment
urgent.
Indicador MP8: Nombre de licitacions de valor estimat superior a 50.000 € realitzades
per la Universitat.
Indicador MP9: Nombre de licitacions de valor estimat superior a 50.000 € amb
consulta prèvia realitzades per la Universitat,
Indicador MD1: Nombre de comunicacions rebudes per la Línia Ètica de la Universitat
que han estat traslladades a la Comissió Antifrau.
Indicador MC1: Data de la primera reunió de la Comissió Antifrau. Nombre de
reunions de la Comissió Antifrau.
Indicador MS1a: Data de presentació de l’informe de la Comissió Antifrau.
Indicador MS1b: Data i document de la revisió del Pla per part de la Comissió
Antifrau.
Indicador MS2a: Nombre d’investigacions efectuades per la Comissió Antifrau.
Indicador MS2b: Nombre de comunicacions de l’òrgan de contractació a les autoritats
de defensa de la competència.
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Annex 1. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)

Expedient:
Contracte/subvenció.

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació/subvenció esmentat més
amunt, el sotasignant 1, com a participant en el procés de preparació i tramitació de
l'expedient, declara:
Primer. Que està informat del següent:
1. L'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, del 18 de juliol del 2018 (Reglament financer de la
UE) estableix que hi ha conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de
les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o
nacional, d'interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interès
personal.
2. [Només aplicable als expedients de contractació] L'article 64 «Lluita contra la
corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió
de la competència i garantir-ne la transparència en el procediment i assegurar la
igualtat de tracte de tots els candidats i licitadors. Defineix el conflicte d’interessos
com qualsevol situació en què el personal al servei de l’òrgan de contractació, que a
més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el
seu resultat, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o
personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en
el context del procediment de licitació.
3. L'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de règim jurídic del sector
públic, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment «les autoritats i
el personal al servei de les administracions en els quals es donin algunes de les
circumstàncies assenyalades a l'apartat següent», que són les següents:
a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la
resolució del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o
entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.
b) Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable i el parentiu de
consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol
1

Cal que el document que se signi adopti la flexió de gènere que correspongui a cada persona
signant.
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dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i
també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin
en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat
per a l'assessorament, la representació o el mandat.
c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones
esmentades a l'apartat anterior.
d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es
tracti.
e) Tenir relació de servei amb la persona natural o jurídica interessada
directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis
professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.
Segon. Que no es troba en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interessos de
les indicades a l'article 61.3 del Reglament financer de la UE i que no concorre en la seva
persona cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic que pugui afectar el procediment de licitació/concessió.
Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de l'òrgan de contractació/atorgant de
la subvenció, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció
que pugui concórrer.
Quart. Que és coneixedor que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es
demostri que sigui falsa comportarà les conseqüències disciplinàries / administratives /
judicials que estableix la normativa aplicable.
Cinquè. Que ha realitzat en data... la formació de la Universitat en matèria de prevenció del
frau i la corrupció / Que està inscrit a l’edició... de la formació de la Universitat en matèria de
prevenció del frau i la corrupció programada en data…, i que un cop finalitzada inclourà el
certificat d’assistència a l’expedient. / Que s’inscriurà a l’edició... de la formació de la
Universitat en matèria de prevenció del frau i la corrupció per a dur-la a terme en el termini
d’un any, i que un cop finalitzada inclourà el certificat d’assistència a l’expedient.
(Data i signatura, nom complet i document d’identitat)
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Annex 2. Reglament de la Comissió Antifrau de la Universitat Pompeu Fabra

Article 1. Creació de la Comissió Antifrau
En el marc del Pla de mesures d’integritat en la gestió, com a instrument que concreta el
compromís de la Universitat com a institució pública en la lluita contra el frau i la corrupció,
s’ha creat la Comissió Antifrau de la Universitat Pompeu Fabra.
Article 2. Composició de la Comissió Antifrau
1. La Comissió Antifrau de la UPF està constituïda pel secretari general, que la
presideix, el gerent, el president de la Comissió Econòmica del Consell Social, el
president de la Comissió d’Integritat, el cap de l’Assessoria Jurídica, i un tècnic de
l’Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni, que serà designat pel
president i actuarà com a secretari, amb veu però sense vot.
2. La Comissió Antifrau pot convidar a les seves reunions i treballs altres responsables,
experts o persones de la UPF o externs.
Article 3. Funcions de la Comissió Antifrau
Les funcions de la Comissió Antifrau de la UPF són les següents:
a) Impulsar les accions previstes en el Pla de mesures d’integritat en la gestió de la
Universitat Pompeu Fabra, efectuar-ne el seguiment i l’avaluació i revisar aquest Pla
cada dos anys.
b) Promoure l’adopció de bones pràctiques per a la prevenció i la lluita contra el frau, el
favoritisme i la corrupció a la Universitat que contribueixin a millorar la qualitat dels
serveis que presta la UPF.
c) Investigar possibles casos d’ús o destinació irregulars de fons públics.
d) Promoure l’adopció de mesures per a prevenir, detectar i solucionar de manera
efectiva els conflictes d’interessos que puguin sorgir, com també les conductes per
les quals els empleats facin ús en benefici privat d’informacions que tinguin per raó
de llurs funcions.
e) Avaluar i proposar la incorporació d'eines de base tecnològica integrada de mineria i
enriquiment de dades per a la detecció de riscos i verificacions de control (tipus
ARACHNE o similar) o sistemes automatitzats d’indicadors d’alerta.
f) Mantenir la llista actualitzada dels principals riscos als quals la Universitat està
exposada.
g) Avaluar l’efectivitat de les mesures establertes per a la prevenció i combat del frau i
la corrupció a la Universitat, aprovar-ne la modificació si s’estima necessari.
h) Elaborar un informe anual amb els resultats de l'avaluació del Pla.
i) Dur a terme qualsevol altra funció que la normativa li atribuexi o li encarreguin els
òrgans de govern de la UPF.
Article 4. Coordinació i col·laboració amb altres agents
La Comissió Antifrau s’ha de coordinar amb altres òrgans de la UPF i ha de col·laborar amb
els agents implicats en la lluita contra el frau i la corrupció; en particular, amb els òrgans o
organismes següents:
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a) La Comissió d’Integritat, especialment, en l’atenció i investigació d’aquelles
comunicacions que arribin per mitjà de la Línia Ètica relatives a situacions que puguin
generar frau o corrupció.
b) El Síndic de Greuges de la UPF, en especial sobre aquelles queixes que puguin
posar de manifest l’existència d’algun tipus de frau o corrupció.
c) L'Oficina Antifrau de Catalunya en les actuacions d’aquest organisme relatives a la
UPF.
Article 5. Periodicitat de les reunions i adopció d’acords
1. La Comissió Antifrau s’ha de reunir, en sessió ordinària, com a mínim un cop a l’any
per efectuar l’avaluació del Pla de mesures d’integritat en la gestió i aprovar-ne
l’informe corresponent.
2. En tot cas, s’ha de reunir de manera extraordinària, cada cop que es produeixi una
situació de potencial frau que requereixi la seva intervenció o a petició, d’almenys,
un terç dels seus membres.
3. L’adopció d’acords i el funcionament de la Comissió es regirà per les normes
previstes al Reglament del Consell de Govern.
Article 6. Procediments d’investigació
Els procediments d’investigació han de comprendre les fases següents:
Primera. L’anàlisi per determinar l’admissió a tràmit de la sospita de frau.
a) En cas de no admissió, s’haurà de notificar la resolució d’inadmissió motivada al
comunicant o denunciant, que pot recórrer la decisió davant el rector.
b) En cas d’admissió, la Comissió ha de requerir informació a l’òrgan, unitat i/o
persones afectades i ha d’entrevistar a possibles testimonis i/o tercers d’interès pels
fets denunciats, amb l’assessorament intern i/o extern que estimi oportú. A
continuació, ha d’emetre un informe, en el termini màxim de 3 mesos des de la
recepció de la comunicació o denúncia, prorrogable de forma motivada fins a dos
mesos addicionals. Aquest informe s’ha de traslladar al rector juntament amb la
informació sobre les actuacions dutes a terme.
Segona. El rector, en vista de l’informe, donarà trasllat del resultat de la investigació
al comunicant o denunciant, i, si escau, quan l’expedient no sigui objecte d’arxiu, al
Servei Nacional de Coordinació Antifrau i a l’Oficina Antifrau de Catalunya.
En totes les comunicacions, actuacions, sol·licituds de documentació i informes i
entrevistes, s’han d’ometre –si es coneixen– les dades relatives a la identitat del
comunicant o denunciant.
Disposició final única. Entrada en vigor
Aquest Reglament entrarà en vigor, un cop aprovat per part del Consell de Govern, l’endemà
de la seva publicació a la Seu electrònica de la UPF.
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1. Denominació del centre
Facultat de Medicina
La nova Facultat de Medicina sorgeix de la segregació de l’existent Facultat de Ciències
de la Salut i de la Vida.
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2. Justificació de la creació del centre i dels ensenyaments que s’hi han d’impartir.
2.1 La situació actual dels estudis en ciències de la salut i de la vida a la UPF.
La Universitat Pompeu Fabra va ser creada l’any 1990 per la Generalitat de Catalunya
amb el doble objectiu d’establir una universitat pública orientada a l’excel·lència
acadèmica i de contribuir al desenvolupament del país. La UPF s’ha anat desplegant al
llarg d’aquests anys amb estrictes criteris de qualitat en totes les seves activitats, i ha
configurat un model d’universitat urbana estretament vinculada a la ciutat de Barcelona.
Com a universitat, la UPF ha estat selectiva en els àmbits del saber que ha incorporat
per poder concentrar-se fonamentalment en la recerca i en la formació sobre les
diverses dimensions de l’ésser humà, incloent-hi la biològica, la comunicativa o la social.
La grandària que ha mantingut ha esdevingut un dels seus trets característics, la qual
cosa que li ha permès mantenir una escala idònia per a la formació d’una comunitat
universitària cohesionada, en la qual les unitats acadèmiques i els diferents serveis i
unitats tenen consciència de pertànyer a una mateixa institució i compartir uns mateixos
valors.
En el moment actual els estudis en l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida que
imparteix la UPF s’adscriuen a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Aquesta
Facultat combina la transferència i la generació de coneixement gràcies a una integració
perfecta de la recerca i la docència. La innovació en l'educació i l'excel·lència en la
investigació són la base de la seva proposta formativa. El professorat i la recerca es
realitzen des del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, acreditat com
Unitat d’excel·lència Maria de Maeztu pel Ministeri d'Economia i Competitivitat. A més,
la Universitat Pompeu Fabra, ha estat recentment reconeguda com:
•
•
•
•
•
•
•
•

Campus d'Excel·lència Internacional (CEI UPF-ICARIA, Ministeri d'Educació, 2010)
La primera universitat espanyola i la 156a. del món en el rànquing internacional
Times Higher Education (THE Rànquing, 2022
Primera universitat espanyola des del 2013 en U-Rànquing, elaborat per la
Fundació BBVA i Ivie (edició 2021)
Primera universitat espanyola, i 78èna del món, en percentatge d'articles
publicats a les revistes més influents (Ranking de recerca de la Universitat de
Leiden 2021)
Segona universitat espanyola en captació de fons europeus en valors absoluts,
tot i la seva mida (Resultats del 7è. Programa Marc de la Unió Europea convocatòries 2007 a 2013)
Quarta universitat espanyola amb major rendiment global en totes les
dimensions (Ranking CYD 2021)
Primera universitat espanyola en projecció internacional (rànquing Times Higher
Education THE, 2021)
Elevat grau de satisfacció (90%) i d'inserció laboral (87%) dels graduats (AQU
Catalunya, 2020)
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La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida ofereix formació de màxima qualitat i
excel·lència en tots els nivells universitaris: grau, màster i doctorat. Actualment s'hi
imparteixen quatre graus: Biologia Humana, Medicina (fins ara un grau conjunt amb la
Universitat Autònoma de Barcelona), Enginyeria Biomèdica (juntament amb l’Escola
d’Enginyeria de la UPF) i Bioinformàtica (grau interuniversitari entre la UPF-UPC-UABUB i ESCI), i cinc màsters, per mitjà del Departament de Ciències Experimentals i de la
Salut: Recerca Biomèdica, Indústria Farmacèutica i Biotecnològica, Laboratori d'Anàlisis
Clíniques, Salut Pública i Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut (aquests dos últims
s’imparteixen íntegrament en anglès). En paral·lel, el Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut compta amb un programa de doctorat a l’Escola de Doctorat
de la UPF en Biomedicina també impartit en anglès i que, per tant, compta amb una
internacionalització d'estudiants i de professorat molt significativa.
Des dels seus inicis, la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida ha desenvolupat un
projecte educatiu col·lectiu i innovador caracteritzat, entre altres factors, per la
promoció de l'aprenentatge actiu, la importància de l'aprenentatge d'habilitats
pràctiques, l'ús de les noves tecnologies i la implicació dels estudiants per millorar la
qualitat de la docència. Tota l'activitat docent de la Facultat està dirigida i coordinada
per la Unitat d'Educació en Ciències de la Salut (UECS).
2.2. La posada en marxa d’un nou Grau en Medicina i la necessitat de crear una nova
Facultat de Medicina
Desprès de diversos anys de treball i de l'experiència adquirida amb els estudis
compartits amb la Universitat Autònoma de Barcelona, des de setembre de 2021 la
Universitat Pompeu Fabra ha començat a impartir un nou Grau en Medicina amb
associació amb el Parc de Salut Mar (PSMAR), titular de l’Hospital del Mar. En data 11
de març del 2021, la Comisión de Verificación y Acreditación de Planes de Estudios del
Consejo de Universidades, va verificar el pla d’estudis corresponent al títol oficial de
Graduat o Graduada en Medicina por la Universitat Pompeu Fabra.
En la memòria de verificació i actual procediment d’implantació instat davant la DGU, el
nou grau s’adscriu a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, així com el grau
interuniversitari en Medicina conjunt amb la UAB, fins la seva extinció conforme el
conveni entre ambdues universitats signat en data 20 de maig del 2021. Són aquests
ensenyaments els que mitjançant aquest expedient es sol·licita d’adscriure a la nova
Facultat de Medicina a partir del curs 2022-2023.
El nou grau en Medicina ha nascut amb la voluntat d’oferir els estudiants una
aproximació i un procés d’aprenentatge innovadors i de la màxima qualitat que facin de
la transversalitat i la interdisciplinarietat dues de les seves senyes d’identitat. L’aposta
és impulsar un grau que respongui a les necessitats presents i futures de la medicina i
dels professionals mèdics i que, alhora, no es limiti a adaptar-se als canvis, sinó que
també els propiciï. Es tracta, en definitiva, d’uns nous estudis que esdevinguin un
referent a nivell europeu.
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En el projecte ha estat decisiva la proximitat amb l’Hospital del Mar, amb qui s’han signat
diversos compromisos entre ells el Concert Sanitari signat entre la UPF, el PSMAR i el
Departament de Salut de la Generalitat el 23 de setembre del 2020.
El contingut del pla d’estudis del nou grau va ser definit per un grup de treball format
per membres de la UPF i del PSMAR (el grup de treball PEMED) per tal d’assolir un pla
que partint d’una iniciativa local tingui projecció internacional i es cerquin les millors
estratègies per a una educació mèdica i en ciències de la salut del més alt nivell. El
PSMAR i la UPF comparteixen un projecte d’ampli abast de campus de ciències de la
salut, en el marc de la Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Ambdues institucions
s’han proposat que aquests nou Grau en Medicina siguin una resposta innovadora,
d’excel·lència i socialment compromesa. El seu contingut i aspectes generals queden
recollits en l’Annex 1.
La posada en marxa d’aquests nous estudis, amb un grau d’especificitat molt elevat, i la
incorporació d’un considerable grup de personal docent i investigador amb perfils
diferents d’aquells que majoritàriament integren l’actual Facultat de Ciències de la Salut
i de la Vida inspiren i justifiquen una segregació de la mateixa que permeti la creació
d’una nova Facultat de Medicina.
En l’exercici d’identificació dels ajustaments necessaris que cal fer per tal d’assegurar la
viabilitat i el millor encaix possible del nou grau de Medicina, cal tenir presents dos
aspectes centrals: en primer lloc, la conveniència de trobar les fórmules o els
mecanismes que permetin fer de la qualitat docent una constant dels nous estudis a
mitjà i a llarg termini –els estudis neixen amb voluntat innovadora, però també amb el
ferm compromís de ser constantment innovadors tant metodològicament com
conceptualment ; i, en segon lloc, la necessitat de promoure l’excel·lència docent i de
recerca del professorat vinculat als nous estudis –des del punt de vista de la recerca cal
entendre aquesta excel·lència des d’una perspectiva holística, que reconegui tant els
criteris assentats a nivell internacional per totes les disciplines universitàries com les
particularitats dels professionals del món de la medicina, com és la dedicació assistencial.
La constatació d’aquests dos aspectes impulsa la voluntat de crear una nova Facultat de
Medicina, tenint presents les següents consideracions :
1. El reconeixement de l’especificitat que acompanya els estudis i el camp de la medicina.
La centralitat de la dimensió clínica i el singular perfil de bona part del professorat
implicat (professors, clínics, recercadors clínics) són dos dels aspectes més destacats
d’aquesta especificitat.
2. La necessitat de garantir l’autonomia dels nous estudis i dels seus màxims
responsables acadèmics en el marc de les estructures organitzatives per tal de poder
prendre les decisions més adequades des d’un punt de vista acadèmic de la manera més
àgil possible, especialment amb relació a altres estudis ja existents o futurs.
3. La conveniència de fomentar sinergies entre el conjunt de professionals que treballen
al PSMAR i el conjunt de professors i recercadors que treballen al Departament de
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Ciències Experimentals i de Salut (DCEXS). Aquestes sinergies no s’han de limitar a l’eix
clínica - no clínica, sinó també a l’eix recerca-docència. Cal encarar la reflexió no com un
joc de suma zero sinó de suma positiva.
4. La necessitat de conciliar les propostes organitzatives en línia amb la voluntat
innovadora, amb una coherència institucional i els costums de les diferents disciplines
universitàries, trobant solucions viables i “comprensibles” en el marc organitzatiu i la
cultura de la UPF i del PSMAR.

2.3. El govern de la nova Facultat de Medicina
El govern de la nova Facultat, en aplicació dels estatuts de la UPF seguirà el model
següent:
a) L’equip de direcció de la Facultat de Medicina
El equip de direcció de la Facultat de Medicina estaria integrat pels següents càrrecs
acadèmics:
•
•
•
•
•

Degà de la Facultat de Medicina
Vicedegà o la vicedegana encarregat dels estudis de Medicina
Cap de estudis
Coordinador/a de Mobilitat dels estudis de Medicina amb rang de vicedegà
Així mateix els coordinadors del blocs formatius, pràctiques externes i treball de
fi de grau (TFG) seran invitats a participar a les reunions del equip, les funcions
del qual es fixaran reglamentàriament de manera interna.

b) Coordinació amb l’actual Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i el departament
Atesa la voluntat de crear una nova Facultat minimitzant tot el possible el seu impacte
econòmic i orgànic sobre les estructures ja existents, així com la conveniència de crear
sinergies amb els estudis que ja s’imparteixen, la nova Facultat de Medicina compartirà
amb la Facultat de Ciències de la Vida el següents càrrecs i estructures organitzatives:
•
•

Cap d’estudis
Director/a de l’oficina de ensenyament i innovació docent

c) La Junta de Faculta de Medicina
1. La Junta de Facultat n’és l’òrgan de govern col·legiat i està constituïda per:
a) Una representació dels professors amb vinculació permanent a la universitat
que imparteixin docència a la Facultat, equivalent al 51% dels membres totals de
la Junta, elegida per i entre ells (11 membres).
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b) Una representació de la resta de personal acadèmic contractat i del personal
investigador en formació, elegida per i entre ells, equivalent al 13% dels
membres totals de la Junta (3 membres).
c) Una representació dels estudiants matriculats en el centre o estudi, elegida
per i entre ells, equivalent al 27% dels membres totals de la Junta (6 membres).
d) Una representació del personal d'administració i serveis que hi està adscrit,
elegida per i entre els membres d'aquest col·lectiu, equivalent al 9% dels
membres totals de la Junta (2 membres).
2. El reglament de centre ha d’establir els criteris de revisió dels percentatges de
representació dels diferents col·lectius en la composició de la junta, d’acord amb la
normativa vigent i els criteris bàsics establerts pel Claustre Universitari, i amb l’objectiu
de fomentar la representació més equitativa dels diferents col·lectius.
3. La junta de facultat està presidida pel degà o la degana. També en formen part, sense
vot, els vicedegans o les vicedeganes, el secretari o la secretària, el director/a de
departament, i el cap d’estudis de Medicina, el o la cap de secretaria i, l’administrador
o l’administradora de centre, en el cas que no siguin elegits.
4. El nombre màxim de membres elegits de la junta, inclòs el degà o la degana, és fixat
en 23 els quals s’han de renovar cada quatre anys, sense perjudici que la normativa
electoral d’estudiants pugui establir un període inferior.
2.4. Pla d’estudis del Grau en Medicina
Tal com s’ha esmentat prèviament, la UPF ha posat en marxa el setembre de 2021 un
nou Grau en Medicina. Actualment aquest grau s’inscriu en el marc de la Facultat de
Ciències de la Salut i de la Vida, però l’objectiu és que, un cop creada la nova Facultat de
Medicina, s’adscrigui a aquesta, com així també els futurs estudis que la UPF pugui
desenvolupar en l’àmbit sanitari. El pla d’estudis d’aquest nou Grau es pot consultar a
l’Annex 1.
2.5. Calendari d’implantació del Grau en Medicina.
Any acadèmic
2021-22
2022-23
2023-24
2024-25
2025-26
2026-27

Curs
Primer
Segon
Tercer
Quart
Cinquè
Sisè

Nombre de places
60 (es van oferir 50)
60
60
60
60
60

La nova Facultat de Medicina organitzaria els estudis a partir del curs 2022-23.
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3. Previsió de la plantilla de professorat.
La Universitat Pompeu Fabra, a través del personal docent adscrit principalment al
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, compta amb professorat
permanent i en vies de permanència, que participaran en la docència de la nova Facultat
de Medicina des de l’inici de les activitats (vegeu la relació d’aquest professorat a la taula
3.1). Aquest contingent de professorat ja existent s’haurà de complementar amb la
incorporació de professorat permanent nou emparada pel concert UPF – Parc de Salut
Mar (vegeu la previsió d’incorporació de nou professorat a l’apartat 3.2.).
La previsió de professorat es basa en l'acord estratègic amb el Parc de Salut Mar i
plasmat en el concert signat amb data 23 de setembre de 2020 per al desenvolupament
del Grau en Medicina. És per això que el plantejament de professorat té com a punt de
partida el conjunt de professorat ja existent i el professorat que, procedent del Parc de
Salut Mar, s’incorporaria al projecte.
El professorat actual de la UPF i el del PSMAR té una àmplia experiència i la formació per
complir amb els objectius docents de la Facultat, i serà suficient en nombre i dedicació
per cobrir les tasques acadèmiques principals: impartició i avaluació de matèries,
tutorització dels estudiants, gestió del títol, etc.
D’altra banda, la Facultat també comptarà des dels seus inicis amb un contingent de
personal assistencial dels diversos àmbits i serveis de l’Hospital del Mar que col·laboren
en la formació dels estudiants, principalment en la seva formació pràctica. Aquest
contingent és contractat anualment com a professorat associat assistencial adscrit al
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat (vegeu la relació
de places de professorat associat assistencial cobertes anualment a l’apartat 3.3).
3.1. Pla d’incorporació del personal acadèmic no disponible actualment a la UPF
El professorat en règim de vinculació s'incorporarà en el marc del Concert entre el
Departament de Salut, el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la Universitat
Pompeu Fabra.
D'acord amb l'apartat 5.2 del concert UPF-PSMAR, “La universitat i la institució sanitària,
a través de la Comissió Mixta, han de vetllar perquè la plantilla del professorat i els
recursos físics i instrumentals de la unitat docent universitària del centre sanitari
permetin desenvolupar els programes universitaris a un nivell adequat i, en tot cas, han
d'assegurar els recursos docents necessaris per a una formació adequada, segons els
elements de planificació establerts, d'aquesta manera, la convocatòria de places
vinculades s'efectuarà conjuntament entre la universitat i la institució sanitària, a
proposta de la Comissió Mixta i contindrà la informació prevista per la normativa vigent
(ap. 7b)”. Per part de la UPF, l’aprovació de les propostes d’incorporació del professorat
vinculat que elevin a la Comissió Mixta es realitzaran seguint els procediments regulats
pels seus propis estatuts.
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D’acord amb aquets, la Comissió de Professorat del Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut (CEXS) serà l’encarregada d’aprovar la proposta de les places
de professors del departament. Atès que "a través de la Comissió Mixta haurà d'establir
la dotació de professorat universitari d'acord amb les necessitats docents dels
ensenyaments del grau de medicina", són funcions de la Comissió de Professorat
possibilitar els Acords i les sinergies que fomenten l’excel·lència acadèmica dels
mateixos.
És important també destacar aquí que, en virtut de l’Acord Marc per possibilitar la
programació i implantació del Grau de Medicina de la Universitat Pompeu Fabra amb
l’Hospital del Mar associat a la Titulació signat entre la UPF i la UAB amb data 26 de
març de 2021, des de l’inici del 2021/2022 la UPF va assumir “la contractació del
personal acadèmic no-permanent (Titular interí, Agregats interins i Associats mèdics o
laborals) necessari tant pel que fa al grau en Medicina de la UPF com dels cursos
pendents del grau interuniversitari UPF-UAB. A tal efecte, al juliol va convocar places de
professorat associat amb plaça assistencial per a la cobertura de les necessitats docents
del grau interuniversitari.” Així mateix, la UPF “UPF determinarà i convocarà cada
anualitat l’oferta de places docents i assistencials vinculades de professorat permanent
per tal que el personal acadèmic permanent de la UAB adscrit actualment al grau
interuniversitari UPF-UAB que compleixi els requisits legalment establerts, i així ho
desitgi, pugui presentar-se a les places convocades.”
Plantilla de professorat a l’inici de les activitats
Categoria

Nombre

Percentatge

Catedràtic d’universitat

15

7%

Catedràtic contractat

9

4%

Titular d’universitat

5

2%

Agregat

8

4%

Titular
d’universitat 1
(interí)*
Agregat (interí)*
7

1%

Investigador especialista

3

2%

Col·laborador doctor

1

1%

Catedràtic emèrit

1

1%

Associat

160

75%

*En vies d’estabilització.

3%
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3.2. Relació de professorat a l’inici de les activitats
ALBANELL MESTRES, JUAN
Categoria: Catedràtic Contractat
Dedicació: Plaça vinculada-TP3 equivalent TC
Àrea: Medicina
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina
Acreditació: SI
ALGARA LOPEZ, MANUEL IGNACIO
Categoria: Professor Agregat interí
Dedicació: Temps parcial de 3 hores
Àrea: Medicina
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina i Cirurgia
Acreditació: SI
ALONSO CABALLERO, JORDI
Categoria: Catedràtic Contractat
Dedicació: Plaça vinculada-TP3 equivalent TC
Àrea: Medicina Preventiva i Salut Pública
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina
Acreditació: SI
ALSINA ESPAÑOL, BERTA
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Bioquímica i Biologia Molecular
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Biologia Genètica
Acreditació: SI
ANDREU MARTINEZ, DAVID
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Química Orgànica
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Química
Acreditació: SI
ANTÓ BOQUÉ, JOSE MARIA
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Dedicació: Plaça vinculada-TP6 equivalent TC
Àrea: Medicina
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina i Cirurgia
Acreditació: SI
ARAMBURU BELTRAN, JOSE FRANCISCO
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Categoria: Professor Agregat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Immunologia
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Biologia
Acreditació: SI
AYTE DEL OLMO, JOSE
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Bioquímica i Biologia Molecular
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Bioquímica
Acreditació: SI
BOSCH FUSTÉ, ELENA
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Genètica
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Biomedicina
Acreditació: SI
BURDIO PINILLA, FERNANDO
Categoria: Associat assistencial tipus 3
Dedicació: Temps parcial de 6 hores
Àrea: Cirurgia
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina
Acreditació: NO
CARRIÓ LLACH, MARIA MAR
Categoria: Investigador especialista
Dedicació: Temps complet
Àrea: Psiquiatria
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Biologia
Acreditació: NO
CASTELO VALDUEZA, JUAN ROBERTO
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Bioquímica i Biologia Molecular
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Informàtica
Acreditació: SI
COMAS MARTINEZ, DAVID
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Antropologia Física
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
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Titulació: Doctor en Biologia
Acreditació: SI
DE NADAL CLANCHET, EULALIA
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Bioquímica i Biologia Molecular
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Veterinària
Acreditació: SI
DÍEZ ANTÓN, JUANA MARÍA
Categoria: Catedràtic Contractat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Microbiologia
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Biologia
Acreditació: SI
GARCIA BENAVIDES, FERNANDO
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Medicina Preventiva i Salut Pública
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina
Acreditació: SI
GARCIA DE HERREROS MADUEÑO, ANTONIO
Categoria: Catedràtic Contractat
Dedicació: Plaça vinculada-TP3 equivalent TC
Àrea: Bioquímica i Biologia Molecular
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Ciències
Acreditació: SI
GEA GUIRAL, JOAQUIN
Categoria: Catedràtic Contractat
Dedicació: Plaça vinculada-TP3 equivalent TC
Àrea: Fisiologia
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina i Cirurgia
Acreditació: SI
GIRALDEZ ORGAZ, FERNANDO
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Fisiologia
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina
Acreditació: SI
GIRVENT MONTLLOR, MERITXELL
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Categoria: Professor Col·laborador Doctor
Dedicació: Temps complet
Àrea: Nutrició i Bromatologia
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina i Cirurgia
Acreditació: SI
GRAU CERRATO, SANTIAGO
Categoria: Professor Agregat interí
Dedicació: Temps parcial de 3 hores
Àrea: Farmacologia
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Farmàcia
Acreditació: SI
GUTIERREZ GALLEGO, RICARDO
Categoria: Professor Agregat
Dedicació: Temps parcial 44%
Àrea: Química Orgànica
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Química Biorgànica
Acreditació: SI
HERNANDEZ LLODRA, SILVIA
Categoria: Professor Agregat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Biologia Cel·lular
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Biologia
Acreditació: SI
HIDALGO HERNANDO, ELENA
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Bioquímica i Biologia Molecular
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Bioquímica i Biologia Molecular
Acreditació: SI
HORCAJADA GALLEGO, JUAN PABLO
Categoria: Professor Agregat interí
Dedicació: Temps parcial de 3 hores
Àrea: Medicina
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina i Cirurgia
Acreditació: SI
JOAQUIN CAUDET, MANUEL
Categoria: Investigador especialista
Dedicació: Temps complet
Àrea: Medicina
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
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Titulació: Doctor en Biologia
Acreditació: NO
LACRUZ BASSOLS, MARTIN
Categoria: Professor associat tipus 3
Dedicació: Temps parcial de 3 hores
Àrea: Física Aplicada
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Llicenciat en Ciències Físiques
Acreditació: NO
LLORETA TRULL, JOSÉ
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Dedicació: Plaça vinculada-TP6 equivalent TC
Àrea: Anatomia Patològica
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina i Cirurgia
Acreditació: SI
LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA CRISTINA
Categoria: Catedràtic Contractat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Immunologia
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Bioquímica i Biologia Molecular
Acreditació: SI
LOPEZ-BOTET ARBONA, JOSE MIGUEL
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Dedicació: Plaça vinculada-TP3 equivalent TC
Àrea: Immunologia
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina
Acreditació: SI
MALDONADO LOPEZ, RAFAEL
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Farmacologia
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Farmacologia
Acreditació: SI
MASCLANS ENVIZ, JOAN RAMON
Categoria: Professor Agregat interí
Dedicació: Temps parcial de 3 hores
Àrea: Medicina
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina i Cirurgia
Acreditació: SI
MOYANO CLARAMUNT, ELISABET
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Categoria: Professor Titular d'Universitat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Fisiologia Vegetal
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Farmàcia
Acreditació: SI
MUÑOZ CANOVES, PURIFICACION
Categoria: Catedràtic contractat (ICREA)
Dedicació: Temps parcial 50%
Àrea: Biologia Cel·lular
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Ciències Biològiques
Acreditació: SI
MUÑOZ LOPEZ, FRANCISCO JOSE
Categoria: Professor Agregat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Fisiologia
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Ciències Biològiques
Acreditació: SI
OZAITA MINTEGUI, ANDRES
Categoria: Catedràtic Contractat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Farmacologia
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Biologia
Acreditació: SI
PASTOR MAESO, MANUEL
Categoria: Professor Agregat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Bioquímica i Biologia Molecular
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Farmàcia
Acreditació: SI
PERA ROMAN, MIGUEL
Categoria: Professor Agregat interí
Dedicació: Temps parcial de 3 hores
Àrea: Cirurgia
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina i Cirurgia
Acreditació: SI
PERDIGUERO SANTAMARIA, EUSEBIO
Categoria: Investigador especialista
Dedicació: Temps complet
Àrea: Biologia Cel·lular
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
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Titulació: Doctor en Ciències Biològiques
Acreditació: NO
PEREIRA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Dedicació: Plaça vinculada-TP6 equivalent TC
Àrea: Anatomia i Embriologia Humana
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina i Cirurgia
Acreditació: SI
PEREZ JURADO, LUIS ALBERTO
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Dedicació: Temps parcial de 3 hores
Àrea: Genètica
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina i Cirurgia
Acreditació: SI
PEREZ SOLA, VICTOR
Categoria: Professor Titular d'Universitat interí
Dedicació: Temps parcial de 3 hores
Àrea: Psiquiatria
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina i Cirurgia
Acreditació: SI
POSAS GARRIGA, FRANCESC
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Bioquímica i Biologia Molecular
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Bioquímica i Biologia Molecular
Acreditació: SI
PRESAS PUIG, ALBERT
Categoria: Professor Agregat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Història de la Ciència
Departament: Humanitats
Titulació: Doctor en Història de la Ciència i de la Tècnica
Acreditació: SI
ROQUER GONZÁLEZ, JAIME
Categoria: Professor Agregat interí
Dedicació: Temps parcial de 3 hores
Àrea: Medicina
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina i Cirurgia
Acreditació: SI
SANZ CARRERAS, FERRAN
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Categoria: Professor emèrit
Dedicació: Temps parcial de 4 hores
Àrea: Medicina Preventiva i Salut Pública
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Química
Acreditació: SI
SENTI CLAPES, MARIANO
Categoria: Professor Agregat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Fisiologia
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina i Cirurgia
Acreditació: SI
SERRANO SANCHEZ, ANTONIO LUIS
Categoria: Professor Agregat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Biologia Cel·lular
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Veterinària
Acreditació: SI
SUNYER DEU, JORDI
Categoria: Catedràtic Contractat
Dedicació: Plaça vinculada-TP3 equivalent TC
Àrea: Medicina Preventiva i Salut Pública
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina
Acreditació: SI
VALVERDE DE CASTRO, MIGUEL ANGEL
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Fisiologia
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina i Cirurgia
Acreditació: SI
VALVERDE GRANADOS, OLGA
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Dedicació: Temps complet
Àrea: Psicobiologia
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
Titulació: Doctor en Medicina i Cirurgia
Acreditació: SI
VICENTE GARCIA, RUBEN
Categoria: Professor Agregat interí
Dedicació: Temps complet
Àrea: Fisiologia
Departament: Ciències Experimentals i de la Salut
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Titulació: Doctor en Bioquímica
Acreditació: SI

3.3. Relació de places de professorat associat assistencial cobertes anualment
Nombre de places
2
4
3
8
11
6
1
4
6
2
5
2
2
1
4
11
1
1
3
7
3
3
4
1
5
2
2
3
3
5
11
9
8
6
1
3
2

Àrea
Anatomia patològica.
Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del dolor.
Angiologia i Cirurgia Vascular.
Cardiologia.
Cirurgia general.
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
Cirurgia toràcica.
Dermatologia.
Digestologia.
Documentació Clínica.
Endocrinologia.
Epidemiologia i avaluació.
Farmàcia.
Farmacologia clínica.
Geriatria.
Ginecologia i Obstetrícia.
Càncer genitourinari
Serveis Sanitaris
Hematologia.
Malalties infeccioses.
Medicina intensiva.
Medicina Interna.
Nefrologia.
Neurocirurgia.
Neurologia.
Oftalmologia.
Oncologia Mèdica.
Oncologia Radioteràpica.
Otorinolaringologia.
Patologia.
Pediatria.
Pneumologia.
Psiquiatria.
Radiodiagnòstic.
Reumatologia.
Salut Laboral.
Urgències.
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5 Urologia.

19

4. Previsió de la plantilla de personal d’administració i serveis.
Les unitats administratives que tenen incidència directa o indirecta en el suport a la
gestió de les activitats i estudis de la Facultat són bàsicament el Servei de Gestió
Acadèmica (SGA) i les Unitats de Gestió i Administració (UGA). En aquest sentit, el SGA
dóna suport als òrgans de govern d’àmbit general per a la planificació de l’activitat
acadèmica i estableix directrius, a més de coordinar els processos de gestió acadèmica;
mentre que les UGA donen suport als òrgans de govern d’àmbit particular i exerceixen
les funcions d’execució dels procediments i activitats derivades dels processos de gestió
acadèmica, ja siguin orientats als estudis de grau com de postgrau.
En tots els casos, els efectius assignats a les unitats esmentades són personal
d'administració i serveis de la UPF, amb vincle funcionarial que pertanyen, bàsicament,
a les escales administratives i, en menor mesura, de gestió, encara que també es compta
amb recursos humans de la resta d'escales existents a l'àmbit universitari i que
corresponen als 5 grups de titulació previstos a la normativa d'aplicació, amb un total
de 21 funcionaris que presten serveis al Servei de Gestió Acadèmica: 2 del grup A1, 5 del
grup A2, 10 del grup C1 i 4 del grup C2.
Pel que fa al total d'efectius disponibles a l’UGA de Ciències de la Salut i de la Vida que
presten suport directe a la Facultat de Medicina, són 8 efectius que presten servei
directament als estudis de grau i postgrau: 3 del grup A2 que són la responsable, la
coordinadora de processos i la tècnica pedagògica respectivament i 6 del grup C1 que
duen a terme tasques de suport tant al professorat com als alumnes i executen els
procediments i activitats. Aquest personal s'encarrega de totes aquelles accions que
implementa la Facultat en relació amb els seus plans d'estudi o altres accions impulsades
pel centre que serveixen per facilitar l'aprenentatge dels estudiants, per exemple el
suport al programa d'acció tutorial, gestió del Campus Global, planificació d’horaris,
grups, etc. El personal d’aquesta unitat ha participat en la formació necessària per
desenvolupar correctament les seves tasques i tenen un coneixement mitjà de la llengua
anglesa.
La Facultat compta també amb dues tècniques de laboratori del grup LIII adscrites al
Campus del Mar que donen suport a la docència pràctica dels graus de la Facultat.
Finalment, és important destacar aquí també que, en virtut de l’Acord Marc per
possibilitar la programació i implantació del Grau de Medicina de la Universitat Pompeu
Fabra amb l’Hospital del Mar associat a la Titulació signat entre la UPF i la UAB amb data
26 de març de 2021, la UPF s’ha fet càrrec d’aquell personal d’administració i serveis de
la UAB que actualment té la seva activitat adscrita al grau interuniversitari en Medicina
UPFUAB i que lliurement ha optat per incorporar-se a la UPF.
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5. Estructura de recerca.
La recerca de la Facultat de Medicina es desenvoluparà dins el entorn del Parc de
Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) https://www.prbb.org. Els centres de recerca
del PRBB, amb gairebé 30 programes científics i 200 investigadors principals investiguen
els sistemes vius i la salut humana. Amb una visió integral, des de la perspectiva
molecular fins a la poblacional.
5.1. Centres i programes d’investigació en relació als ensenyaments que s’impartiran
des de la Facultat de Medicina.
a) Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) de la Universitat
Pompeu Fabra
El departament s’articula al voltant de diferents àmbits, tots ells associats a un o més
grups de recerca:
Biologia Cel·lular i Molecular. Centrat en les molècules dins de les cèl·lules, les
interaccions entre elles i el seu paper en la funció de les cèl·lules individuals i dels
organismes vius. El programa cobreix una àmplia gamma de disciplines que inclouen
biologia cel·lular i molecular, fisiologia, genòmica, microbiologia, immunologia,
proteòmica, neurobiologia i patologia.
Medicina Molecular. Integra grups de recerca superposats, amb l'objectiu de desxifrar
els mecanismes moleculars subjacents a les vies fisiològiques i les malalties associades
a ells. Els processos normals i patològics s'estudien des de diferents disciplines (biologia
molecular, immunologia, bioquímica, proteòmica i neurobiologia) utilitzant organismes
model unicel·lulars i pluricel·lulars.
Biologia Evolutiva i Sistemes Complexos. Centrat en l'estudi dels processos i mecanismes
que generen tots els aspectes de la diversitat de la vida, especialment els relacionats
amb la seva complexitat. Les entitats en estudi cobreixen una àmplia gamma d'elements
naturals i artificials, des de gens individuals, molècules, vies metabòliques, cèl·lules i
genomes fins a organismes, poblacions, espècies i ecosistemes complets.
Informàtica Biomèdica. Un programa conjunt de recerca de l'IMIM i la Universitat
Pompeu Fabra (UPF). Realitzen investigacions fonamentals i desenvolupaments
tecnològics sobre l'aplicació de tecnologies d'informació avançades i mètodes
computacionals en les ciències de la salut i de la vida.
Genètica i Neurociències. Estudia les bases genètiques i moleculars del
desenvolupament, la funció i la malaltia del sistema nerviós. El programa cobreix tres
àrees principals: Neurobiologia del desenvolupament, Genètica de les funcions
cognitives i Neurofarmacologia.
Bioenginyeria de Sistemes dedicat a adquirir i interpretar el coneixement quantitatiu
dels processos biològics utilitzant enfocaments a nivell de sistemes. I utilitzen aquest
coneixement per controlar i actuar sobre les cèl·lules i el seu entorn. Es fa servir un
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enfocament interdisciplinari que combina biologia cel·lular i de sistemes moleculars,
biologia sintètica, modelat computacional i matemàtica, biofísica, biomaterials i
nanobiomedicina.
Programa transversal. El programa es dedica principalment a la recerca epidemiològica
sobre els determinants de la salut ocupacional, ambiental i social i a proporcionar
coneixement científic rellevant per a l'acció de salut pública, per tal de reduir les
desigualtats en salut.
b) Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)
L'IMIM (Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques), està ubicat al Parc de
Recerca Biomèdica de Barcelona, està conformat en un 82% per grups de recerca
liderats per professionals del Parc de Salut MAR, en una bona part vinculats a la
Universitat Pompeu Fabra, així com per personal adscrit del Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (DCEXS-UPF).
https://www.imim.es
Càncer. El programa pretén contribuir a millorar la prevenció i el diagnòstic de la malaltia,
i incrementar les taxes de curació i qualitat de vida mitjançant la investigació. Els grups
de recerca es classifiquen en tres nivells complementaris: Recerca bàsica, preclínica i
orientada a la malaltia
Epidemiologia i Salut Pública. Els investigadors EPISAP apliquen mètodes i enfocaments
epidemiològics avançats per aconseguir una millor comprensió de: a) la freqüència i
càrrega de la malaltia; b) els principals factors de risc i els mecanismes que els sustenten;
i c) el paper de les intervencions i dels serveis sanitaris i el seu impacte en els resultats
de salut de les persones i de les poblacions.
Informàtica Biomèdica. El programa porta a terme recerca fonamental i
desenvolupaments tecnològics sobre l'aplicació de les tecnologies avançades de la
informació i els mètodes computacionals en les ciències de la salut i de la vida. Coordina,
juntament amb Farmaindustria, la Plataforma Tecnològica Espanyola de Medicaments
Innovadors (PTEMI) i és el node d'Informàtica Biomèdica de l'Institut Nacional de
Bioinformàtica (INB).
Neurociències La missió del programa és donar suport a la investigació clínica, que en
últim termini ens ha de dona una millor comprensió de les malalties mentals i
neurodegeneratives.
Recerca Clinica Translacional. El programa de Recerca Clínica Translacional (abans
Processos Inflamatoris i Cardiovasculars) combina l’esforç, el coneixement i
l’experiència dels 40 investigadors i més de 100 auxiliars de laboratori i assistents dels
15 grups de recerca destinats a l’expansió del coneixement sobre els mecanismes
fisiopatològics, inflamatoris i genètics de trastorns cardiovasculars, respiratoris i ossis,
així com altres trastorns aguts i crònics, al seu diagnòstic i el seu tractament.
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c) Centre de Regulació Genòmica (CRG)
Bioinformàtica i Genòmica. Els grups cobreixen una àmplia gamma de temes: des de la
biologia computacional del processament d'ARN, la bioinformàtica comparativa i la
genòmica comparativa fins a la funció i evolució gènica i la variació genòmica i
epigenòmica de la malaltia. El programa també alberga a l'equip d'EGA al CRG, que
juntament amb l'EMBL-EBI, administra l'Arxiu Europeu de Genoma-Fenoma (EGA).
Biologia Cel·lular i Desenvolupament. El programa se centra en les interaccions entre els
sistemes de senyalització intercel·lular i el citoesquelet, i com això contribueix a
l'organització espacial i la capacitat de processament d'informació de les cèl·lules i grups
de cèl·lules. Posa l'accent en els sistemes amb una genètica forta (Drosophila i peix
zebra) i utilitza fenotips multidimensionals basats en genòmica i proteòmica.
Regulació Gènica, Cèl·lules Mare i Càncer. Estudis mecanicistes i biològics de la regulació
gènica abasten tot el camí de l'expressió gènica, des de l'organització de la cromatina en
el nucli cel·lular fins a la traducció de l'ARNm en el citoplasma. A més, la recerca de
reprogramació cel·lular inclou estudis de diferenciació i transdiferenciació en diferents
sistemes.
Biologia de Sistemes. Els grups de recerca del programa cobreixen una gran varietat de
temes: des de xarxes de regulació genètica dinàmiques fins neurociència de sistemes, i
empren una àmplia gamma de sistemes model per abordar aquests problemes, inclosos
procariotes, línies cel·lulars, C. elegans, Drosophila i ratolins . El programa és força
interdisciplinari, i compta amb un nombre de físics, matemàtics i informàtics, a més de
biòlegs.
d) Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal, Campus Mar)
Clima i Salut. El canvi climàtic s'està convertint en un tema cabdal en la salut pública i
en les agendes polítiques mundials. El treball científic del programa se centra en l'estudi
dels efectes que les conseqüències ambientals del canvi climàtic puguin tenir sobre la
salut humana i en el desenvolupament de models computacionals predictius.
Contaminació Atmosfèrica i Entorn Urbà. El programa inclou l'avaluació de l'exposició,
estudis epidemiològics i d'impacte sobre la salut d'una varietat d'exposicions urbanes,
incloent la contaminació de l'aire, el soroll, la temperatura, els entorns naturals - espais
verds i blaus- i l'estil de vida, com el transport actiu i l'activitat física. Els principals
objectius són aconseguir una millor comprensió d'on i com té lloc l'exposició, com
influeix en la salut, i quina és la probable càrrega de malaltia.
Malalties no transmissibles i Medi Ambient. El programa té com a objectiu estudiar les
causes i els mecanismes del desenvolupament i la progressió de càncers i malalties
respiratòries i al·lèrgiques, al llarg de la vida, en països d'ingressos alts i baixos centrantse en els determinants ambientals, ocupacionals i d'estil de vida, incorporant avançats
mètodes epidemiològics, bioinformàtics i estadístics.

23

Infància i Medi Ambient. El programa se centra en l'avaluació dels efectes dels
contaminants ambientals en la salut dels nens, particularment després de l'exposició
durant els períodes intrauterí i postnatal. La salut dels infants està considerada
prioritària a nivell internacional.
Radiació. L'objectiu general del programa és entendre millor els riscos potencials
associats a l'exposició a la radiació. Al final, aquest objectiu serveix per a la protecció
radiològica de la població en general, els pacients i les persones exposades en el seu
treball, així com per informar sobre les polítiques per aconseguir aquest objectiu. Un
altre objectiu del programa és el de millorar la vigilància i les condicions de vida de
poblacions afectades per accidents nuclears en el passat i en el futur.
L'ISGlobal desenvolupa altres programes de recerca en el seu Campus Clínic: Chagas i
malalties parasitàries i importades, Infeccions víriques i bacterianes, malària i Salut
Materna, Infantil i Reproductiva.
e) Institut de Biologia Evolutiva (IBE: CSIC-UPF)
Biodiversitat Animal i Evolució Els membres d'aquest programa de recerca duen a terme
investigacions sobre la biodiversitat animal des d'una perspectiva filogenètica, amb
l'objectiu d'obtenir una major comprensió de l'arbre de la vida. Els interessos de recerca
específics inclouen l'origen i la distribució de la biodiversitat, així com la seva classificació,
l'especiació, la hibridació, la diversificació, la biogeografia, l'ecologia evolutiva i la
metodologia filogenètica.
Genòmica Comparativa i Computacional En aquest programa, comparen als genomes a
nivell intra i interespecífic amb els objectius generals de comprendre la dinàmica del
genoma, reconstruir els processos evolutius que generen la biodiversitat i vincular les
diferències genòmiques i fenotípiques entre individus i espècies. Per aconseguir aquests
objectius, s'implementen enfocaments experimentals i teòrics / numèrics, amb un fort
èmfasi en les tècniques computacionals.
Genòmica Funcional i Evolució La síntesi d'evolució, paleontologia, genòmica i
desenvolupament va conduir al nou camp d'Evolució i Desenvolupament (anomenat
EvoDevo). L'objectiu d'EvoDevo és abordar les preguntes evolutives bàsiques tenint en
compte les dades embriològiques però amb una perspectiva comparativa més àmplia.
El programa fa un pas endavant, combinant anàlisi evo-devo amb enfocaments
genòmics funcionals. L'objectiu és estudiar qüestions biològiques fonamentals, com
l'evolució de la multicel·lularitat, el desenvolupament, el creixement, la metamorfosi i
l'ovogènesi.
Genètica Poblacional La diversitat genètica és el resultat de la intricada interacció de
diferents processos: alguns estan integrats en el genoma, com la mutació i la
recombinació, altres poden ser el resultat de la selecció natural. Dins d'aquest programa,
estan interessats en els tres tipus de processos en humans. Investiguen com la
recombinació es pot veure afectada per les diferències genètiques entre poblacions; les
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històries demogràfiques de poblacions particulars o grups de poblacions, com l'expansió
bantú; i l'abast de l'adaptació dels humans al seu entorn patogen.
Sistemes Complexos Aquest programa inclou l'estudi de l'evolució dels sistemes
complexos, tant naturals com artificials, amb l'objectiu de trobar regles generals
d'organització. La recerca en aquest programa pot expandir-se a una àmplia gamma de
sistemes diferents. Especial èmfasi es pren en l'estudi de la biologia computacional, la
biologia de les protocèl·lules, els sistemes sintètics i la biologia de xarxes. Concretament
en l'estudi de la dinàmica de virus, arquitectura de teixits, xarxes ecològiques, sistemes
de càncer i xarxes de llenguatge.
f) Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL Barcelona)
Biologia de Teixits i Models de Malalties Els científics d'aquesta unitat exploraren com
funcionen i es desenvolupen els teixits i òrgans, en salut i malaltia. I miren de respondre
preguntes tipus: “Com les xarxes moleculars i genètiques finalment construeixen,
regulen i controlen teixits i òrgans” o “Com es filtren els canvis en els gens a través de
les cèl·lules, teixits i òrgans per provocar malalties”
g) Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona (IRAB)
El compromís en recerca i innovació en radiofarmàcia és una de les raons fundacionals
d'aquesta unitat amb un clar objectiu: treballar conjuntament amb el teixit biomèdic de
la regió per desenvolupar i facilitar radiofàrmacs de nova generació que millorin la
qualitat assistencial i de vida dels pacients.

5.2. Infraestructura de recerca del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
(el més directament vinculat a la nova Facultat de Medicina)
El Departament de Ciències Experimentals i de la Salut ocupa part de l’edifici Parc de
Recerca Biomèdica de Barcelona: 3a, 7a i 8a planta, i una zona concreta d’espais a la 1a
planta. Aquí estan ubicats els laboratoris de recerca dels investigadors del departament.
En total són 35 grups de recerca, agrupats en 7 programes de recerca en funció de les
línies d’investigació.

TIPOLOGIA D'ESPAIS

M2 SUPERFICIE (CONSTRUÏDA)

Número despatxos: 120
Número laboratoris: 24
Número zones comunes: 28
a) Sales comunes

6.555,95
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El professorat té a la seva disposició 5 sales de màquines, a les quals hi ha ubicat
l’equipament científic d’ús comú per a tots els investigadors del departament, que aquí
detallem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caixa d’Insonorització per a sonicador
Centrífuga ràpida
Centrífuga ultra
Congelador -20
Contenidor de gel sec
Dewar (N2L)
Escaner infrarojos (Odissey)
Escaner làser (Typhoon)
Espectofotòmetre (Nanodrop)
Estufa
Fluorímetre
Incubadora
Incubadora amb agitació (Shaker)
Lector de gels (Transiluminador)
Lector de plaques
Liofilitzador
Màquina de gel
Monitor de gas
Nevera
Rotor
Sonicador
Speedvac
Tanc criogènic
Ultra purificadora d’aigua

b) Sales de cultius
El DCEXS compta amb 7 sales de cultius, de les quals 6 són de nivell de contenció
biològica 2 i 1 de nivell 3. D’aquestes 6 sales de nivell 2, 3 estan legalitzades per treballar
amb Organismes Genèticament Modificats pel ministeri competent.
Els laboratoris del DCEXS porten a terme determinacions biològiques que, quan es
treballa amb agents patògens, poden suposar un risc per al personal que els manipula.
No obstant això, l’ús de pràctiques adequades, de mètodes de treball estructurats i l’ús
de les mesures de contenció i de protecció establertes legalment en cada cas,
determinaran el control del risc biològic.
Els laboratoris de contenció amb nivell de seguretat biològica de classe 2 són laboratoris
preparats per treballar amb agents biològics en un nivell 2 de contenció física. Segons el
que estableix el Reial Decreta 664/1997, de 12 de maig de protecció als treballadors
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball, aquests
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laboratoris compleixen amb les condicions següents: disposar d’un emmagatzematge
de seguretat per a agents biològics, oferir superfícies impermeables a l’aigua i de fàcil
neteja i de procediments de desinfecció especificats.
El laboratori de contenció amb nivell de seguretat biològica de classe 3 es dedica al
tractament de mostres clíniques i a la investigació en virologia en general, activitats que
imposen certes limitacions de treball. L’ús habitual d’infeccions agudes i de virus
recombinats i/o resistents requereixen d’una extrema vigilància en el context de la
seguretat biològica. Segons el que estableix el RD 664/1997, aquest laboratori compleix
amb les condicions següents: filtrar l’aire extret de l’espai de treball amb filtres HEPA,
restringir l’accés a personal autoritzat, disposar de procediments de desinfecció
específics, dur a terme un control eficient de vectors, disposar de superfícies
impermeables a l’aigua, de fàcil neteja, i resistents a àcid, alcalis, dissolvents i
desinfectants, disposar d’un emmagatzematge de seguretat per a agents biològics i
cabines de seguretat biològica.
c) Instal·lació Radioactiva
El DCEXS disposa d’un laboratori equipat per a la manipulació de molècules marcades
amb isòtops radioactius, autoritzat pel Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives
de la Generalitat de Catalunya i el Consell de Seguretat Nuclear.
d) Serveis Científico-tècnics
A la UPF es troben 6 Serveis Científco-tècnics d'avantguarda al PRBB que ofereixen les
últimes tecnologies en els seus àmbits. Les instal·lacions bàsiques de Genòmica, Síntesi
de Pèptids i Tecnologies de la Informació Científica estan gestionades directament pel
DCEXS i estan obertes a tota la comunitat PRBB; mentre que les instal·lacions de
Proteòmica i Citometria de Flux es gestionen conjuntament amb el CRG. La UPF
contribueix a la Unitat de Microscòpia (CRG-UPF) i té accés a les altres instal·lacions de
la resta d'institucions del PRBB.
e) Servei de Genòmica
El Servei de Genòmica ofereix una gran varietat de metodologies per a l'anàlisi d'àcids
nucleics (ADN i ARN). Alguns dels equips disponibles són seqüenciadors d'electroforesis
capil·lar per a seqüenciació Sanger i anàlisi de fragments, robots per automatitzar
processos de pipeteig, màquines de PCR quantitativa i OpenArray, i dos seqüenciadors
de segona generació d'Illumina: el Miseq, ideal per seqüenciar genomes petits o
conjunts de regions concretes i el NextSeq, una plataforma altament flexible adequada
per a un gran rang d'aplicacions, des de seqüenciació regions concretes (amplicons i
panells), anàlisis d'expressió d’ARN, seqüenciació d'exomes o fins i tot genomes, entre
d’altres. Així mateix, el servei disposa de metodologies per fer el control de qualitat i
quantificació de mostres d’ADN i ARN, com el Qubit, Picgoreen i Bioanalyzer o
TapeStation.
El Servei de Genòmica està compromès en la recerca i desenvolupament de noves
tecnologies per a anàlisis genètiques. El laboratori desenvolupa projectes propis o en
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col·laboració amb altres grups, sobretot enfocats en estudis que requereixen el
desenvolupament de nous mètodes de preparació de mostres. Alguns d'aquests
projectes estan relacionats amb malalties rares, mostres degradades, mostres no
invasives, micro RNAs o seqüenciació single cell.
Actualment, participa en el projecte d'obtenció de perfils genètics a través de l’anàlisi
de mostres de restes de fosses de la Guerra Civil.
El Servei organitza cursos de formació enfocats, sobretot, en les noves tecnologies de
seqüenciació i és pioner en algunes de les seves aplicacions a la genòmica mèdica.
f) Servei de Síntesi de Pèptids
La Unitat de Síntesi de Pèptids de la Universitat Pompeu Fabra produeix pèptids
personalitzats a requeriment dels usuaris i operacions posteriors, com purificació segons
el grau de puresa demanat, incorporació a la seqüencia d’aminoàcids especials com, per
exemple, modificacions en els diferents grups terminals (N- i C-terminals), formació de
ponts disulfur intramolecular, incorporació de D-aminoàcids, aminoàcids fosforilats,
acetilacions, biotinilacions i marcatges fluorescents, així com conjugacions de pèptids a
proteïnes portadores per generar anticossos. Els pèptids sintètics són útils en moltes
àrees d’investigació biomèdica, degut a les seves aplicacions terapèutiques com poden
ser els pèptids com a antibiòtics, antivirals, antimicrobians, antifúngics o per corregir
alteracions del sistema immune i en investigacions de pèptids com a vacunes contra
diferents virus. Destacar que s’estan fent moltes investigacions en la utilització dels
pèptids pel tractament del càncer. La unitat fa producció per a usuaris tant del PRBB
com externs, com ara instituts de recerca, biotecnologia i empreses farmacèutiques,
oferint a l’usuari ajuda i recomanacions en tot moment si fos necessari, tant en el
disseny de les seqüències com després en les seves aplicacions. Tots els pèptids se
subministren amb la corresponent documentació analítica per HPLC i espectrometria de
massa (LC-MS) que garanteix la qualitat del producte.
g) Servei de Tecnologies de la Informació Científica
La Unitat de Tecnologies de la Informació Científica (Scientic IT) dona recursos
informàtics i suport tècnic als investigadors. Ofereix serveis a través d’infraestructura
informàtica pròpia; com ara un clúster de computació, un sistema d’emmagatzematge
d’altres prestacions, un clúster de virtualització i altres sistemes propis; i també amb
infraestructura al núvol. El personal tècnic s’encarrega d’administrar aquests sistemes,
instal·la els programaris necessaris, assessora als grups de recerca en el seu ús i,
regularment, proposa formacions i seminaris d’actualització pels usuaris.
h) Servei de Proteòmica
La Unitat de Proteòmica de la Universitat Pompeu Fabra i del Centre de Regulació
Genòmica és una infraestructura de recerca innovadora i d’excel·lència que dóna suport
a científics en el camp de la biomedicina. Les activitats de la Unitat de Proteòmica es
basen en donar un servei d’alta qualitat i amb un alt valor afegit a la comunitat de
recerca bàsica i translacional a través de i) oferir assessorament, experiència i mètodes
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basats en instrumentació d'última generació; ii) desenvolupament de noves tècniques
que posicionen la unitat al capdavant del camp de la proteòmica; i iii) la formació i
disseminació de la proteòmica com a eina per avançar en el coneixement científic. La
Unitat de Proteòmica forma part de les Infraestructures Científiques i Tècniques
Singulars (ICTS OmicsTec) a Espanya, del European Proteomics Infrastructure
Consortium (EPIC-XS), i coordina el European innovative and interdisciplinary Research
and Training network (PROTrEIN).
i) Servei de Citometria de Flux
La Unitat de Citometria de Flux, una de les més avançades d’Europa, ofereix als
investigadors l’experiència i expertesa per accedir a instrumentació de darrera
generació, formació continuada, supervisió i seguiment, així com assessorament tècnic
i científic per desenvolupar assajos de citometria de flux amb la màxima eficiència i
fiabilitat.
La instal·lació compta amb 5 analitzadors i 2 separadors cel·lulars que permeten la
realització de qualsevol aplicació de citometria de flux. Amb aquest equipament, es dóna
suport a quasi 400 usuaris de més de 130 grups de recerca, tant de la Universitat com a
nivell estatal i internacionalment.
D'altra banda, es desenvolupen solucions metodològiques per cobrir mancances en la
metodologia existent i donar sortida a les necessitats de la comunitat científica. En
aquest sentit, la Unitat actualment està centrada en el desenvolupament d’aplicacions
d’alta resolució, aspecte que la fa única en l’oferta de certes aplicacions. Algunes
d'aquestes aplicacions úniques i tant avançades, com l’aïllament de virus a nivell
individual per a estudis de genòmica de virus únic o l’aïllament de cromosomes per a la
seva seqüenciació sense amplificació, atrauen investigadors de tot el món, que
sol·liciten servei o col·laboracions científiques. Conseqüentment, l'excel·lència de la
Unitat fa que aquesta es posicioni a l'avantguarda de la citometria de flux, així com a
referent a nivell estatal i internacional.
j) Servei de Microscopia.
La Unitat de Microscòpia Òptica Avançada disposa d'un ample oferta d'equips que
cobreix tot el ventall d'aplicacions de la microscòpia òptica (microscòpia de
fluorescència de camp ample, confocal, multifotó i super-resolució de tipus STED i
STORM; tècniques d'imatge molecular i equips per dur a terme microscòpia in vivo), els
quals posa a l'abast dels investigadors del PRBB i d'altres centres de recerca. Com a
servei central de microscòpia òptica, a més dels microscopis, disposa d’instal·lacions per
dur a terme la preparació de la mostra i el seu manteniment abans de l'experiment, així
com mitjans pel subseqüent processament de les imatges. El personal de la unitat dona
assistència en la planificació d'experiments de microscòpia òptica i proporciona
formació intensiva en l'ús dels microscopis i de tècniques d'imatge específiques.
Addicionalment, la unitat també proporciona suport per al processament, presentació i
anàlisi de les imatges obtingudes.
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5.3. El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)
El PRBB és una infraestructura científica que aglutina diversos centres de recerca i una
massa crítica d'investigadors en diversos camps. La seva comunitat internacional de
residents té accés a una oferta de serveis cientificotècnics d'avantguarda sota un mateix
sostre i està connectada a un hospital universitari, l'Hospital de la Mar. Amb la visió de
facilitar el millor entorn per a una recerca biomèdica d'excel·lència, dóna resposta a les
necessitats i reptes dels centres. El PRBB està compromès amb la seva comunitat
científica des del 2006, any en què va ser inaugurat pels seus promotors; la Generalitat
de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Hi
treballen més de 1.500 persones de 50 països diferents, amb un pressupost anual en
investigació d’aproximadament 90 milions d’euros, amb equipament científic punter.
Aquest contacte directe ha permès al DCEXS establir aliances estratègiques amb instituts
d’investigació afiliats a la UPF, com l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), el
Centre de Regulació Genòmica (CRG), o l’Institut d’investigació de l’Hospital del Mar
(IMIM), així com la outstation de l’European Molecular Biology Laboratory (EMBLBarcelona), recentment instal·lada al PRBB. Existeixen nombroses i importants
col·laboracions amb altres centres punters de l’entorn com el Barcelona Institute of
Science and Technology (BIST), que integra diversos centres “Severo Ochoa” de
Barcelona, amb el que el DCEXS ha establert una aliança per coordinar un màster pioner
en Investigació Multidisciplinar en Ciències Experimentals.
a) Estabulari
El PRBB dóna suport a l'experimentació animal que duen a terme els centres a través del
seu Estabulari, un dels més complexos i robotitzats d'Europa. Amb 4.500 m2, està
organitzat en sis àrees que acullen ratolins, rates, peixos zebra (Danio rerio) i granotes
Xenopus.
A més de complir les corresponents regulacions oficials, l’estabulari compta amb
personal expert veterinari que assegura unes condicions òptimes de salut i benestar dels
animals.
Qualsevol persona que faci un experiment amb animals està obligada a realitzar un curs
específic, i tots els estudis han de ser prèviament aprovats pel Comitè Ètic
d'Experimentació Animal (CEEA-PRBB).
El programa de cura i ús d'animals de laboratori del PRBB compta amb l'acreditació
completa de l'Associació Internacional per a l'Avaluació i Acreditació de la Cura
d'Animals de Laboratori (AAALAC). Es tracta de la màxima certificació internacional en
aquest àmbit i significa un reconeixement a la qualitat del funcionament del centre, que
es tradueix en millors pràctiques i resultats d'investigació, així com en un major benestar
animal.
El PRBB s'ha adherit a l'Acord de Transparència en Experimentació Animal, promogut
des de la Confederació de Societats Científiques d'Espanya (COSCE) amb la col·laboració
de l'Associació Europea per a la Investigació Animal (EARA).
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b) Sala de criogenia
Aquesta sala està ubicada al planta -1 de l’edifici. Conté 23 dipòsits de nitrogen líquid on
congelar (a quasi -200º) i preservar les valuoses mostres de la recerca que té lloc a tots
els centres del PRBB. L’any 2020 es va modernitzar el control digital de la instal·lació
amb un nou sistema de gestió que millora la seguretat dels usuaris i amplia el control
d’alarmes de forma remota.
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6. Demanda prevista per als titulats dels ensenyaments.
6.1. Demanda i necessitat de metges prevista a Catalunya
Els estudis de Medicina que impartirà la Facultat responen, entre d'altres, al fet que
l'oferta actual de places és insuficient per cobrir la demanda d'aquests estudis i que en
els propers anys es preveu un número molt significatiu de jubilacions de metges a
Catalunya que caldrà reposar.
La nostra comunitat es caracteritza per una elevada presència de recerca mèdica de
qualitat. Cal dotar també el sistema de salut de nous metges amb aquesta capacitat.
6.2. Demanda i necessitat de metges per al futur
Hi ha la necessitat de formar un nou perfil de professionals de la medicina: metges
preparats per als reptes del segle XXI i aquells que la ciència i les tecnologies actuals
posaran en la tasca quotidiana del treball però que, alhora, tinguin una capacitat de visió
global i integral del pacient. Proposem formar metges amb gran bagatge científic i
tecnològic, especialment en tecnologies de la informació, així com dotats d'una visió
social compromesa amb la justícia i l'equitat perquè estiguin preparats per exercir com
a metges en el futur.
En els darrers 10 anys, la demanda d'estudis d'educació superior ha disminuït de forma
generalitzada per a la majoria de les branques de coneixement. Tot i això, la demanda
en primera preferència i la matrícula a la branca de les Ciències de la Salut pràcticament
s'ha duplicat en aquest període. Això posa en relleu l'increment de l'interès social cap a
les ciències de la salut. Per al grau en Medicina, la demanda supera àmpliament l'oferta
de places, i hi ha una gran asimetria.
Tot i que els darrers anys s'ha incrementat lleugerament el nombre de places a les
facultats de Medicina, el dèficit d'oferta de places ha tendit a créixer pel fort increment
de la demanda que s'ha produït. Per tant, sembla que la demanda d'estudis de Medicina
a nivell nacional està assegurada per als propers anys.
•

•
•

El nombre total d'estudiants de nou ingrés en estudis de Medicina a Espanya se
situa al voltant dels 8.000, fet que representa gairebé el 3% del total d'estudiants
de nou ingrés.
El nombre d'egressats totals d'estudis de Medicina a Espanya actualment se situa
al voltant dels 5.900.
Del total d'egressats, al voltant del 88% procedeixen d'universitats públiques i
del 12% d'universitats privades.

De l'anàlisi de les dades se'n desprenen les conclusions següents:
•

Des de l'any 2010, el nombre d'egressats a estudis de Medicina a Espanya ha
tendit a incrementar-se anualment, mentre que l'oferta de places totals MIR ha
tendit a disminuir lleugerament.
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•

•

Tot i així, per al conjunt d'Espanya, en els darrers anys el nombre de places MIR
convocades anualment sempre ha estat superior al nombre d'egressats anuals
que es titulen a les Facultats de Medicina espanyoles.
No obstant això, en els darrers 5 anys, la diferència entre el nombre de places
MIR ofertes i el nombre d'egressats totals ha tendit a reduir-se.
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7. Previsió de la programació de formació continuada.
7.1 Programa de Formació de Residents (MIR)
La formació i la docència són els altres pilars institucionals que acompanyen les funcions
assistencials i de recerca del Hospital del Mar y la xarxa PSMar, ara vinculat a la
Universitat Pompeu Fabra a través del “Concert Sanitari PSMar-UPF”. La oferta docent
es completa així amb la Formació Professional Sanitària, que abasta la formació dels
diferents col·lectius integrats als centres sanitaris (incloent de forma específica la
Formació Mèdica Continuada o CME) i el programa MIR, amb formació en la quasi
totalitat de les especialitats mèdiques i quirúrgiques. Per tal d’assolir una millor eficàcia
en les funcions de promoció, suport, seguiment i avaluació de la docència dels residents,
es van crear per llei les Comissions de Docència a tots els centres acreditats per formar
especialistes. Al Parc de Salut Mar, aquesta Comissió té una organització característica
que pretén donar resposta d’una forma efectiva alhora que descentralitzada a les
diverses funcions d’organització i gestió de les activitats corresponents a la formació per
a especialistes, la supervisió de l’aplicació pràctica de la formació i la seva integració amb
l’activitat assistencial ordinària i d’urgències del centre, la programació anual de les
activitats de formació especialitzada i els plans individuals per a cada especialista
d’acord amb els programes recomanats per les Comissions Nacionals corresponents i
aprovats
pel
Ministerio
de
Sanidad
y
Política
Social
(veure
https://www.parcdesalutmar.cat/ca/professionals/docenciahospitalaria/guiaacollidaresidents/). Dintre d’aquesta organització educativa, a cada
servei clínic hi ha un número de tutors (facultatius de staff) proporcional a les places
acreditades de formació de residents. Aquests tutors supervisen en el dia a dia les
rotacions i activitats dels seus especialistes en formació, són responsables d’aquestes i
de recollir les corresponents avaluacions, i exerceixen un paper de mentoratge dels
residents.
El PSMAR va crear fa anys un Programa propi de Formació per als seus residents, que te
com a objectiu complementar la formació dels especialistes en formació en àrees que
són comunes a totes les especialitats. El programa de formació està organitzat en cursos
que es duen a terme durant la residència i es fonamenta en els següents punts:
Sessions d’Acollida i Tallers d’iniciació a l’IMASIS.
Pla Transversal Comú (anys 1-3), amb sessions periòdiques de formació
Ajuts a la Recerca Jordi Gras (IMIM), per facilitar la realització de la tesi doctoral un cop
acabada la residència
A banda d’aquesta formació el PSMAR ofereix la sessió general de l’hospital
mensualment i cursos de formació continuada dirigits als seus treballadors als que
també es poden inscriure els residents. Els diferents serveis clínics també ofereixen
sessions formatives setmanals i quinzenals pels residents
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7.2 Màsters universitaris organitzats per la UPF o el Grup UPF
La Universitat Pompeu Fabra i el Grup UPF organitza i imparteix una gran varietat de
màsters universitaris en les diferents modalitats i àrees de la biomedicina : màsters de
recerca,
acadèmics
i
professionalitzadors
(veure
https://www.upf.edu/web/biomed/masters)
Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut
Indústria Farmacèutica i Biotecnològica
Laboratori d'Anàlisis Clíniques
Recerca Biomèdica
Salut Pública
Multidisciplinary Research in Experimental Sciences
Màster en Enginyeria
Biomèdica Computacional
Així mateix, la UPF i les institucions del Grup UPF participen també en l'organització
d'altres màsters interuniversitaris, coordinats per altres universitats:
Neurociències
Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals
Salut Planetària
Finalment, i com les restants universitats catalanes, la UPF supervisa i dona suport
formal als cursos de postgrau organitzats per la Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la
Salut de Catalunya i Balears en el programa de la fundació InterAcSalut.
7.3 Programes de doctorat (PhD Programme en Biomedicine)
El PhD Programme en Biomedicine és el PhD Programme del Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut (CEXS) a la Universitat Pompeu Fabra (veure
https://www.upf.edu/web/phd-biomedicine/presentation).
Aquest programa forma part de la UPF Doctoral School i proveeix als graduats la
possibilitat de treballar en un projecte de recerca i completar la tesi doctoral a les àrees
de salut i ciències biomèdiques. El centre d'UPF-CEXS, en el qual es desenvolupa aquest
programa de doctorat, està situat a Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona - PRBB i
inclou a un gran nombre de grups de recerca organitzats per programes i línies de
recerca (veure apartat 5) El programa acull els estudis de doctorat del departament
CEXS i de totes els centres del PRBB adscrits a la UPF, particularment l’IMIM, que és
l’institut de recerca del PSMar.
El programa desenvolupa totes les seves activitats en anglés i atreu estudiants de totes
les nacionalitats. Des d’un punt de vista normatiu, el PhD Programme en Biomedicine
incorpora les normes per a estudis doctorals en Espanya (RD) 99/2011), les
recomanacions de la European Higher Education Area (EHEA), i va ser verificat per AQU
Catalunya amb qualificació "Quality Label Towards Excellence".
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8. Emplaçament de la facultat.
La Facultat de Medicina s’emplaçarà a l’edifici Dr. Aiguader del Campus del Mar. La UPF
té una llicència d’ús temporal de l’edifici, propietat de l’Ajuntament de Barcelona,
adscrit al Consorci PSMAR. En data 14 de desembre de 2007, l’Institut Municipal
d’Assistència Sanitària (IMAS) concedia a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i a la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), una llicència d’ús d’ocupació temporal
conjunta de l’edifici situat al carrer Dr. Aiguader, 80, de Barcelona, amb una superfície
final de 12.496 m2, per tal de desenvolupar ensenyaments en l’àmbit de les Ciències de
la Salut i de la Vida i realitzar les activitats de recerca que se’n deriven. El termini de la
llicència s’establia en 50 anys des de la data de formalització d’aquell document. En data
1 de juliol de 2021, com a conseqüència de l’extinció dels ensenyaments del grau
interuniversitari de Medicina i dels compromisos adquirits entre ambdues universitats,
la Universitat Autònoma de Barcelona ha transmès a la Universitat Pompeu Fabra la part
indivisa de la llicència d’ús d’ocupació temporal atorgada a ambdues universitats en data
14 de desembre de 2007, subrogant-se la UPF en tots els drets i obligacions que aquesta
tenia en la llicència de 14 de desembre del 2007. (vegeu l’Annex 2).
8.1. Instal·lacions existents a l’edifici Dr. Aiguader.
El Campus del Mar acull els estudis de l’àmbit de Ciències de la Salut i de la Vida de la
Universitat Pompeu Fabra. L’edifici compta amb espais tècnics adequats per a les classes
pràctiques.
Els laboratoris del campus permeten la realització de pràctiques d’anatomia, histologia,
fisiologia, neurobiologia, química, bioquímica, biologia molecular i cel·lular,
microbiologia i virologia, genètica, immunologia, biologia del desenvolupament,
zoologia, botànica i enginyeria biomèdica.
a) Aules de teoria
L'edifici Dr. Aiguader, del campus del Mar, disposa de 32 aules de teoria. Totes estan
preparades per acollir-hi cursos, seminaris o reunions. Capacitat i tipologia de les aules:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 aules de 20 places
4 aules de 30 places, 3 d'elles divisibles en 2 aules de 15 places- una aula
equipada amb unitat de streaming
8 aules de 40 places, 4 d'elles divisibles en 2 aules de 20 places
1 sala de graus de 40 places –equipada amb unitat de videoconferència amb
micròfons de sobretaula
4 aules de 70 places, 2 d'elles divisible en 2 aules de 35 places – una aula
equipada amb unitat de streaming
3 aules de 80 places – una aula equipada amb unitat de videoconferència amb
micròfons de sobretaula
1 aula de 90 places
1 aula de 100 places – equipada amb unitat de streaming
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•

3 aules de 130 places – una aula equipada amb unitat de videoconferència amb
micròfons de sobretaula. Dos aules equipades amb unitat de streaming

Totes les aules estan equipades amb pissarra, ordinador, projector i pantalla de
projecció. Les aules grans compten amb micròfon i equip de so. Disposem de tres aules
electrificades amb capacitat per a 30, 35 i 42 persones, amb endolls a totes les taules
per poder connectar-hi qualsevol equipament. Les aules grans també disposen d’endolls
en els pupitres, per la meitat de la capacitat de l’aula.
b) Aula de Microscòpia
En aquesta aula els estudiants poden treballar de forma pràctica amb un microscopi i
observar una gran col·lecció de preparacions histològiques i microbiològiques.
L’espai està equipat amb pissarra, ordinador, projector i pantalla de projecció i
específicament amb 30 microscopis òptics, 2 microscopis de doble observació i 1
microscopi amb llum UV i connectat a una càmera que permet la projecció de la imatge
a la pantalla.
c) Aula de Fisiologia
En aquesta aula els estudiants poden treballar de forma pràctica les respostes
fisiològiques del seu cos i fer simulacions neuronals.
L’espai està equipat amb pissarra, ordinador, projector i pantalla de projecció i
específicament amb 6 ordinadors, 5 sistemes BIOPAC (equip que registra i permet
estudiar informació sobre l’estat fisiològic de l’estudiant; electrocardiograma, pols,
temperatura de la pell i altres), 6 neuro-simuladors i 5 lliteres.
d) Aula de Anatomia
En aquesta aula els estudiants poden treballar de forma pràctica la anatomia del cos
amb un gran repertori de models anatòmics.
L’espai està equipat amb pissarra, ordinador, projector i pantalla de projecció i
específicament amb una gran col·lecció de models anatòmics osteològics, musculars i
d’òrgans.
Osteologia del tronc: models d’esquelets articulats, costelles i vèrtebres vàries, atles i
axis, estern, sacre i medul·la espinal.
Musculatura del tronc: models de figures musculars mascles, tronc muscular amb cap i
òrgans genitals intercanviables, model d’anatomia del tòrax, columna lumbar, arbre
bronquial, pelvis masculina i femenina.
Osteologia de les extremitats: models d’esquelet de la mà, escàpula, clavícula, húmer,
cúbit i radi, esquelet del peu, coxal, fèmur, ròtula, tíbia i peroné.
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Musculatura i articulacions de les extremitats: models de múscul de la cama amb inici
de la pelvis, articulació del genoll, articulació del maluc, múscul del braç amb cinturó
espatlla, articulació del colze i articulació de l’espatlla.
Osteologia del cap: models de cranis i ossos del crani (parietal, frontal, occipital,
ventricles, esfenoides, etmoides, temporal, maxil·lar superior i palatí).
Musculatura del cap: models de cervell humà, seccions vàries del cervell, models de
venes i vasos sanguinis.
Òrgans dels sentits: models d’oïda, còclea, globus i òrbita ocular, boca, nas i gola.
Òrgans: models diferents de cor, estómac, duodè, pàncreas i melsa, fetge i vesícula biliar,
ronyó, òrgans urinaris i òrgans genitals femenins i masculins, sistema circulatori fetal,
cec i apèndix.
Embrió del sistema reproductiu: models d’embrió, models de desenvolupament humà
d’un embrió al final del primer mes, model de pelvis amb úter del novè mes d’embaràs.
e) Laboratoris
En aquests espais els estudiants poden realitzar les pràctiques que necessiten la
manipulació de mostres i/o reactius sobre la zona de treball amb un nivell de seguretat
1.
Tots els laboratoris estan equipats amb pissarra, ordinador, projector i pantalla de
projecció, dues zones de rentat, nevera i congelador per a mostres i reactius i
contenidors per a la gestió de residus.
Les zones de treball consten de bunsens per treballar en condicions d’esterilitat, punts
de buit, endolls de corrent i dades, un joc de pipetes i gradetes i agitadors vòrtex.
Els laboratoris estan dotats d’equipaments generals per a les diferents pràctiques que
s’hi realitzen: campanes de gasos, balances analítiques i granats, pH-metres,
espectrofotòmetres, incubadors, agitadors i calefactors, banys d’aigua, estufes,
centrífugues, mini-centrífugues i micro-centrífugues.
La dotació bàsica de tots els laboratoris els fan molt versàtils a l’hora de treballar amb
diferents tècniques, són els equipaments científics específics els que determinen en
alguns casos quin laboratori és el més adequat per treballar.
A continuació es detalla la dotació científica específica dels laboratoris:
Laboratori de cultius:
•
•
•
•
•
•

5 cabines de flux laminar
2 incubadors de CO2
8 microscopis invertits
1 centrífuga refrigerada
1 mini-centrífuga refrigerada
1 lector de plaques ELISA
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Laboratori de microbiologia:
•
•
•
•
•

1 microscopi amb llu UV connectat a càmera i projecció
4 microscopis amb llum UV
32 microscopis òptics
1 lupa amb llum UV connectada a càmera i projecció
17 lupes estereoscòpiques amb llum freda

Laboratori de química-bioquímica:
•
•
•
•
•

1 HPLC
2 estufes de buit
Material de destil·lació simple
Material de vidre i volumètric aforat i per a fer valoracions
4 equips de punt de fusió

Laboratori de biologia molecular:
•
•
•
•

1 transil·luminador
1 microones
2 termocicladors
Material d’electroforesi d’ADN i proteïnes

Laboratori de genètica:
•
•
•
•

1 transil·luminador connectat a càmera i projecció
1 microones
2 termocicladors
Material d’electroforesi d’ADN i proteïnes

Els laboratoris disposen de l’equipament necessari per treballar amb productes de
determinat risc químic (campanes d’extracció de gasos i armaris d’emmagatzematge
adequats per àcids, bases i inflamables) i productes de determinats risc biològic (cabines
de flux laminar i bunsens), sense perill de contaminació, tant pel producte com per
l’operador.
Els estudiants disposen dels equips de protecció individual necessaris per a la
manipulació dels productes que fan servir a les pràctiques: guants, bates i ulleres de
protecció.
Tots els laboratoris tenen equipament de primers auxilis: extintors, mantes ignífugues,
farmaciola, renta-ulls i dutxes de seguretat.
f) Aules d’habilitats clíniques
Les aules d’habilitats clíniques estan dissenyades i equipades simulant un espai
assistencial hospitalari. L’objectiu és que els estudiants, acompanyats d’un docent,
adquireixin habilitats manuals i procedimentals abans d’integrar-se a la pràctica clínica
real.
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L’avantatge principal d’aquesta metodologia sobre altres mètodes d’ensenyament és
que permet un aprenentatge actiu, individualitzat, reflexiu, adaptat a les necessitats de
l’estudiant i en diferents situacions clíniques.
La creació d’aquest entorn és útil no només en l’àmbit dels ensenyaments universitaris
de grau, també en ensenyaments de postgrau dins del marc de formació de residents
de medicina, cursos de formació continua per als treballadors de l’hospital i cursos
especialitzats que es puguin oferir a professionals externs.
El campus disposa de 6 aules de simulació:
•
•

•
•

1 aula de simulació per a l’aplicació de tècniques bàsiques (20 places): equipada
amb 2 llits d’hospital i 2 maniquins.
1 aula de simulació per a l’aplicació de tècniques bàsiques i pràctiques de
determinades especialitats (cardiologia, respiració i RCP) (20 places): equipada
amb 1 llit d’hospital, 1 maniquí, models anatòmics de diferents parts del cos,
maniquins per a pràctiques de cardiologia, respiració i RCP.
1 aula de simulació per a l’aplicació de tècniques bàsiques i casos integrats (20
places): equipada amb 2 llits d’hospital amb 2 maniquins.
3 aules de simulació que s’utilitzen de forma conjunta.

Aquestes aules permeten l’aprenentatge pràctic de tècniques d’alta complexitat sense
riscos ni pel pacient ni per a l’estudiant, facilita la repetició individualitzada de les
maniobres i l’entrenament i la coordinació de tot el personal de l’equip en condicions
similars a les reals. Es treballa sempre amb grups petits d’estudiants.
Les aules de simulació bàsica estan equipades amb pissarra, ordinador, projector i
pantalla de projecció, a més del material específic.
Recentment, s'ha habilitat dues aules de simulació i una aula de control. Es poden
simular els següents escenaris: sala de parts i recent nascuts, quiròfan i reanimació,
urgències i unitat de cures intensives (UCI), hospitalització convencional i un consultori
d’atenció primària de diferents especialitats (pediatria, ginecologia...). Els instructors
avaluen la simulació des de l’àrea de control.
Aula de simulació d’espais d’hospitalització: equipada amb 2 llista d’hospital, 2
maniquins amb software, incubadora i pantalles de controls de la simulació.
Sala de control: equipada amb mobiliari de despatx i un ordinador amb el software de
control dels maniquins.
Sala de simulació d’un consultori mèdic: equipada amb mobiliari i instrumental propi
d’un consultori mèdic (balança d’adults i de pediatria, tensiòmetre).
8.1.1. Taula d’aules de l’edifici Dr. Aiguader
Vegeu l’Annex 3.
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8.1.2 Biblioteca i recursos d’informació
La Biblioteca/CRAI és una unitat fonamental de suport a la docència i l'aprenentatge. A
la Biblioteca/CRAI es concentren tots els serveis de suport a l'aprenentatge, la docència
i la investigació que, a l'àmbit de les tecnologies i els recursos d'informació, la universitat
posa a disposició dels estudiants i els professors. Els espais amb nous i millors
equipaments permeten oferir un servei integrador als estudiants i professors de la
universitat.
La Biblioteca/CRAI és present al Campus del Mar (Biblioteca/CRAI del Mar-UPF), on
s'imparteix la docència dels estudis de Medicina, Biologia Humana i Enginyeria
Biomèdica. Té un horari molt ampli, de dilluns a diumenge, i ofereix diferents espais i
equipaments per a la consulta i la feina dels estudiants, ja sigui individual o en grup.
L'horari d'obertura varia entre les tres seus, i l'horari més ampli és de 17 hores de dilluns
a divendres i d'11 hores els dissabtes i dies festius.
Recursos d'informació La Biblioteca compta amb un fons bibliogràfic i de recursos
d'accés remot molt complet i en creixement constant. La col·lecció bibliogràfica és fruit
d'una trajectòria cronològica curta, des del 1990, any del seu naixement s'ha posat a
disposició de la comunitat universitària un conjunt d'informació, tant en suport paper
com d'accés electrònic que dóna resposta a la pràctica totalitat de les necessitats de
docència i aprenentatge de la comunitat universitària. Els fons estan a disposició de tots
els usuaris, sigui quina sigui la seva seu. El catàleg és únic i els documents en suport
paper es poden traslladar d'una seu a una altra a petició dels usuaris que ho necessiten.
Pel que fa a la informació electrònica, cal assenyalar-ne l'accessibilitat completa, ja que,
a més de la seva disponibilitat des de les instal·lacions de la Biblioteca i de tota la
Universitat, tots els membres de la comunitat universitària tenen accés als recursos
d'informació electrònics des de qualsevol ordinador extern mitjançant un sistema, SARE
(Servei d'Accés als Recursos Electrònics) que permet un accés fàcil, permanent i segur
des de qualsevol lloc del món i a qualsevol hora del dia. Els usuaris tenen a la seva
disposició directa més de 650.000 monografies (en format paper, electrònic o
audiovisual), més de 12.000 revistes en paper i més de 20.000 títols de revistes
electròniques.
La Biblioteca disposa de diverses eines per facilitar l'accés i ús dels recursos electrònics.
El repositori institucional, Repositori Digital de la UPF, és una font de materials i recursos
útils per a la docència i l'aprenentatge, a més d'altres repositoris consorciats (Consorci
de Serveis Universitaris de Catalunya) on participa la UPF. L'oferta de serveis pels usuaris
és molt àmplia. La relació dels serveis a què tots els estudiants tenen accés és la següent:
b1 Punt d'informació a l'estudiant (PIE)
b.2. Informació bibliogràfica
b.3. Bibliografia recomanada
b.4. Equips informàtics i audiovisuals
b.5. Formació en competència digital (CompDig)
b.6. Préstec
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b.7. Préstec interbibliotecari.
b.8. Préstec dordinadors portàtils
b.9. Préstec d'equipaments audiovisuals
b. 10. Assessoria en propietat intel·lectual i en drets dautor.
b. 11. Punt datenció TIC .
b.12. Accés a recursos electrònics des de fora de la Universitat (SARE).
b.13. Suport a la resolució d'incidències de la plataforma d'ensenyament virtual (elearning)
b.14. Ajuda a l'elaboració de treballs acadèmics i de materials docents.
b.15. Gestor de bibliografies i referències bibliogràfiques
b.16. Publicació de treballs TFG i TFM
b.17. Impressions i reprografia
b.18. Espais dús específics.
La informació relativa al serveis es pot consultar a la pàgina web de Biblioteca i
Informàtica https://www.upf.edu/es/web/biblioteca-informatica/mar
8.3. Instal·lacions projectades.
La creació de la nova Facultat de Medicina constitueix un canvi organitzatiu i funcional,
i no contempla inversió en noves instal·lacions fora de les ja projectades per la
Universitat en els propers anys.
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9. Viabilitat econòmica del projecte
La creació de la nova Facultat de Medicina es planteja amb la voluntat de limitar al
màxim el seu cost econòmic. Alhora, la Universitat Pompeu Fabra disposa dels recursos
i infraestructures necessaris per garantir la seva viabilitat a curt, mig i llarg termini. Atès
que una bona part del professorat
9.1. Costos addicionals previstos vinculats a la posada en marxa dels nous estudis de
grau de Medicina
a) Contractació de professorat per part de la UPF.
A partir del curs 21-22, la UPF s’ha fet càrrec de la contractació del PDI temporal per a
la impartició, tant del grau propi com del grau compartit amb la UAB.
Per al curs 21-22, la UPF ja ha assumit la contractació corresponent del conjunt de
professorat temporal, que tindrà un impacte directe en el Capítol I del 2021 (ja autoritzat
pel govern), tant en increment de la massa salarial (l’equivalent a un quadrimestre del
professorat), com en increment del nombre d’efectius (ETC).
•

El sobrecost de PDI previst per aquest concepte per a 2021 és d’uns
162.000€. El càlcul s’ha realitzat tenint en compte el cost anualitzat,
prorratejat en 14 pagues i calculat per 4 mesos (setembre-desembre).

● A partir de 2022 l’import anual és de 568.000€ (cada any aquest cost anirà
augmentant com a conseqüència de les actualitzacions i dels increments
lligats a reconeixements d’antiguitat, trams, etc.).
● La UPF haurà de dur a terme la contractació de professors permanents per
substituir aquells que gradualment es jubilin o decideixin quedar-se a la UAB
entre 2021-2028. Els costos d’aquesta contractació seran variables en funció
de la voluntat del PDI permanent de la UAB a passar a la UPF i del ritme de
les incorporacions. En tot cas, es calcula que suposaran aproximadament 0,5
milions d’euros anuals.
b) Personal d’Administració i Serveis necessari per a la gestió completa del grau de
medicina.
La UAB te set efectius del PAS destinats a la unitat docent del Campus Mar (amb un cost
de 278.400€). En tant que la UPF és una universitat de menor dimensió, l'absorció de les
diferents tasques per part de les corresponents unitats requereix un major nombre
d'efectius dels que actualment té la UAB a la Unitat Docent Parc Salut Mar, no només
pel que fa als costos directes (com pot ser la creació de la sala de dissecció, de la que no
es disposa), sinó també pel que fa a l'impacte indirecte en la gestió en altres unitats més
enllà del Campus Mar (captació, selecció i contractació de personal, prevenció de riscos
laborals, suport informàtic).
●

El sobrecost a la UPF previst per aquest concepte per a 2021 és de 118.400€
(que corresponen, d’una part, al cost de l’estimació anual de la UAB que puja
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a 79.540€, més l’increment necessari d’efectius que requereix la UPF valorat
en 38.860€, sense comptar triennis).
El càlcul s’ha realitzat tenint en compte el cost anualitzat, prorratejat en 14
pagues i per 4 mesos (setembre-desembre, comptant que al desembre
pertocarà pagar la part proporcional de paga extraordinària).
●

A partir de 2022 cal fer el càlcul per a un any sencer, que és de 414.400€,
sense tenir en compte una part dels triennis de les persones i, que cada any
augmentaran progressivament com a conseqüència dels increments
retributius i del creixement vegetatiu.

c) Compensació de les inversions per a la construcció de l’edifici docent.
Amortització de la inversió feta per la UAB a l’edifici docent. La UPF ha de compensar
la UAB amb 3,8M€. L’acord entre les dues universitats preveu que es faran els
pagaments segons aquest calendari:
2021: 300.000 €
2022:
650.000€
2023: 1.300.000 €
2024: 1.550.000 €
d) Inversions en material i equipament científic-tècnic.
Amb motiu de la seva sortida, la UAB ha retirat un conjunt d’equips que havia adquirit.
Altres els deixa a l’edifici docent però també ha exigit que se la rescabali pel seu valor
actual.
● El cost dels equips que la UAB s’emporta i que caldrà reposar s’ha calculat en
un 250.000€, que caldria reposar amb càrrec al pressupost de 2021, ja que és
un material necessari per a la continuïtat dels estudis.
● El cost dels equips que la UPF es queda i pels que cal compensar la UAB és de
88.000€. No s’ha concretat amb la UAB si el pagament es farà dins d’aquest
exercici o el 2022.
● Així mateix, ja estava previst de fer algunes noves inversions necessàries per a la
impartició dels estudis. Concretament l’equipament d’una Aula de dissecció
(395.000€, l’any 2022) i l’habilitació de dues aules de simulació clínica
(360.000€, anys 2023 i 2024)

9.2. Recursos existents i ingressos previstos per fer front als costos addicionals
previstos.
Per tal de fer front a les despeses descrites al punt 9.1 la Universitat Pompeu Fabra
compta amb tres principals recursos i fonts d’ingressos que garanteixen la viabilitat
econòmica tant per la posada en marxa del nou Grau de Medicina com per la creació de
la nova Facultat de Medicina que recull aquesta memòria:
a) Pressupost de la Universitat (finançament públic i ingressos competitius).
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La Universitat compta poder cobrir, amb els recursos provinents de la subvenció
ordinària de la Generalitat de Catalunya, a traves del Departament corresponent
(actualment de Recerca i Universitats), les necessitats derivades de la posada en marxa
del grau de Medicina. Si be els darrers anys aquesta subvenció no ha arribat a cobrir la
totalitat dels costos derivats del personal, la Universitat compta, també amb altres fons
de finançament, especialment les matrícules dels seus estudiants (grau, postgrau,
màster, programes propis, etc.), els ingressos provinents de concessions i arrendaments,
així com dels overheads derivats dels ingressos per projectes competitius i els cànons
aplicats als diferents centres adscrits, per la tutela acadèmica dels seus estudiants.
Aquest conjunt de fons d’ingressos, que suposa al voltant de 100M€, permetrà garantir
la viabilitat econòmica del projecte.
b) Aportació addicional per part de la Secretaria d’Universitats i Recerca.
En el moment de tancar-se els acords amb la Universitat Autònoma, el Parc Salut Mar i
el Govern de la Generalitat (març de 2021), la Secretaria d’Universitats i Recerca va
comprometre’s a fer una aportació addicional per tal de poder fer front als costos
derivats de la posada en marxa del nou grau. Aquest compromís incloïa una aportació
extraordinària per a 2021, d’entre 450.000 i 500.000€ destinats als increments de costos
de personal (PDI i PAS).
Per poder fer front a les inversions necessàries (descrites al punt 9.1.d) la UPF compta
amb l’increment -que el Govern de la Generalitat ja ha materialitzat els dos darrers anysde recursos destinats al Programa d’Inversions a les Universitats (PIU). La UPF percep al
voltant del 7% dels recursos que el Govern reparteix segons la mida (nombre de crèdits
matriculats com a principal indicador) de cada universitat. Això ha suposat, els tres
darrers anys, un increment d’1,6M€ en el finançament per inversions rebut per la UPF.
c) Possibilitat de realitzar una operació d’endeutament a mig-llarg termini.
En el cas que els recursos i ingressos procedents dels punts a) i b) no resultessin
suficients per fer front als costos addicionals descrits a l’apartat 9.1 d’aquesta memòria,
la UPF ja ha plantejat a la SG de la DRU la possibilitat de realitzar una operació
d’endeutament a 10 anys per un import entre 3,5 i 4,5 milions d’euros.
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Annex 1 Pla d’estudis del grau
Pla d’estudis del Grau en Medicina
Durant el grau l'estudiant ha de cursar un total de 360 crèdits, repartits com segueix:
•
•
•
•
•

Assignatures bàsiques: 93 crèdits
Assignatures obligatòries: 180 crèdits
Programa de mobilitat o assignatures optatives (5è curs): 27 crèdits
Pràctiques externes: 44 crèdits
Treball de fi de grau (6è curs): 16 crèdits

1r curs
Primer trimestre
Assignatures bàsiques
Medicina Basada en l'Evidència I: Investigació i Maneig de Dades - 5 crèdits (Codi:
26236). * Matèria: Estadística
Fonaments Fisicoquímics dels Processos Biològics - 5 crèdits (Codi: 26235). * Matèria: Física
Estructura i Funció del Cos Humà I: Anatomia i Histologia - 6 crèdits (Codi: 26230) * Matèria:
Anatomia Humana
Assignatures obligatòries
Medicina Societat i Persones I: Introducció a la Medicina - 3 crèdits (Codi: 26239)
Segon trimestre
Assignatures bàsiques
Medicina Basada en l'Evidència II: Mètodes Matemàtics, Bioinformàtica i
Telemedicina - 6 crèdits (Codi: 26237) * Matèria: Estadística
Ciències de la Vida I: Bioquímica General- 6 crèdits (Codi: 26233) * Matèria: Bioquímica
Neurociències Bàsiques I: Estructura del Sistema Nerviós - 5 crèdits (Codi: 26231) * Matèria:
Anatomia Humana
Medicina Integrada: Medicina Basada en l'Evidència - 4 crèdits (Codi: 26238) * Matèria:
Estadística
Tercer trimestre
Assignatures bàsiques
Ciències de la Vida II: Biologia Cel·lular - 8 crèdits (Codi: 26234) * Matèria: Biologia
Neurociències Bàsiques II: Fisiologia General i del Sistema Nerviós - 8 crèdits (Codi:26232) *
Matèria: Fisiologia
Assignatures obligatòries
Pràctiques de Grau I: el Pacient i el seu Entorn - 4 crèdits (Codi: 26240)

2n curs
Primer trimestre
Assignatures bàsiques
Medicina, Societat i Persones II: Psicologia Mèdica i Relació Metge Pacient 4 crèdits (Codi: 26241)
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* Matèria: Psicologia
Medicina Integrada: Neurociències Bàsiques - 3 crèdits (Codi: 26242)
* Matèria: Fisiologia
Ciències de la Vida III: Metabolisme Cel·lular i Biologia Molecular - 8 crèdits (Codi:
26246)
* Matèria: Bioquímica
Estructura i Funció del Cos Humà II: Anatomia i Histologia - 5 crèdits (Codi: 26243)
* Matèria: Anatomia Humana
Segon trimestre
Assignatures bàsiques
Estructura i Funció del Cos Humà III: Anatomia i Histologia- 4 crèdits (Codi: 26244)
* Matèria: Anatomia Humana
Estructura i Funció del Cos Humà IV: Fisiologia de Sistemes - 8 crèdits (Codi: 26245)
* Matèria: Anatomia Humana
Assignatures obligatòries
Pràctiques de Grau II: la Malaltia - 4 crèdits (Codi: 26250)
Medicina Basada en l'Evidència III: Epidemiologia - 4 crèdits (Codi: 26248)
Tercer trimestre
Assignatures bàsiques
Ciències de la Vida IV: Genètica General i Biologia del Desenvolupament - 8 crèdits
(Codi: 26247)
* Matèria: Biologia
Assignatures obligatòries
Fonaments del Diagnòstic: Fisiopatologia i Introducció a la Semiologia - 5 crèdits
(Codi: 26249)
Assignatures optatives
Optativa - 3 crèdits
Optativa - 3 crèdits
3r curs
Primer trimestre
Assignatures obligatòries
Fonaments del Diagnòstic: Semiologia - 3 crèdits (Codi: 26254)
Fonaments del Diagnòstic: Tècniques d'Imatge - 3 crèdits (Codi: 26253)
Fonaments del Diagnòstic: Anatomia Patològica - 3 crèdits (Codi: 26252)
Medicina Integrada: Fonaments del Diagnòstic i el Suport - 3 crèdits (Codi: 26255)
Fonaments del Diagnòstic: Genètica Clínica - 4 crèdits (Codi: 26251)
Assignatures optatives
Optativa - 3 crèdits
Segon trimestre
Assignatures obligatòries
Immunologia General - 4 crèdits (Codi: 26257)
Microbiologia i Patologies Infeccioses Integrades I - 7 crèdits (Codi: 26256)
Neurociències Clíniques: Malalties Psiquiàtriques - 3 crèdits (Codi: 26259)
Medicina Integrada: Neurociències Clíniques - 3 crèdits (Codi: 26260)
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Neurociències Clíniques: Malalties Neurològiques - 4 crèdits (Codi: 26258)
Tercer trimestre
Assignatures obligatòries
Fonaments del Tractament i el Suport: Cirurgia i Anestèsia - 3 crèdits (Codi: 26263)
Fonaments del Tractament i el Suport: el Càncer i els seus Tractaments - 4 crèdits
(Codi: 26262)
Fonaments del Tractament i el Suport: Farmacologia Clínica - 4 crèdits (Codi: 26261)
Medicina Integrada: Fonaments del Tractament i el Suport - 3 crèdits (Codi: 26264)
Afectació Sistèmica: Patologia Endocrina i Nutrició - 6 crèdits (Codi: 26265)

4t curs
Primer trimestre
Assignatures obligatòries
Patologia Toràcica : Patologia Cardiovascular - 5 crèdits (Codi: 26267)
Patologia Toràcica : Patologia Respiratòria - 5 crèdits (Codi: 26266)
Medicina Integrada: Patologia Toràcica - 3 crèdits (Codi: 26268)
Medicina Societat i Persones III: Medicina Tòxico-Legal - 3 crèdits (Codi: 26276)
Treball Fi de Grau - 3 crèdits (Codi: 26279)
Segon trimestre
Assignatures obligatòries
Afectació Sistèmica: Malalties Autoimmunes - 3 crèdits (Codi: 26271)
Afectació Sistèmica: Patologia Osteomuscular - 5 crèdits (Codi: 26270)
Afectació Sistèmica: Hematologia - 5 crèdits (Codi: 26269)
Medicina Integrada: Afectació Sistèmica - 3 crèdits (Codi: 26272)
Medicina Basada en l'Evidència IV: Salut Pública - 5 crèdits (Codi: 26278)
Tercer trimestre
Assignatures obligatòries
Patologia Digestiva - 5 crèdits (Codi: 26273)
Patologia Nefrourinària - 5 crèdits (Codi: 26274)
Medicina Integrada: Patologia Digestiva i Nefrourinària - 4 crèdits (Codi: 26275)
Medicina, Societat i Persones IV: Bioètica i Dret - 3 crèdits (Codi: 26277)
Treball Fi de Grau - 3 crèdits (Codi: 26279)
5è curs
Primer trimestre
Assignatures obligatòries
Farmacologia Clínica - 5 crèdits (Codi: 26281)
Microbiologia i Patologies Infeccioses Integrades II - 3 crèdits (Codi: 26280)
Patologies Dermatològiques - 5 crèdits (Codi: 26285)
Els Sentits: Malalties Oculars - 4 crèdits (Codi: 26287)
Els Sentits: Malalties Òtiques i de les Vies Aèries Altes - 4 crèdits (Codi: 26286)
Segon trimestre
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Assignatures obligatòries
Medicina Integrada: Cicle de la Vida - 5 crèdits (Codi: 26284)
Cicle de la Vida I: Patologia Ginecològica, Reproducció i Sexualitat - 5 crèdits (Codi:
26282)
Cicle de la Vida II: Malalties de la Infantesa i el Creixement - 5 crèdits (Codi: 26283)
Medicina Basada en l'Evidencia V: Gestió Sanitària, Eficiència i Sostenibilitat 3 crèdits (Codi: 26288)
Tercer trimestre
Assignatures obligatòries
Treball Fi de Grau - 4 crèdits (Codi: 26289)
Assignatures optatives
Cal cursar un mínim de 18 crèdits, a escollir entre aquestes dues opcions:
1. Mòdul de mobilitat - 18 crèdits
2. Assignatures optatives
6è curs
Primer trimestre
Assignatures obligatòries
Treball Fi de Grau - 6 crèdits (Codi: 26292)
Pràctiques Tutelades (Programa General de Rotatori) - 15 crèdits (Codi: 26293)
Segon trimestre
Assignatures obligatòries
Pràctiques Tutelades (Programa General de Rotatori) - 15 crèdits (Codi: 26293)
Pacient Crític - 5 crèdits (Codi: 26290)
Tercer trimestre
Assignatures obligatòries
Pràctiques Tutelades (Programa General de Rotatori) - 15 crèdits (Codi: 26293)
Pacient Vulnerable - 5 crèdits (Codi: 26291)

Oferta d'assignatures optatives
Evolució i Salut - 3 crèdits (Codi: 26294)
Virologia Avançada - 3 crèdits (Codi: 26295)
Models Animals en la Recerca Biomèdica - 3 crèdits (Codi: 26296)
Neurociència i Malaltia - 3 crèdits (Codi: 26297)
L'Especialització Quirúrgica: el Transplantament d'Òrgans - 3 crèdits (Codi: 26298)
Avenços en Oncologia Clínica i Molecular - 3 crèdits (Codi: 26299)
Neurociència de l’Addicció - 3 crèdits (Codi: 26300)
Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor - 3 crèdits (Codi: 26301)
Envelliment i Regeneració - 3 crèdits (Codi: 26302)
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Les Ciències Òmniques, Biomarcadors i Medicina Personalitzada - 3 crèdits (Codi: 26303)
Internat en un Servei Clínic o un Laboratori Biomèdic - 3 crèdits (Codi: 26304)
Avenços en el Tractament del Malalt Crític - 3 crèdits (Codi: 26305)
Cirurgia d'Urgències - 3 crèdits (Codi: 26306)
Neurociència: Psiquiatria i Medicina - 3 crèdits (Codi: 26307)
Medicina Social i del Treball - 3 crèdits (Codi: 26308)
Salut Ambiental i Comunitària - 3 crèdits (Codi: 26309)
Polítiques Públiques, Innovació i Emprenedoria en el Sector Sanitari - 3 crèdits (Codi: 26310)
Comunicació Científica en Medicina: Congressos, Articles i Xarxes - 3 crèdits (Codi: 26311)
Gestió Sanitària- 3 crèdits (Codi: 26312)
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Annex 2. Llicència d’ús d’ocupació d’espais.
A la documentació que es faci arribar a la Generalitat cal Incorporar aquí dos documents ja
existents, però en un un format que fa difícil la seva adjunció a aquest document: la llicència d’ús
d’ocupació de l’any 2007 i el contracte d’adquisició a la UAB de la seva part proindivisa.
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Annex 3. Taula d’aules de l’edifici Dr. Aiguader
AULES
ESPAI

TIPUS D'ESPAI

61.S02

AULA

TAULES+CADIRES

59,92

40

61.S06

AULA

CADIRA PALA

88,41

70

61.S10

AULA

CADIRA PALA

101,02

80

61.S14

AULA

CADIRA PALA

100,42

80

61.101

AULA

CADIRA PALA

38,69

21

61.102 (104) AULA

CADIRA PALA

26,72

20

61.104 (102) AULA

CADIRA PALA

32,33

20

61.103

PUPITRES

93,13

87

AULA

MOBILIARI

SUPERFÍCIE M2 CAPACITAT

61.106 (108) AULA ABP

TAULES+CADIRES

32,8

16

61.108 (106) AULA ABP

TAULES+CADIRES

30,26

16

61.107

AULA

TAULES+CADIRES

57,68

41

61.109

AULA

CADIRA PALA

37,26

30

61.110 (112) AULA ABP

TAULES+CADIRES

30,33

16

61.112 (110) AULA ABP

TAULES+CADIRES

30,26

16

61.118

AULA

CADIRA PALA

53,82

24

61.123 (125) AULA

CADIRA PALA

46,39

35

61.125 (123) AULA

CADIRA PALA

52,02

35

61.127

SALA GRAUS

CADIRA PALA

55,6

40

61.129

AULA

CADIRA PALA

51,72

40

61.202

AULA

PUPITRE + 3 cadires

179,69

128

61.206

AULA

PUPITRE

162,07

100

61.210

AULA

PUPITRE

89,31

80

61.212

AULA

Taules electrificades

46,82

35

61.226

AULA

PUPITRE

80,1

72

61.228

AULA

PUPITRE

170,15

127

61.232

AULA

PUPITRE

188,77

130

61.302 (304) AULA

TAULES+CADIRES

28,22

23

61.304 (302) AULA

TAULES+CADIRES

30,22

17

61.310 (312) AULA

CADIRA PALA

27,9

23

61.312 (310) AULA

CADIRA PALA

27,88

17

61.314 (316) AULA

TAULES+CADIRES

27,89

23

61.316 (314) AULA

TAULES+CADIRES

29,64

17

31.346 (348) AULA

CADIRA PALA

26,43

15

31.348 (346) AULA

CADIRA PALA

26

15

AULES D'INFORMÀTICA
ESPAI

TIPUS D'ESPAI

MOBILIARI

SUPERFÍCIE M2 CAPACITAT

61.303

INFORMÀTICA

TAULES+CADIRES

95,12

45

61.307

INFORMÀTICA

TAULES+CADIRES

59,22

25

61.309

INFORMÀTICA

TAULES+CADIRES

38,15

18

52

61.329 (331) INFORMÀTICA

TAULES+CADIRES

55,25

25

61.331 (329) INFORMÀTICA

TAULES+CADIRES

53,57

25

AULA DE MICROSCÒPIA
ESPAI

TIPUS D'ESPAI

MOBILIARI

61.114

MICROSCÒPIA

TAULES+CADIRES

SUPERFÍCIE M2 CAPACITAT
64,44

32

LABORATORIS
ESPAI

TIPUS D'ESPAI

MOBILIARI

SUPERFÍCIE M2 CAPACITAT

61.203 (205) LABORATORI

LABORATORI

37,31

16

61.205 (203) LABORATORI

LABORATORI

31,6

16

61.207 (209) LABORATORI

LABORATORI

31,74

16

61.209 (207) LABORATORI

LABORATORI

37,54

16

61.211

LABORATORI

LABORATORI

33,92

20

61.227-229

LABORATORI

LABORATORI

96,27

30

61.231 (233) LABORATORI

LABORATORI

49,59

16

61.233 (231) LABORATORI

LABORATORI

55,78

16

AULES D'HABILITATS CLÍNIQUES
ESPAI

TIPUS D'ESPAI

MOBILIARI

SUPERFÍCIE M2 CAPACITAT

61.336

HAB.CLÍNIQUES

CADIRA PALA

41,17

20

61.338

HAB.CLÍNIQUES

CADIRA PALA

39,61

20

61.340

SIMULACIÓ HOSPITAL

---

28,68

6

61.342

SALA CONTROL

TAULA+CADIRA

12,5

2

61.344

SIMULACIÓ CONSULTA TAULA+CADIRA

16,36

2
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RATIFICACIÓ DE CONVENIS
Acord de Consell de Govern de 15 de desembre del 2021
Convenis de colꞏlaboració institucional
Conveni de colꞏlaboració signat el 20 de setembre del 2021 entre la UPF i Phonos
Fundació Privada per a la realització d’activitats i projectes en l’àmbit de la música
i la tecnologia i altres àmbits artístics-culturals, d’interès mutu per ambdues parts.
Conveni signat el 22 de setembre del 2021 entre la Fundació SGAE, la SGAE i la
UPF per establir la colꞏlaboració en el desenvolupament i realització de “Tallers de
guió i direcció de Projectes Fi de Grau de Comunicació Audiovisual 2021-2022”
Conveni signat el 26 d’octubre del 2021entre la UPF i ACILS per al
desenvolupament d’accions formatives, de recerca i de transferència de
coneixement de la llengua de signes catalana.
Convenis de colꞏlaboració en estudis de postgrau
Conveni específic de colꞏlaboració signat el 26 d’octubre del 2021 entre la UPF i
l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus per a la formació sanitària especialitzada
dels MIR i IIR de Medicina i Infermeria del Treball.
Conveni específic de colꞏlaboració signat el 26 d’octubre del 2021 entre la UPF i
l’Hospital Universitari Vall d’Hebrón per a la formació sanitària especialitzada dels
MIR i IIR de Medicina i Infermeria del Treball.
Conveni específic de colꞏlaboració signat el 27 d’octubre del 2021 entre la UPF i
l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta per a la formació sanitària
especialitzada dels MIR i IIR de Medicina i Infermeria del Treball.
Convenis de colꞏlaboració amb entitats estrangeres
Conveni signat el 21 de setembre del 2021 entre la UPF i la Universitat Toulouse I
Capitole (França) de reconeixement d’un doble grau en Economia.

