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Resum 

La situació que estem vivint actualment d'una crisi tan forta que afecta a tants països i a tots els 

sectors és plena de dubtes i incerteses. Per desgràcia hi ha alguns àmbits que són 

imprescindibles per al desenvolupament d'un país i es veuen afectats de manera considerable: 

sanitat, educació i investigació. 

L'àmbit que ocupa aquest projecte es centra en l'ensenyament i la recerca a  les universitats. 

Es pretén estudiar el dèficit en les universitats, plantejar diverses preguntes i respondre-les amb 

les dades obtingudes a través de l'anàlisi de diversos factors. El projecte s'acotarà a les 

universitats espanyoles, prenent com a exemple la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

que és la que s'estudiarà. 

Aquest projecte té com objectiu reflexionar sobre les possibles causes del dèficit de la 

universitat UPC analitzant diversos aspectes per trobar causes "ocultes" o que no són fàcilment 

detectables i que anomenarem "petits motors del dèficit". Es pretén obtenir una sèrie d'hipòtesis 

sobre  les possibles causes del dèficit basades en dades reals i prenent com exemple el cas de 

la UPC. No es pretén obtenir conclusions definitives i determinants, ni trobar solucions per a la 

problemàtica actual. 

El projecte s’ inicia presentant  el resultat de l’anàlisi financer de les universitats  públiques 

presencials de l’Estat Espanyol realitzat per la CRUE amb l’objectiu de mostrar el marc general 

de la situació a l’actualitat.  

El nucli del projecte comprèn  l’ anàlisi estructural de l’actual organització de la UPC i l’estudi 

econòmic dels darrers 5 anys (2005-2010) . L’anàlisi econòmica del projecte pretén obtenir 

conclusions de les dades més significatives del dèficit, així com observar les variacions 

experimentades en els diferents àmbits  pressupostaris i buscar el per què d'aquestes. L'estudi 

de l'organització comprèn  l’anàlisi de l’actual configuració de les unitats, els centres, els 

campus, els departaments i els òrgans de govern que conformen la UPC, amb l’objectiu 

d’entendre quin és el disseny organitzatiu de la UPC i descobrir la relació d'aquestes unitats 

amb l'aspecte econòmic i funcional de la universitat. 

Finalment s’exposaran les conclusions a les que s’han arribat i les possibles hipòtesis i motors 

trobats, amb la finalitat de donar lloc a una reflexió profunda i deixar el camí obert a futurs 

plantejaments i actuacions en base a aquesta reflexió. 
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1. GLOSSARI 
UPC: Universitat Politècnica de Catalunya. 

GdC: Generalitat de Catalunya. 

CCAA : Comunitats autònomes. 

Mintzberg (Henry ): professor acadèmic internacionalment reconegut i autor de diverses 

publicacions sobre negocis i gestió, com són "L'estructuració de les organitzacions" (1979) i en 

"Disseny de les organitzacions efectives" (2000). 

Glossari econòmic -Financer  

Balanç (de situació):  Document comptable que reflecteix la situació d'una societat en un 

moment determinat, constatant, sistematitzant i valorant els seus actius, passius i el seu 

patrimoni net. 

Compte de resultats:   Estat que recull la imatge fidel dels resultats del funcionament de la 

societat. 

Pressupost genèric : pressupost per a diverses finalitats, sense especificar. 

Pressupost específic : pressupost assignat per a una finalitat/departament/projecte en concret. 

Drets liquidats/reconeguts: ingressos compromesos. 

Obligacions contretes/reconegudes: Pagaments compromesos. 

Romanent de tresoreria:  diferència entre els drets liquidats i les obligacions contretes. 

Correspon al resultat de la liquidació del ingressos i les despeses pressupostaris quan té lloc el 

tancament de l’exercici. 

Romanent de crèdit : saldo, en el moment de tancament de l’exercici, del crèdits definitius de 

cada concepte pressupostari que no estan compresos per al compliment d’obligacions 

reconegudes. 

Transferències corrents: Transmissió de fons sense contrapartida realitzada per l'Estat o un 

altre organisme públic amb finalitats socioeconòmiques amb les quals es financen les despeses 

corrents del beneficiari. 

Capacitat o Necessitat de finançament  = estalvi brut + (ingressos de capital – despeses de 

capital).  

Si el resultat del seu càlcul és positiu indica que l’organització disposa de pressupost per a 

autofinançar les seves operacions no corrents. En cas contrari, l’organització requereix 

finançament extern per a fer-ho. 

PIU (pla)  : Pla d’Inversions Universitàries. 
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FEDER (pla): Fons Europeu de Desenvolupament Regional, del Ministeri de Ciència i 

innovació, per a infraestructures científiques. 

INNOCAMPUS: programa del Ministeri d’Economia i competitivitat per a campus de 

excel·lència. 

XARXA CLUSTER :grup que reuneix les 12 universitats tecnològiques més prestigioses 

d’Europa. 

Glossari legislatiu  

CRUE: conferència de rectors d'universitats espanyoles: associació sense ànim de lucre 

formada per universitats públiques i privades espanyoles. Constituïda el 1994 amb l'objectiu de 

servir de lloc de trobada i debat, funcionant com la veu de les universitats espanyoles. 

LRU: llei de reforma universitària. 

LOU: Llei orgànica d’universitats. 

Glossari acadèmic/organitzacions  
UPC: Universitat Politècnica de Catalunya. 

PAS: Personal Acadèmic Administratiu. 

PDI: Personal Docent Investigador : Personal dels cossos docents universitaris que 

desenvolupa activitat docent i investigadora. 

EDP: Equivalent de dedicació plena: indica la participació en recerca del membres dels 

departaments o instituts universitaris. 

TC: temps complert. 

TP: temps parcial. 

CU: Catedràtic d'Universitat. 

CEU: catedràtic d'escola universitària. 

TU: professor titular d'universitat. 

TEU: professor titular d'escola universitària. 

AGREGAT : professor doctorat que realitza tasques docents i d'investigació o prioritàriament 

d'investigació.  

AJUDANT: estudiant de doctorat. Pot col·laborar en tasques docents d'acord amb la normativa 

interna de la universitat. 

CATEDRÀTIC: Professor que té la categoria més alta a la universitat amb una carrera docent i 

investigadora consolidada.. Realitza tasques docents i d'investigació (prioritàriament 

d'investigació).  

ASSOCIAT: Professor s especialistes de reconeguda competència que acreditin exercir la seva 
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activitat professional fora de la universitat. 

VISITANT: Professors o investigadors de reconegut prestigi, procedents d'altres universitats i 

centres d'investigació, espanyols o estrangers.  

COL·LABORADOR: Professor que desenvolupa  tasques docents, a efectes de cobrir les 

necessitats de docència qualificada en àmbits específics de coneixement. 

LECTOR: professor doctorat amb contracte de duració determinada (com a màxim 5 anys). 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte   

Aquest projecte de final de carrera sorgeix arrel de la proposta, per part del professor Francesc 

Solé Parellada ,de realitzar un estudi sobre els orígens del dèficit a les universitats i l’eficiència 

dels seus serveis. L’alumna Rosanna Fernàndez i l’alumna Elena Alvira estan interessades 

decideixen realitzar-lo conjuntament.  

El punt de partida del projecte és la necessitat de recopilar i analitzar la informació per tal 

d’elaborar un document base per a la conferència del professor Francesc Solé Parellada en les 

“XXIX Jornades de Gerència Universitària” que exposarà a Almeria. Aquest document tracta de 

la gestió de la crisi  i els motors ocults o “semi” ocults del dèficit en les organitzacions que 

generen coneixement. 

A partir de la informació analitzada, s’aprofundeix i  s’amplia l’anàlisi per tal d’ elaborar un 

projecte de final de carrera amb la finalitat d’analitzar el funcionament d’una organització 

generadora de coneixement com és la UPC ; s’estudia la seva organització estructural i la  

relació d’aquesta amb la gestió del seus recursos econòmics i financers i com aquests es 

relacionen amb la creació del dèficit . L’objectiu és descobrir les possibles causes del mateix. 

Es tracta d’analitzar la situació actual de la UPC no solament a través de les dades 

econòmiques (que sens dubte són una part molt important d’ aquest projecte) sinó també 

qüestionant aspectes estructurals i de les parts que constitueixen l’organització. 

Es pren com exemple d’ anàlisi la Universitat Politècnica de Catalunya perquè actualment és 

una universitat de referència a l’Estat Espanyol i a Europa  i , donat que nosaltres mateixes com 

a estudiants en formem part , és la Universitat que ha captivat la nostra atenció.  

2.2. Motivació 

La motivació principal  és la realització d’ un projecte de final de carrera que tingui un sentit en 

si mateix, que pugui servir d’ajuda a altres persones, que tingui  relació amb la situació actual 

de la nostra societat i que, al mateix temps, ens aporti  nous coneixements a la vegada que ens 

permeti aplicar  les eines adquirides en els nostres estudis a la UPC. 
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3. INTRODUCCIÓ 

Abans d’iniciar el projecte, el tutor va transmetre’ns la idea d’allò que desitjava aconseguir. 

Prenent com a punt de partida aquesta informació, en una reunió posterior les dues projectistes 

vam determinar cap a on es focalitzava el nucli del projecte. Com a resultat es van marcar uns 

objectius que són els que es presenten a continuació: 

3.1. Objectius  

A continuació es mostra un llistat amb els objectius que s’han marcat per part de tots el 

integrant del projecte i que es volen aconseguir amb l’execució del mateix: 

• Realitzar un estudi de les organitzacions que generen coneixement. 

• Estudiar el funcionament i l’ estructura d’una organització de mida i complexitat 

considerables – cas UPC 

• Fer l’anàlisi de l’evolució econòmic-financer de la Universitat Politècnica de Catalunya, 

en els darrers 5 anys. 

• Analitzar l’ organització i estructura de la Universitat Politècnica de Catalunya com a 

exemple d’organització que genera coneixement de mida i complexitat considerables. 

• Contrastar les anàlisis realitzades amb els serveis que ofereix la universitat a la societat. 

• Investigar l’origen del dèficit  i deduir els possibles motors interns causants del dèficit. 

• Obtenir hipòtesis de les causes del dèficit basades en dades reals . 

• Proporcionar al professor Francesc Solé Parellada informació analítica per la 

conferència XXIX JORNADAS DE GERENCIA UNIVERSITARIA. 

• Dotar a la Universitat Politècnica de Catalunya d’un document de reflexió per futurs 

plantejaments i cerca de millores relacionades amb la gestió del dèficit pressupostari. 

El període d’anàlisi comprèn els anys 2005-2009. No es considera el 2010 degut a la 

manca d’informació en el moment en que es realitza el present projecte. 
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3.2. Abast del projecte  

El projecte pretén contribuir a millorar el coneixement del funcionament de les organitzacions 

que generen coneixement, prenent com a exemple el cas de les universitats i utilitzant les 

dades de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) com a referència de l’anàlisi. Es tracta 

d’obtenir evidències per formular hipòtesis de les "causes ocultes" o "petits motors" del dèficit 

actual de les universitats. Queden fora de l'abast d'aquest projecte  extreure conclusions 

definitives sobre el dèficit o trobar solucions per a aquesta problemàtica actual.  

Els motius d’ haver escollit  la Universitat Politècnica de Catalunya per a aquesta reflexió son 

els següents: 

- El coneixement que tant les alumnes com el professor en tenen d’aquesta universitat. 

- La facilitat d’obtenció de la informació necessària donada l’eventual implicació de la 

gestió de la universitat en el projecte. 

- La UPC té les dimensions crítiques suficients per considerar-la com una universitat 

tipus: 30.000 estudiants, 340 M€ de pressupost, 2.800 persones dedicades a docència i 

investigació, 1.700 persones dedicades a l’administració i serveis, 11 campus i centres 

territorials i un parc (Parc UPC) amb més de 100.000 m2 de superfície construïda. 

El desenvolupament del projecte consistirà en l’anàlisi de la universitat des de dues vessants 

que es consideren bàsiques en qualsevol organització : l’ estructura organitzativa, basant-se en 

el model Mintzberg, i l’estructura econòmic-financera. Es veurà com es relacionen aquestes 

facetes i es relacionaran amb les tres missions en les que es fonamenten les universitats 

actualment. 

 

Els punts 4 i 5 mostren la primera vesant, de l’organització: 

PUNT 4: introducció, diferents models de les organitzacions que generen coneixement i el 

model Mintzberg que s’ha tomat com model de referència i de les missions en les que s’ha 

basat el nucli del projecte.  

PUNT 5: Es mostra un anàlisi del cas concret de la UPC, amb l’estructura de l’organització 

basada en el model Mintzberg presentant les unitats que la formen i la complexitat implícita en 
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una universitat com la UPC. Es desenvolupen les dades més rellevants en el període d’estudi 

(anys 2005-2009) classificades segons les 3 missions i afegint el patrimoni: 

missió I: docència 

missió II: recerca i transferència de tecnologia 

missió III: universitat i societat 

patrimoni 

Els punts 6 i 7 mostren l’anàlisi econòmic: 

PUNT 6: mostra l’anàlisi econòmic de les universitats espanyoles públiques presencials segons 

la CRUE, situant la UPC en el context institucional i financer de l’Estat Espanyol. S’utilitzarà 

aquesta anàlisi per aplicar-lo a la UPC en el punt 7. 

PUNT 7: presenta en primer lloc l’evolució del dèficit i conté l’anàlisi econòmic de la UPC 

basant-se en les dades obtingudes a partir dels pressupostos i memòries auditades, estudiant 

diversos indicadors que permeten conèixer la salut econòmica -financera de la  UPC. 

També es desenvolupen les dades econòmiques més rellevants en el període d’estudi (anys 

2005-2009) classificades segons les 3 missions i afegint el patrimoni: 

missió I: docència 

missió II: recerca i transferència de tecnologia 

missió III: universitat i societat 

patrimoni 

Els punts 8 i 9 recullen una comparativa de les aspectes més rellevants detectats mitjançant 

l’estudi dels punts anteriors i les conclusions finals obtingudes: 

PUNT 8: es relacionen els aspectes analitzats (organitzatiu, estructural i econòmic de la UPC) 

en els apartats anteriors, per tenir una visió global i poder comprendre millor la totalitat del 

projecte amb l’objectiu de deduir amb suficients dades les possibles hipòtesis dels motors 

interns del dèficit de la universitat; també es presenta desglossat segons les 3 missions, 

patrimoni i a més a més, els serveis generals. 
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PUNT 9: recull de tots els possibles motors interns causants del dèficit de la UPC que s’han 

anat deduint al llarg del projecte. 
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4. COMPLEXITAT ORGANITZATIVA DE LES 
ORGANITZACIONS QUE GENEREN 
CONEIXEMENT 

4.1. Introducció a les organitzacions educatives 

Des de que l’emperador Carlemany elaborés la seva reforma educativa al 787, la creació de 

noves escoles i organitzacions que generaven coneixement a Europa va anar en augment.  

L’àmbit de l’educació va començar a prendre una importància vital per als diferents països i 

governs arreu d’Europa, en molts casos com a eina de contenció i control de la societat àvida 

de coneixement. Durant els segles precedents a l’edat moderna, es van crear diferents tipus 

d’escoles en funció de la seva jerarquia, mecenatge o creences religioses. 

Les universitats com a tals no van aparèixer fins al s. XIII, com a evolució natural dels antics 

“Studium Generale” de l’edat mitjana. L’aparició de les universitats va provocar una profunda 

transformació educativa, política i social. Entre el 1200 i el 1400, van ser fundades a Europa 52 

universitats. 

La Universitat de Bolònia es considera la primera Universitat a Europa on s’impartiren estudis 

superiors en finalitzar els quals s’atorgava un títol universitari acreditatiu. És també a la 

universitat de Bolònia on, el 1158, s’aplica per primer cop el terme “llibertat de càtedra”, fent 

referència al permisos especials de lliure circulació arreu d’Europa que els seus estudiants  

podien gaudir en interès de l’educació. 

Durant l’edat mitjana, l’organització del sistema educatiu i dels seus centres es caracteritzà per 

la seva heterogeneïtat, molt sovint incòmoda i que donava lloc a problemes d’acreditació i 

homologació de títols. Emperò, ja gaudien dels trets definitoris propis de la universitat actual: 

com a comunitat de professors i alumnes tenien autonomia administrativa, autonomia en la 

creació dels seus propis plans d’estudi, determinació dels objectius de la seva investigació i 

atorgaven títols reconeguts públicament (llicenciatures, doctorats i mestratges). 

A l’edat moderna,a partir del s. XVI, amb l ‘aparició de les Ciutats estat i la consolidació de 
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poders (tant dels estats com de l’església i les ordres religioses), la idea clàssica d’universitat 

com a una comunitat de docents dedicats al saber de forma autònoma es perd en pro un nou 

model universitari en el que la institució tindrà rols econòmics, polítics o ideològics establerts 

pels poders. 

Com a resposta a aquesta situació es van crear nous models universitaris pel que fa a la seva 

estructura i organització, com per exemple: 

• La Universitat Republicana (Napoleó, França) 

• La Universitat de tipus investigador ( Humbold, Alemanya) 

• La Universitat Estatal (model soviètic-cubà) 

• La Universitat autònoma (model llatinoamericà) 

Les principals característiques organitzatives i de funcionament de cadascun dels models 

universitaris nombrats es poden consultar a l’ Annex B.1 

4.2. La Universitat a Espanya a partir del s. XIX. 

L’estructura i el model universitari a Espanya durant el s. XVIII es van caracteritzar per la seva 

heterogeneïtat. Coexistien universitats amb història i renom des de feia segles, com les 

universitats de Salamanca o la Complutense de Madrid, amb  petites universitats, de caràcter 

més local, anomenades “universitats menors”. Hi havia nul·la homogeneïtat en lo referent a 

plans d’estudi, normativa d’assistència o del currículum d’estudis.  Va ser l’any 1807 quan 

tingué lloc la primera gran reforma del sistema universitari de l’Estat Espanyol: “El plan 

Caballero”. Les principals raons per les quals el govern espanyol d’ aleshores va estimar 

necessari dur a terme aquesta reforma no són del tot alienes a la situació que actualment està 

vivint el nostre sistema universitari: 

• Els fons estatals que es destinaven al finançament de les universitats eren molt 

escassos o nuls (en la majoria dels casos i especialment per a aquelles institucions 

universitàries amb poca història) 

• Manca d’ homogeneïtat: en els currículums, material de recolzament, duració i nom dels 

títols atorgats per cada institució, qualitat dels estudis i transparència en l’atorgament i 
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lliurament de les llicenciatures per part de cadascuna de les facultats. També era palesa 

la manca d’homogeneïtat organitzativa i de gestió. 

• Centres amb greus problemes econòmic-financers (especialment aquelles universitats 

enteses com a “menors”). 

• Ratis estudiants/professors molt baixos.  

• Existència de nombroses titulacions amb molt baixa assistència d’alumnat. 

La reforma de Caballero del 1807 és la culminació de les reformes il·lustrades que van tenir lloc 

a Espanya durant el s.XVIII. Pretenia aplicar un model uniforme a totes les universitats de la 

monarquia, prenent com a prototipus la Universitat de Salamanca. Els principals objectius que 

perseguia la reforma universitària de 1807 són els següents: 

• Control estatal. 

• Reforç de la figura del rector. 

• Concentració de poders en els claustres de catedràtics. 

• Supressió de la majoria de les “Universitats menors”.  

• Creació i consolidació arreu de l’estat dels anomenats “Institutos de segunda 

enseñanza”, com a centres que complirien la funció de les antigues universitats 

menors. 

• Supressió de les acadèmies de dubtosa qualitat. 

• Unificació de les universitats pel que fa a: 

o Ordre i duració dels cursos 

o Nombre de cursos 

o Rigor en l’assistència a les classes 

o Rigor en les explicacions  

o Clara diferenciació dels graus majors i menors i la manera d’obtenir el títol en 

cada cas. 

Entre els anys 1807 i 1857, les bases de les universitats tradicionals desapareixen i apareixen 

de noves: 
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• Desapareixen els delmes eclesiàstics com a forma de finançament de les universitats. 

• S’estableix que les universitats s’han de finançar  partir dels drets de matrícula i 

acadèmics, a més a més de quantitats fixades que, per primer cop, s’inclouen en els 

pressupost de l’estat. 

• Les universitats queden pendents del Ministeri de foment. 

• El rector es converteix en una figura política de designació ministerial. 

• Desapareixen els privilegis jurisdiccionals de les universitats. 

• S’imposa una política educativa segons normes centralitzades amb origen i difusió des 

de Madrid. 

• Es crea un cos uniforme i fix de catedràtics funcionaris de l’estat a partir d’oposicions 

centralitzades. 

La universitat de l’antic règim, autònoma tant pel que feia al seu finançament com a la seva 

organització, es converteix en la universitat liberal, centralitzada, uniforme i jerarquitzada, 

finançada i controlada per l’estat. 

Durant els anys d’hegemonia del règim franquista, només es va promulgar una llei referent a la 

universitat: “Ley de Ordenación Universitaria de julio de 1943”. Aquesta llei es caracteritza per 

la seva rigidesa tant administrativa com pel que fa a la seva jerarquia, concentrant tots els 

poders en el rector, designat des del ministeri i que havia de ser militant de “La Falange”. El 

règim franquista va concebre la universitat com un instrument de poder al seu servei. 

La “ Ley general de educación (LGE) de 1970 ” obre la porta a tres dècades de profunda i 

evident transformació del sistema universitari espanyol. Durant aquest temps, es succeeixen 

tres grans lleis de regulació dels sistema universitari espanyol:  

1. Llei general d’educació (LGE) (1970). 

� Busca la modernització del sistema. 

� Estructura els estudis universitaris en tres cicles. 
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� Concedeix certa autonomia en matèries de docència i investigació. 

� S’aproven i apliquen nous plans per a l’ impuls de la investigació. 

� S’introdueix certa flexibilitat en els diferents currículums impartits (apareixen les 

assignatures optatives) 

� Es potencien els departaments i els instituts universitaris. 

� Reapareixen els claustres universitaris, concedint-los-hi certs poders. 

� El claustre universitari passa a tenir un terç de pes en l’elecció del rector 

2. Llei de reforma Universitària (LRU) (1983):  

Posa punt i final al model liberal i inicia una nova etapa d’àmplia autonomia 

universitària. Aquesta llei pretén dotar al sistema universitari d’un marc normatiu que 

estimuli el dinamisme de la comunitat universitària.  

� Estableix l’estructura dels centres universitaris 

� Desenvolupa i reglamenta el concepte constitucional d’autonomia universitària. 

� Efectua la distribució de competències en matèria d’educació universitària entre 

l’Estat, les Comunitats Autònomes i les pròpies universitats. 

3. Llei Orgànica de Universitats (LOU) (2001):  

Neix amb l’objectiu explícit de millorar la qualitat l l’excel·lència de l’activitat 

universitària i amb el propòsit d’impulsar l’acció de l’Administració de l’Estat en la 

vertebració i cohesió del Sistema Universitari, de profunditzar en les competències 

de les comunitats autònomes en qüestions d’ensenyament superior, d’incrementar 

el grau d’autonomia de les universitats i d’establir les vies necessàries per enfortir 

les relacions recíproques entre Universitat i Societat. 
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Com s’ha demostrat, l’ organització i preponderància social de les universitats a l’estat espanyol 

ha canviat molt al llarg de la seva història. Aquests,  en tots els casos i des de la seva creació, 

han estat propiciats per canvis polítics, econòmics, socials i culturals tant a Espanya com a la 

resta d’ Europa. A l’annex B.2 es resumeixen els principals fets que han donat lloc a l’evolució 

de l’organització del sistema universitari espanyol des de l’edat moderna (a partir del S. XVI) 

fins a avui en dia a l’estat espanyol. 

4.3. Complexitat de les organitzacions. Models de M intzberg 

Segons el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, la definició d'organització és: 

“ Organización: Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de 

determinados fines “ 

Segons el diccionari de Cambridge: 

“ Organization : a group of people who work together in a structured way for a shared purpose “ 

Per tant, les organitzacions es defineixen per: 

� Estar formades per un grup d'individus 

� Estar estructurades per un conjunt de normes. 

� Tenir una fita o objectiu comú a tots els seus components. 

Totes les organitzacions, per petites que siguin, són complexes i tendeixen a incrementar la 

seva complexitat derivada de les seves pròpies dinàmiques internes d'evolució i les seves 

interaccions. Són estructures dinàmiques de poder 

En el seu naixement, totes les estructures organitzatives tenen establerts els seus objectius, 

però aquests canvien i evolucionen en funció de les noves opcions i orientacions que ofereix el 

mercat associat a cadascuna d'elles. Les organitzacions tendeixen a créixer de forma innata. 

Són inestables pel seus continus ajusts i pels conflictes interns i externs derivats dels seus 

interessos, però sempre es basen en un model organitzatiu dominant. 
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Les organitzacions educatives es van estructurar interiorment segons la unitat dels diferents 

camps disciplinaris i van articular el seu creixement sobre la fragmentació de la base 

institucional en crear nous subconjunts d'àmbits disciplinaris. A més a més, tendeixen a la 

complexació i expansió dels seus rols interns degut a la fragmentació disciplinària. 

Associada a la fragmentació disciplinària, les organitzacions universitàries s'expandeixen com a 

resposta a les demandes externes, a les creacions disciplinàries i a les tensions internes. 

En aquest apartat es pretén explicar el funcionament de les organitzacions universitàries a 

partir dels principals plantejaments que el professor Henry Mintzberg aporta en relació a les 

estructures organitzatives. 

4.3.1 Consideracions sobre el Model de les configur acions de Henry Mintzberg 

Malgrat que es va plantejar fa 20 anys, el model de Mintzberg és de permanent i contínua 

referència i consulta per part d’aquells que s’ han especialitzat en el disseny organitzatiu. Es 

tracta d’ una visió polifacètica i complexa de gran ajuda per a la classificació, comprensió, 

diagnòstic i disseny de les organitzacions. Pretén vincular l’estratègia de l’organització amb el 

disseny de la mateixa. 

Un model és una forma de representar “en petit” una realitat determinada. És, per tant, una 

simplificació o també un ideal que serveix per a investigar o experimentar. La importància d'un 

model radica en la seva utilitat per a l'estudi, malgrat que sempre impliqui certa dosi de 

subjectivitat. En conseqüència, pel que fa al model que es representa:  

• Mai podrà comprendre tota la realitat. 

• Serà útil per a entendre les relacions i interaccions fonamentals de l’organització. 

• Haurà de demostrar la seva utilitat per a analitzar l’especificitat de les organitzacions d’ 

estudi (sector públic o privat) 

• Malgrat que sempre contindrà els elements i variables fonamentals per a l’estudi i 

anàlisi de l’organització, sempre s’haurà de considerar que la realitat serà més 

complexa. Per tant, l’anàlisi o plantejament del model organitzatiu no podrà limitar-se a 

les regles d’un únic paradigma.  
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4.3.2 Fonaments i tesis  

Els elements d’una estructura han de relacionar-se per tal d’aconseguir tant una consistència 

interna o harmonia com una consistència bàsica amb la situació de l’organització: dimensió, 

antiguitat, tipus d’ambient en el que funciona, sistemes tècnics que empra,etc. 

L’èxit de diferents negocis/organitzacions es pot explicar per com s’ interrelacionen varis dels 

seus atributs. 

El model de Mintzberg diferencia entre diferents aspectes de les organitzacions que s’han 

d’estudiar tant individualment com les seves interrelacions. Els principals són: 

I. L’estructura : suma total de les formes en que un treball és dividit entre les diferents 

tasques i la seva coordinació. 

II. Mecanismes coordinadors : S’encarreguen de la coordinació de les tasques. Els 

mecanismes coordinadors són l’element aglutinant de l’estructura. Plantegen les 

diferents modalitats d’interacció entre les persones que conformen l’ organització. Són: 

� Adaptació o ajust mutu 

� Supervisió directa 

� Normalització o estandardització dels processos de treball 

� Normalització dels productes (outputs) 

� Normalització de les habilitats  

� Normalització de les regles 

4.3.2.1 Parts i persones d’una organització 

Les organitzacions estan estructurades per a captar i dirigir sistemes de fluxos i per a definir les 

interrelacions entre les diferents parts. Les parts d’una organització són: 
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4.3.2.1.1 El nucli d’operacions 

El nucli d’operacions és el cor de l’organització, la part que produeix la producció essencial que 

fa que  l’organització pugui existir. Està format per aquelles persones que realitzen el treball 

relacionat directament amb a fabricació dels productes o la prestació dels serveis que són la 

raó de l’existència de cada  organització. Les funcions del nucli d’operacions són: 

� Assegurar les entrades de la producció. 

� Transformar les entrades en producció 

� Distribuir la producció 

� Donar recolzament directe a les funcions d’entrada, transformació i producció. 

4.3.2.1.2 Àpex estratègic 

Està format per les persones encarregades de la responsabilitat general de l’organització. 

S’encarrega d’assegurar que l’organització compleixi la seva funció de manera efectiva. Les 

seves funcions són: 

� Assignar recursos, emetre ordres de treball, autoritzar decisions importants, resoldre 

conflictes, dissenyar i nombrar al personal de l’organització, controlar l’acompliment dels 

empleats, motivar-los i recompensar-los. 

� Administrar les condicions fronterers de l’organització (relacions amb l’ambient), 

informar a aquells que tenen influència a l’organització, establir contactes d’alt nivell, 

negociar acords entre agents externs i complir amb funcions cerimonials com a figures 

representatives de l’entitat. 

�  Desenvolupar l’estratègia de l’organització, interpretant l’ambient i desenvolupant 

esquemes consistents de decisions. 

4.3.2.1.3 La línia mitjana 

És la cadena d’alts gerents fins als supervisors de contacte. Van de l’ àpex estratègic fins al 

nucli d’operacions. Es forma a mida que l’organització creix i augmenta la necessitat d’exercir 

supervisió directa. 
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4.3.2.1.4 La tecnoestructura 

 

Es tracta de grups de persones fora de la línia o jerarquia de producció. La seva tasca és 

estandarditzar o normalitzar processos de treball. Estan fora de la corrent del treball 

operacional ; poden dissenyar-la, planejar-la, canviar-la o entrenar al personal per a que ho 

faci, però no ho fan ells mateixos. Les funcions bàsiques de la tecnoestructura són: 

 

• Col·laborar en l’adaptació de l’organització al medi. 

•  Control de gestió. 

• Estudis de treball 

• Planejament i control 

� Planificació 

� Control de qualitat 

� Programadors 

• De personal 

� Reclutadors 

� Entrenadors 

• Estandardització (generació de normativa i reglamentació) 

4.3.2.1.5 Staff de recolzament 

Són unitats especialitzades que proporcionen serveis indirectes a tota l’organització i que es 

troben fora dels corrents operacionals. Poden exercir funcions de : 

• Conselleria (per exemple assessoria legal) 

• Personal 

• Remuneracions 

• Serveis generals 
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• Seguretat 

• Facilities (cafeteria, central telefònica,etc) 

A part de les parts i les persones, són també aspectes de vital importància a tenir en compte: 

4.3.2.1.6 La cultura organitzativa 

Implica la ideologia dominant de l’organització. Abasta les creences i tradicions que distingeixen 

l’ organització. 

4.3.2.1.7 El context o ambient 

Engloba el conjunt de persones i agrupacions que, a nivell extern, poden afectar el 

funcionament de l’organització. 

 

4.3.3 Tipus de configuracions de les organitzacions  

Mintzberg planteja set models de configuració de les organitzacions, basats en els següents 

paràmetres de disseny:  

� Especialització del treball 

� Grau de normalització dels processos 

� Formació 

� Adoctrinament 

� Departamentalització 

� Mida 

� Sistemes de planificació i control 

� Dispositius d’enllaç entre unitats i amb l’ambient 
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� Descentralització 

L’elecció d’ aquests paràmetres de disseny està influenciada per certs paràmetres de situació: 

• Edat i mida de l’organització: Quan més anys té una organització o més gran és la seva 

mida, més formalitzat és el seu comportament. Quan més gran és una organització, 

més elaborada és la seva estructura. 

• Sistema tècnic:  

� A més regulació, més formalitzat i burocratitzat serà. 

� A mes complexitat, el staff de recolzament serà més elaborat i professional. 

� L’automatització del treball del nucli d’operacions dóna lloc a estructures més 

orgàniques i menys burocratitzades.  

• Entorn: 

� Quan més dinàmic sigui, més orgànica serà l’organització. 

� Quan més complexa, més descentralitzada serà l’estructura de l’organització. 

� Quant més hostil sigui l’entorn més  tendeix a centralitzar-se l’organització 

• Poder extern: 

� Quan major sigui el control extern d’una organització, més centralitzada i 

formalitzada serà la seva estructura. 

� Una coalició externa dividida donarà lloc a una interna polititzada (i viceversa) 

� La moda i la cultura tenen una incidència directa en l’estructura de l’organització. 
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Basant-se en els diferents paràmetres de disseny, els models organitzacions que planteja 

Mintzberg són els que es resumeixen a la taula 4.1:  

 

Taula 4.1.Dissenys Organitzatius de Mintzberg 

4.4. Model organitzatiu de Mintzberg a les organitz acions que 
generen coneixement 

L’actual organització de les universitats respon en gran mesura als fonaments organitzatius  

que proposa Henry Mintzberg, malgrat que no hi ha un model exacte dins del qual es puguin 

englobar. Es podria afirmar que l’estructura organitzativa de les organitzacions que generen 

coneixement és una combinació de diferents models que respon a la necessitat de donar 

resposta a les noves necessitats que el creixement de l’organització implica en cadascuna de 

les seves parts, podent-se donar casos de models únics aplicats a unitats específiques de 

l’organització. A mida que les organitzacions que generen coneixement creixen, desenvolupen 

nous mecanismes de coordinació de les seves parts que donen lloc a figures de govern més 

complexes, departamentalitzades i amb una supervisió menys directa. 

El ràpid creixement al quan s’han vist sotmeses les organitzacions que generen coneixement 

durant el s. XX ( i especialment durant els darrers 40 anys a l’Estat Espanyol) ha donat lloc a la 

Configuració Mecanisme 
coordinador Sistema clau Idees de força 

Estructura simple o empresarial Supervisió directa Àpex estratègic Direcció 

Burocràcia mecànica o organització 
maquinal 

Estandardització de 
processos 

Tecnoestructura Eficiència 

Burocràcia professional Estandardització de 
destreses 

Nucli d’operacions Capacitació 

Organització diversificada 

 

Estandardització de 
productes 

Línia mitjana Concentració 

Adhocracia Adaptació mútua Staff de recolzament i 
nombre d’operaris 

Aprenentatge 

Organització missionera Estandardització de 
les regles 

Cultura (ideologia) Cooperació 

Organització política Cap Cap Competició 



Pág. 30  Elena Alvira Torre i Rosanna Fernandez Ruiz - Memoria 

 

necessitat de separar-les en dues parts fonamentals que en el següent esquema es 

representen per dos triangles entrellaçats. Així doncs, trobem una nova diferenciació dins les 

organitzacions d’educació superior: 

• Les unitats bàsiques: són les que generen el producte o servei final causa de 

l’existència de l’organització. 

• Unitats funcionals: són aquelles unitats de recolzament a l’organització, sense relació 

directa amb l’obtenció del producte final, però indirectament amb un paper primordial 

per a la seva consecució. 

Així doncs, l’estructuració organitzativa de les organitzacions que generen coneixement es 

compon, a grans trets, en: 

• Nucli d’operacions: centres docents, instituts universitaris d’investigació i 

grups i centres d’investigació. 

• Àpex estratègic: Rectorat, vicerectorat i gerència 

• Línia mitjana: gestió docent, formada per degans, directors d’escola, de 

departaments i de grups d’investigació 

• Tecnoestructura: Serveis necessaris per al funcionament i l’organització 

universitària  (àrea de serveis jurídics, àrea de planificació i avaluació de 

qualitat,vicegerències, àrea d’organització,etc.) 

• Staff de recolzament: personal, facilities, àrea de serveis universitaris,etc. 

• Context o ambient. 

 

En el cas de els organitzacions que generen coneixement, la tecnoestructura és molt minsa , ja 

que és complicat indicar com ha de fer la seva feina a un nucli d’operacions que està format per 

experts en el producte bàsic que ofereix l’organització: el coneixement. En totes les 
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organitzacions on el nucli d’operacions està format per experts, l’àpex estratègic i aquest 

funcionen normalment per un sistema de pactes i incentius a la producció. 

En la figura 4.1 planteja l’estructuració organitzativa general de les universitats d’avui en dia. Es 

verifica l’existència de les diferents parts que proposa Mintzberg. 

 

Fig 4.1 Estructura organitzativa de les universitats. 

La complexitat dels mecanismes coordinadors de les organitzacions que generen coneixement 

també ha augmentat a mida que ho han fet les pròpies organitzacions. No es pot parlar d’un 

únic model de coordinació, sinó de diferents models aplicats a les diferents unitats en que s’han 

anat dividint les organitzacions que generen coneixement com a resposta del seu creixement i 

a la incorporació de nous objectius.   
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De forma general, a la taula 4.2 s’indiquen els mecanismes coordinadors dins de les 

organitzacions que generen coneixement: 

Mecanisme coordinador Unitat d’aplicació 

Ajust mutu : 

Coordinació pel simple procés de comunicació informal. 

Departaments 

Supervisió directa : 

Una persona assumeix la responsabilitat pel treball que realitzen 

altres. Emet ordres i instruccions 

Unitats funcionals.( Staff de 

recolzament i tecnoestructura) 

Normalització i estandardització dels processos de treball : 

Programació dels continguts del treball mitjançant normatives i 

procediments. Estableix com han de realitzar-se les tasques 

Tecnoestructura 

Facultats i escoles 

Normalització dels outputs :  

Indicar què ha de fer-se 

Àpex estratègic i línia mitjana 

Normalització de les habilitats i destreses : 

Precisa les habilitats per a desenvolupar les tasques 

Context 

Àpex estratègic 

Normalització de les regles:   

Es controlen les regles que afecten a les diferents tasques 

Àpex estratègic 

Context 

 

Taula 4.2 Mecanismes coordinadors de les organitzacions que generen coneixement 

 

S’observa que el nucli d’operacions no forma part de cap tipus de mecanisme coordinador.  

4.5. Missions de la Universitat 

Segons defineix l’actual normativa vigent universitària, la LOU (“ Ley orgànica de 

Universidades, 2003”) els objectius de la universitat són bàsicament quatre: 
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1. La creació, desenvolupament i transmissió i crítica de la ciència, la 

tècnica i la cultura. 

2. La preparació per a l’exercici d’activitats professionals que exigeixin 

l’aplicació de coneixements i mètodes científics o per a la creació 

artística. 

3. La difusió, la valoració i la transferència del coneixement al servei de la 

cultura, de la qualitat de vida i del desenvolupament econòmic 

4. La difusió del coneixement i la cultura a través de l’extensió de la cultura 

universitària i la formació al llarg de tota la vida. 

Aquests quatre objectius que estableix la LOU s’engloben dins les anomenades “missions de la 

universitat”, que són bàsicament tres: 

a. Docència: inclou els objectius 1 i 2. 

b. Recerca i transferència : Abasta l’objectiu 3 

c. Universitat i societat: Abasta els objectius 3 i 4 

Aquest seria una classificació clàssica de les missions de la universitat. Emperò, ja hi ha qui 

actualment anomena a la recerca i la transferència de tecnologia la primera missió de la 

universitat, entenent que és la responsable de la creació del coneixement, descobrint i 

inventant. 

4.6. El llarg camí d’una universitat moderna 

Com ja s’ha comentat, al llarg dels darrers 30 anys, la complexitat de les organitzacions que 

generen coneixement ha crescut i s’ha diversificat adaptant-se  a la situació del seu entorn i a 

les necessitats en cada moment. En les gràfics següents podem veure com influeix aquesta 

evolució a les missions i a les parts que constitueixen la universitat. 
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Gràfic 4.2.Evolució de la complexitat de les universitats. 

Totes les parts involucrades en la universitat tendeixen a créixer i amb això també ho fan el 

recursos invertits, com és lògic ja que en els últims 30 anys la universitat ha desenvolupat un 

paper cada vegada més important en la societat. L’ única tendència que no evoluciona 

positivament en el temps com la resta de factors, és el nombre d'alumnes que en un determinat 

any comença a decréixer d’una manera sua però constant. 

Cal destacar que els agents externs que no estaven tan latents al principi, com són la demanda 

de R + D o la possibilitat de contractar més personal investigador, influeixen en les tendències 

de la recerca i transferència. En els últims 10 anys, s'observa la importància dels equips de 

recerca i de les patents i spin-off que amb el temps desemboquen en la creació dels parcs de 

recerca. 
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5. ANÀLISI ORGANITZATIU. CAS UPC 

5.1. Diagrama funcional UPC ¿Un únic model? 

Tal i com hem vist en l’apartat anterior, el model de Mintzberg (figura 4.1) es pot aplicar a 

qualsevol organització que genera coneixement. En aquest cas, aplicarem aquest model a la 

UPC, considerant-la com una organització que produeix béns de coneixement a la societat, ja 

sigui  en forma d’articles/productes resultants d’una prèvia investigació que seran útils per a la 

societat o bé en forma de persones formades en diferents àmbits que prestaran amb els seus 

coneixements un servei a la resta de la societat. 

**Com a societat s'entén la reunió permanent, basada en una relació estable, dels Membres 

que integren el més ampli grup social. En aquest cas, els membres que integren la societat 

seran tots els ciutadans d'Espanya i Catalunya principalment i, en menor mesura, els 

estrangers. Es consideren sobretot els que influeixin en el sistema universitari. 

A la figura 5.1 es representa un model esquematitzat del model de Mintzberg aplicat a una 

universitat general, més complex que el de la fig.4.1, amb les unitats compreses dins de les 

diferents parts de l'estructura bàsica. 

Veiem dues piràmides. La de color blau es correspondria a la part directament relacionada amb 

la cadena productiva de la universitat (docència, unitats bàsiques) i la de color rosa es 

correspondria amb els serveis relacionats indirectament amb la cadena productiva; seria el cas 

dels serveis de suport a professors i estudiants, per exemple. Els elements que queden fora de 

les dues piràmides representen el context a nivell extern i que poden afectar al funcionament de 

l'organització directament i indirecta. 
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Fig.5.1Esquema del model organitzatiu de Mintzberg aplicat a la universitat 

Abans d'explicar el model concret de la UPC, s'explicarà breument el significat de les principals 

parts / unitats que constitueixen el sistema docent. La figura 5.2 mostra un esquema de la 

configuració del sistema docent actual: 

 

Fig.5.2.Parts que constitueixen el sistema docent a l’actualitat. 
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Les parts que conformen la figura 5.2 són les següents: 

CAMPUS: àrea pertanyent a una universitat i el conjunt d'edificis que la formen. Inclou 

biblioteques, facultats, aules, zones de residències per als estudiants, i àrees d'esbarjo com 

cafeteries, botigues, jardins i parcs. 

UNIVERSITAT: Institució docent integrada per diferents centres, anomenats facultats o 

col·legis, on són impartits els estudis superiors de les diverses branques del saber i són 

atorgats els títols corresponents. 

ESCOLA UNIVERSITÀRIA/FACULTAT: Conjunt de departaments i de seccions que formen 

una unitat d'ensenyament superior, integrat amb altres dins d’una universitat o una escola 

superior. 

CENTRE PROPI: Centre docent integrat a la Universitat 

CENTRE ADSCRIT: Centre docent, públic o privat, extern a la Universitat però que hi està 

vinculat per conveni i a través de la qual publica el pla d'estudis i expedeix els títols acadèmics. 

DEPARTAMENT: Unitat encarregada d'organitzar i desenvolupar la investigació, impartir la 

docència pròpia de les àrees de coneixement i, també, organitzar i desenvolupar la docència de 

tercer cicle. 

UNITAT BÀSICA: cadascuna de les parts directament relacionada amb la docència o la 

investigació de les diferents branques que s'imparteixen a la universitat. Un clar exemple 

identificatiu serien les facultats que formen la universitat. 

UNITAT FUNCIONAL: cadascuna de les parts que ajuden a les unitats bàsiques a complir les 

seves missions; no estan directament relacionades amb la finalitat de la universitat. Són serveis 

d’ajuda i donen suport a les unitats de docència i investigació. 

PERSONAL: Conjunt de persones que treballen en la universitat. Hi ha diferents criteris de 

classificació del personal, segons que hom faci referència a la seva qualificació (especialitzat, 

no especialitzat), a la funció específica del seu treball (manual, administratiu, docent i/o 

investigador) o al lloc jeràrquic corresponent (personal de direcció, d'execució, etc.) 

PATRIMONI: Conjunt de béns, valors i crèdits que posseeix la universitat i que utilitza per a 

complir amb la seva finalitat 
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ÒRGANS DE GOVERN: Unitats que tenen com a objecte administrar i gestionar els recursos 

necessaris per assegurar el bon funcionament de l'organització 

PARC TECNOLÒGIC: Organització associada amb un espai físic i gestionada per 

professionals especialitzats amb l’objectiu de millorar la formació i el desenvolupament 

d’empreses basades en el coneixement. Posa en relació les universitats, els centres de recerca 

i altres institucions d'educació superior amb institucions de R+D, empreses i mercats 

GRUP DE RECERCA: Organització bàsica en equip formada per un conjunt de persones 

(personal docent, investigadors, investigadors en formació i personal de suport) que, 

coordinades per un o dos investigadors responsables, acrediten una coherència científica 

mitjançant publicacions conjuntes i participació en projectes, activitats de transferència de 

coneixements i innovació tecnològica comunes en el marc d'una àrea científica. 

RECTOR: Superior d'una universitat i el seu districte. 

VICERECTOR: Persona que assisteix al rector i, en certs casos, el substitueix. 

GERENT: Persona encarregada de dirigir l’activitat econòmica de l’organització universitària 

A partir dels conceptes anteriors i aplicant el model de Mintzberg a la  Universitat Politècnica de 

Catalunya s’obté la fig. 5.3 : 



Origen de l’ increment de les despeses de les organitzacions que generen coneixement Pág. 39 

   

 

Fig.5.3.Diagrama funcional de la UPC 

A la part superior del diagrama es troben els òrgans de govern del sistema universitari, el rector 

a la part de dalt  i el vicerector i la gerent que s'ocupen de la part de docència / recerca i de 

serveis generals, respectivament. 

La piràmide blava governada i controlada pel vicerector correspon a la part directament 

relacionada amb la cadena productiva que engloba les missions I i II (docència i recerca, 

respectivament) explicades en l'apartat 4.5. L'alta gestió correspon a les unitats encarregades 

de controlar que el sistema productiu funcioni com s'espera i no es produeixin desviacions. En 

la gestió docent es troben els òrgans de gestió a nivell mitjà, com per exemple, degans, 

directors d'escoles i de departaments. 

Les unitats bàsiques engloben professors, escoles, facultats  instituts de recerca. Estan 

directament relacionades amb el que produeix la universitat: alumnes formats, congressos, 

conferències, llibres, empreses spin-off, recerca a través dels grups de recerca... aquests últims 

es troben identificats en el diagrama com els punts 3. i 4. S'han separat ja que cada punt 

correspon amb una missió diferent, encara que existeix una evident interrelació.  
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La piràmide de color taronja, gestionada per la gerent, correspon a la part relacionada de 

manera indirecta amb la producció. Representa el conjunt dels serveis necessaris per al 

funcionament de la universitat. Els serveis clàssics per a l'organització són els de personal, 

economia, patrimoni i gestió acadèmica, entre altres. També es troben serveis destinats a 

l'estudiantat, el professorat (PDI) i el personal d'administració i serveis (PAS). Alguns d'aquests 

serveis són de restauració, esports etc. S'observa que els serveis d'informàtica (en aquest cas 

upc.net) i el de neteja són externs. 

Els serveis de millora de qualitat i condicions de treball es troben a la part inferior de 

l’organització i abasten a les dues piràmides ja que estan relacionats amb que es faci bé la 

feina. Entre aquests es troben el servei de biblioteques, els serveis internacionals, l’oficina de 

doctorat o el servei de llengües i terminologia. L'oficina de transferència i tecnologia (CTT) 

s'encarrega d'administrar les factures de transferència de tecnologia. Està relacionada amb 

serveis de valorització i investigació perquè administra els diners / beneficis obtinguts a partir de 

la investigació. 

Les unitats funcionals representen el estat de recolzament que en una universitat té molta 

rellevància, com es el cas dels serveis de estudiantat, professor i PAS, entre els que es troben 

el servei de personal, de biblioteques, la oficina de doctorat... Respecte la tecnoestructura, la 

UPC té molt poca,: estandarditza els processos i estableix les normes i no afecta directament al 

producte final, ja que aquests serveis normalitzen aspectes de rellevància poc significativa: 

dates d'exàmens, horaris, distribució d'aules, etc .. 

Hi ha organitzacions en les que a través de la tecnoestructura, s'intenta estandarditzar el 

procés directament relacionat amb el producte. Intentar fixar una burocràcia professional en el 

sistema docent universitari és un error, perquè el que dóna el servei final és l'expert i no es pot 

implantar una única forma d'impartir les classes o realitzar la investigació. 

En aquest tipus d'estructures, l'únic que funciona és el PACTE. S'estableixen uns marges o 

límits dels mínims que s'han d'aconseguir o del que no es pot fer, però no es pot establir un 

procediment estàndard. 

Fent la relació homòloga amb el model organitzatiu de Mintzberg (veure apartat 4.3.2.1),  les 

parts i les persones que composen l'estructura de les organitzacions que generen coneixement 

es referirien de la manera següent: 
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• Nucli d’operacions: professors, escoles, facultats  instituts de recerca. Estan directament 

relacionades amb el que produeix la universitat: alumnes formats, congressos, 

conferències, llibres, empreses spin-off, recerca a través dels grups de recerca  

• Àpex estratègic: Rector, vicerector i gerent, alta gestió 

• Línia mitjana: directors d’escola, degans, caps de departament i directors d’equips de 

recerca. 

• Tecnoestructura: estandarditza els processos i estableix les normes. No afecta directament 

al producte final, ja que aquests serveis normalitzen aspectes de rellevància poc 

significativa: dates d'exàmens, horaris, distribució d'aules, etc .  

• Staff de recolzament: serveis de estudiant, professor i PAS (servei de biblioteques o serveis 

internacionals, oficina de doctorat, son algunes exemples)  

• Context o ambient: tots els elements que influeixen en l’organització i son externs a aquesta: 

l’ entorn econòmic, les empreses, la conjuntura social i política, etc. 

El model Mintzberg pot servir per a  representar els principis bàsics i l'esquema estructural de 

l'organització de la UPC, però per estudiar més en detall l'estructura i poder descobrir aquells 

punts on poden produir-se les causes dels "motors del dèficit" que estem buscant, ampliem 

aquest model en forma dels organigrames següents. Cal observar les dimensions d'aquesta 

organització i la conseqüent dificultat per a conèixer-la i controlar-la.  

En el següent apartat es mostren a continuació els organigrames de les unitats bàsiques de la 

Universitat Politècnica de Catalunya. 
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5.2. Esquemes estructurals globals de les unitats d e la UPC 

CIT-UPC

VG de personal, 
Organització  i Sistemes 

d'informació

VG Economia, 
contractació i 

infraestructures

Àrea de serveis 
universitaris

Director d’escola

degans
Director de 

departament

Director de grups 
de recerca

profesorat

Centres docents departaments
 (42)

Instituts universitaris 
de recerca (4)

Grups i centres 
de recerca

Institut de 
recerca adscrits

CIT-UPC AAUPC

FPC

CIM

UPCnet

ICE

PMT

PARC UPC

CEIB

AIDIT

CTT-OTRI

CENTRE DE 

RECERCA 

VINCULATS

INNOVA

Adscrits (6)Propis (17)

Centres de recerca 
vinculats

  (18)

 

Fig.5.4.Esquema general de l’estructura de la UPC 

 

 CENTRES DOCENTS 

 
Fig.5.5.Organirama general dels centres docents de la UPC 
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DEPARTAMENTS 

 

Fig.5.6. Organigrama dels departaments de la UPC. 

GRUPS DE RECERCA: 

  

 

Fig.5.7.Organigrama dels grups de recerca 
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INSTITUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA, PROPIS:  

 

Fig.5.8.Organigrama dels instituts de recerca propis 

UNITATS DE RECERCA ADSCRITS : 

 

Fig.5.9.Organigrama dels instituts de recerca adscrits 

 

CENTRES DE RECERCA VINCULATS:  

 

Fig.5.10.Organigrama dels centres de recerca vinculats 
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SERVEI D’ECONOMIA, CONTRACTACIÓ I INFRAESTRUCTURES:   

 

 Fig.5.11.Organigrama del Servei d’ Economia (SE) 

 

SERVEI DE PERSONAL, ORGANITZACIÓ I SISTEMES D’INFOR MACIÓ: 

 

Fig.5.12.Organigrama del servei de personal, organització i sistemes d’informació 
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SERVEIS UNIVERSITARIS: 

Fig.5.13.Organigrama general dels serveis universitaris 
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5.3. Missió I: Docència 

Aquesta es la missió per la qual té sentit la universitat i per tant es considera com la missió I, 

encara que sense les altres missions quedaria manca en aspectes imprescindibles en 

qualsevol universitat del segle XXI com ara recerca i transferència de tecnologia. 

La UPC té un pes important en aquesta missió, formant professionals amb capacitats i habilitats 

per enfrontar-se a qualsevol nou repte i per desenvolupar un paper en la societat. Això es fa a 

través de les titulacions mitjanes i superiors i amb programes de màster, doctorat i formació 

contínua. A més la UPC està adaptada a les normatives i exigències de l'Espai Europeu 

d'Educació Superior. 

Per donar la formació relativa a les titulacions, en cada facultat resideixen els diferents 

departaments que imparteixen cadascuna de les àrees de coneixement, aquestos 

departaments estan formats per tot el personal docent i investigador (PDI) dels diferents tipus, 

com es veurà a continuació. A més en els centres també hi son el personal de administració i 

serveis (PAS) que també s’analitzaran en aquest apartat. 

5.3.1 Relació de departaments i agrupació de depart aments per àrees de 

coneixement 

Es mostra una taula i un gràfic on s'observa que la majoria de departaments estan relacionats 

amb l'àmbit de l'enginyeria amb 17 departaments dels 43 que hi ha a la UPC, el que significa un 

40% del total. 

LLEGENDA 
TOTAL GRUPS 

ÀMBIT 

Àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació 7 

Àmbit de l'enginyeria 17 

Àmbit de l'arquitectura 8 

Àmbit de matemàtiques i estadística 6 

Àmbit de física 3 

Sense àmbit  2 

Taula 5.3 Relació dels àmbits dels departaments 



Pág. 50  Elena Alvira Torre i Rosanna Fernandez Ruiz - Memoria 

 

 

Gràfic 5.1. Relació dels departaments per àmbit i  nombre de grups de recerca 

 

5.3.2 Personal docent i investigador funcionari . 

En aquest apartat estudiarem el personal per departaments, distingint entre personal funcionari 

i personal laboral. Podrem observar a més de l'evolució a nivell acadèmic de la universitat, els 

departaments on més s'ha incrementat el personal docent i investigador. Aquestes dades es 

relacionaran amb els resultats de l’anàlisi de la segona missió que es realitzarà al punt 5.2.  

5.3.2.1 Evolució del personal funcionari : CU i CEU  

Els gràfics 5.2 i 5.3 mostren l’evolució del personal docent CU i CEU: 

   

Gràfic 5.2. Evolució nº catedràtics TC   Gràfic 5.3. Evolució nº catedràtics TP 

El nombre de catedràtics ha baixat aproximadament un 10%, des del 2005, passant d'un total 

de 368 catedràtics a 333. 
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Hi ha molts més catedràtics a temps complet que a temps parcial (de l'ordre de 250 i 10 

respectivament). Si comparem els CU i als CEU, hi ha 2 vegades més CU que CEU, tant a 

temps complet com a temps parcial. 

Cal destacar que mentre que els CU sí que han augmentat de 239 a 255, els CEU han 

disminuït de 122 a 70 catedràtics. 

 

5.3.2.2 Evolució del personal funcionari : TU i TEU  

Els gràfics 5.4 i 5.5 mostren l’evolució del personal docent funcionari TU i TEU: 

    
Gràfic 5.4. Evolució nº PDI TC   Gràfic 5.5. Evolució nº PDI TP 

El nombre de professors titulars ha baixat aproximadament un 5%, des del 2005, passant d'un total 

de 1048 titulars a 993. 

Hi ha molts més professors a temps complet que a temps parcial (de l'ordre de 600 i 30, 

respectivament). Si comparem els TU i els TEU, hi ha 2 vegades més TU que TEU a temps 

complet, però el número de PDI a temps parcial és pràcticament el mateix ja siguin TEU o TEU. 

Cal destacar que mentre que els TEU sí que han augmentat de 614 a 685, els TEU han disminuït 

de 371 a 263. 

Si comparem les conclusions obtingudes dels catedràtics funcionaris i dels PDI funcionaris, 

veiem que les dues comparteixen moltes característiques comunes, com que el nombre total 

decreix i que mentre que amb dedicació a temps complet les diferències entre TU i TEU / CU i 

CEU són considerables, això no influeix si parlem de temps parcial. 
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5.3.2.3 Personal funcionari per departaments 

En les pàgines següents es mostra l'evolució dels CATEDRÀTICS i PDI per departaments. 

Els departaments indicats a la taula 5.6 són els que més CU i  CEU tenen. També s'indiquen els 

departaments d’ EQ i d’ EAB que tenen un pic de catedràtics l'any 2005. 

 

Taula 5.6. Departaments amb més CU i CEU a la UPC 

Els departaments indicats a la taula 5.7  són els que més TU i TEU tenen. També s'indiquen els 

departaments d’ ETGC i de PE, així com l’ ETP i MA2 que tenen un pic de professors en l'any 

2005. 

  

Taula 5.7. Departaments amb més TU i TEU a la UPC 

 



Origen de l’ increment de les despeses de les organitzacions que generen coneixement Pág. 53 

   

Veiem que en ambdós casos el departament de teoria de senyal i comunicacions  (TSC) té el 

major nombre tant de CU com de TU, amb una mitjana de 30 (gràfic 5.6) i 58, (gràfic 5.8) 

respectivament. El departament de matemàtica aplicada II, té els seus màxims de CEU i TEU 

amb una mitjana de 8 (gràfic 5.7) i 12 (gràfic 5.9) respectivament. El departament d'enginyeria 

electrònica destaca pel seu nombre de professors titulars, tant d'universitat com d’ escoles 

universitàries amb 60 (gràfic 5.8)i 25 (gràfic 5.9) respectivament. Per tant,de l’anàlisi dels 

gràfics 5.6, 5.7, 5.8 i 5.9  s’obté que,en termes generals, els màxims trobats es corresponen 

amb departaments d'enginyeria segons s’observa a la taula 5.7 
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5.3.3 Personal docent i investigador laboral  

Abans de passar a analitzar l’evolució del personal laboral, s'explica breument la jerarquia 

d'aquest personal, així com el procés de promoció, ja que pot ajudar a comprendre l'evolució i 

els canvis produïts en els període analitzat (2005/2010). Les figures 5.14 i 5.15 mostren els 

graus de jerarquia i l’esquema de procés de promoció dels PDI respectivament: 

 

Fig.5.14. Grau de jerarquia dins del PDI 

La figura 5.15 mostra el procés de promoció que es segueix dins del personal laboral de la 

UPC.  Cal matisar que és possible accedir a qualsevol de les figures sense haver passat per les 

anteriors, excepte en el cas de CU. Per ser catedràtic es requereix haver estat TU prèviament. 

 

Fig.5.15. Procés de promoció del PDI 
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5.3.3.1 Evolució del número de professors agregats i ajudants. 

Els gràfics 5.10 i 5.11 mostren l’evolució del nº de professors agregats i ajudants 

respectivament: 

       

Gràfic 5.10 Evolució nº de professors agregat s Gràfic 5.11. Evolució del nº de professors ajudants 

Tant el número de professors agregats com el d’ ajudants han tingut una evolució creixent molt 

pronunciada durant el període analitzat. S’han donat uns increments del 600% i del 300% 

respectivament. 

5.3.3.2 Evolució del número de professors associats  

El gràfic 5.12 mostra l’evolució del número de professors associats. 

 

Gràfic 5.12. Evolució del nº de professors associats 

Tot i que el 2005 va haver un descens en el nombre total de professors associats que es va 

mantenir en els anys 2006 i 2007, en tot el període analitzant la UPC ha incrementat els seus 
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professors associats des de l'any 2007 d'una forma molt ràpida fins a arribar a un total de 770. 

       
Gràfic 5.13. Evolució del nº de prof.associats a TC      Gràfic 5.14. Evolució del nº de prof. associats a TP  

En els gràfics 5.13 i 5.14 es mostren les evolucions dels professors associats a TC i a TP 

respectivament. S’observa que mentre el nombre professors associats a temps complet ha 

experimentat una forta reducció, s'han incrementat els associats a temps parcial. El motiu 

d'aquesta diferència probablement és que molts dels professors a temps complet van modificar 

el seu contracte a temps parcial. 

5.3.3.3 Evolució del número de professors visitants  

El gràfic 5.15 mostra l’evolució del número de professors visitants a la UPC: 

 

Gràfic 5.15. Evolució del nº de prof. visitants 

El nombre total de professors visitants ha experimentat molts canvis, amb pujades i baixades al 

llarg dels darrers 5 anys, amb un mínim clar l'any 2006 i el seu màxim el 2008. Mai 

sobrepassant els 15 professors. Els gràfics 5.16 i 5.17 mostren l’evolució del nombre de 

professors visitants a TC i TP respectivament: 
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Gràfic 5.16. Evolució del nº de prof. Visitants a TC         Gràfic 5.17. Evolució del nº de prof. Visitants a TP 

La tendència en l'evolució dels professors visitants a temps complet segueix la mateixa 

tendència que el total de professors visitants global, ja que visitants a temps parcial, segons la 

base de dades de la UPC, només hi va haver 1 en el 2005 i 2006, mentre que el 2007 i 2008 no 

hi va haver cap. Es pot concloure que el número de professors visitants de la UPC no 

representa un valor a destacar dins la totalitat de personal docent de la UPC. 

5.3.3.4 Evolució del número de professors col·labor adors 

El gràfic 5.18 mostra l’evolució del número de professors col·laboradors de la UPC: 

 

Gràfic 5.18. Evolució del nº de prof. Col·laboradors 

El nombre total de professors col·laboradors ha experimentat un lleu increment des del 2005, ja 

que si bé durant els anys 2006 i 2007 tenia una tendència creixent lineal, aconseguint el seu 

màxim el 2007 amb un total de gairebé 350 col·laboradors, va disminuir a partir d'aquest mateix 

any fins a l'actualitat. Aquest canvi pot ser degut a que part dels professors van canviar la seva 

modalitat de contracte passant de col·laboradors a ajudants (veure increment d'ajudants en 



Pág. 60  Elena Alvira Torre i Rosanna Fernandez Ruiz - Memoria 

 

aquests mateixos anys en gràfica 5.11).Els gràfics 5.19 i 5.20 mostren l’evolució del nombre de 

professors col·laboradors a TC i TP respectivament: 

                 

Gràfic 5.19. Evolució del nº de prof. col·laboradors a TC       Gràfic 5.20. Evolució del nº de prof. col·laboradors a TP 

La quantitat de professors col·laboradors a temps parcial, igual que passava amb els 

professors visitants, és menyspreable enfront dels de temps complet, ja que només són un 

màxim de 3 col·laboradors TP. 

5.3.3.5 Evolució del número de professors lectors i  catedràtics 

Els gràfics 5.21 i 5.22 mostren l’evolució del nº de professors lectors i catedràtics de la UPC 

respectivament: 

        
Gràfic 5.21 Evoluió del nº de professors lectors Gràfic 5.22.Evolució del nº de catedràtics 

En les dues gràfiques anteriors s'observa un increment, encara que en la primera (professors 

lectors) la diferència és poca, al contrari que la segona (catedràtics) que té creixement més 

acusat, passant de 2 a 11 catedràtics en el període analitzat. 
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5.3.3.6 PDI laboral Vs PDI funcionari 

Els gràfics 5.23 i 5.24 mostren l’evolució del número total de professors amb contracte laboral i 

funcionaris de la UPC: 

  
Gràfic 5.23 Evoluió del nº de prof. amb contracte laboral    Gràfic 5.24.Evolució del nº de prof.funcionari 

En comparar les gràfiques de l'evolució dels professors amb contracte  laboral i funcionaris, 

s'observa que mentre que els professors funcionaris han disminuït considerablement, els 

laborals han augmentat, encara que ho han fet d'una manera moderada. 

5.3.3.7 Personal laboral per departaments 

El gràfic 5.25 mostra l’evolució del nº total de professors amb contracte laboral per departaments.. Els 

valors destacables amb un nombre de personal per sobre de la resta de departaments queden recollits 

en a la taula 5.8. Les taules referents a l’evolució per departaments del número de professors amb 

contracte laboral de cadascuna de les categories analitzades es poden consultar a l’annex D.1. 
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Taula 5.8. Departaments amb major proporció de personal laboral 

Comentar que en el cas de professors agregats, al departament d'enginyeria química l'any 

2009 hi ha un augment, la qual cosa pot indicar que probablement en els anys consecutius 

incrementi el nombre professors agregats en aquest departament. També passa el mateix amb 

els professors visitants. 
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5.3.4 Gràfics generals professorat UPC: PDI funcion ari i laboral 

Pel que fa a l’evolució del nº total de PDI de la UPC durant el període d’estudi, s’ha analitzat en 

funció del temps de dedicació: a TC o a TP. Els gràfics 5.26, 5.27 i 5.27 mostren els resultats 

de la informació analitzada. 

     
Gràfic 5.26 Evolució del nº total de professors a TC Gràfic 5.27.Evolució del nº total de professors a TP 

 

 

Gràfic 5.28 Evolució del nº total de professors de la UPC. Període 2005/2010. 

Les dades analitzades avidencien que, en termes generals, el número total  de professors de la 

UPC ha augmentat. L’augment total ha estat de 198 professors. El que implica un creixement 

del 7.75% del total del PDI en 5 anys. 
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5.3.5  Personal d’ administració i serveis 

5.3.5.1 PAS per departaments 

Els gràfics 5.29, 5.30 i 5.31 mostren l’evolució del número de PAS per departaments, ja sigui en 

la seva totalitat o segons la seva modalitat contractual ( funcionaris o amb contracte laboral): 

 

Gràfic 5.29 Evolució del nº total de PAS per departaments. 

 

   
Gràfic 5.30 Evolució del nº de PAS fucionari / departaments  Gràfic 5.31. Evolució del nº de PAS laboral / departaments  

 

S’observa que, a partir del 2005, hi ha un creixement gairebé lineal del nombre total de PAS. 

Tant el funcionari com el laboral han incrementat, tot i que el PAS funcionari va tenir una 

caiguda el 2008 i després es va recuperar aconseguint el seu màxim l’any 2009. En aquest 

mateix any el PAS laboral va reduir-se. El gràfic 5.32 mostra l’evolució del número total de PAS 

per departaments, es pot extraure que les unitats amb major nombre de PAS son la ETSEIB 

arribant fins un màxim de 60 persones d’administració i serveis i ETSETB amb 40 PAS, en 

canvi les unitats que disposen de menys PAS son EGA2 (Departament d'Expressió Gràfica 
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Arquitectònica II) amb 2 persones d’administració i serveis i MAITE   (Departament de 

Matemàtica Aplicada i Telemàtica ) amb 3 PAS. A l’annex  D.2 es poden trobar més gràfics 

sobre l’evolució del número de PAS a la UPC.  
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5.3.5.2 PAS per Centres i titulacions 

Els gràfics 5.33 i 5.34 mostren l’evolució del número total de PAS per centre i l’evolució del 

número de PAS per centre en relació al número total de PAS respectivament:  

PAS PER CENTRES 

 

-  
Gràfic 5.33. Evolució del nº de PAS per centres 

 

S’observa que el número de PAS per departaments s’ha incrementat cada any analitzat. Els centres 

que major nombre de PAS té són CBL i ETSEIB i el que menys CFIS, ESAB, EUETIB. Els noms 

d’aquestes unitats es poden trobar al annex A. 
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PAS PER CENTRE/PAS TOTAL  

 

Gràfic 5.34. Evolució del nº de PAS per centres en relació al nº total de PAS de la UPC. 

 

L'evolució en la proporció de PAS dels centres en referència al PAS total (inclou PAS de campus, 

serveis generals, etc) s'ha mantingut constant en els últims 5 anys, si bé en el 2008/2009 va tenir un 

increment, tornant a estabilitzar-se  l'any següent. 

5.3.6 Evolució nº estudiants vs nº titulacions 

Els gràfic 5.35 i 5.36 mostren les evolucions del nombre d’estudiants en relació al l’evolució del 

nombre de titulacions i de la relació número d’estudiants per professor respectivament: 

 

  

Gràfic 5.35. Evolució del nº d’estudiants i del nº de titulacions oferides a la UPC. 
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Del gràfic 5.35 s’observa que en tant que les titulacions augmenten des de 30 titulacions al 

2005 fins 168 al 2009, el nombre d’estudiants no té la mateixa tendència, ja que decreix de 

27.500 estudiants al any 2005 fins  a 25.400 al any 2009, es a dir, mentre les titulacions tenen 

un increment de més del 500%, la quantitat d’estudiants decreix un 7%. 

 

 

Gràfic 5.36. Evolució del nº d’estudiants per professor 

 

Del gràfic 5.36 i de la taula 5.9 es pot deduir que, en general, la càrrega d’estudiants per 

professor es redueix. Les unitats amb més estudiants per professor son la EPSEB i FNB (es 

pot consultar l’annex A per identificar les sigles de les unitats) i les que tenen un millor rati 

d’estudiants/professor son ESAB i ETSETB.  

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

 Nombre d'estudiants   27.510 26.651 26.032 25.414 25.237 
Relació 
estudiants/professorat 10,8 10,4 9,9 9,4 9,2 

Taula 5.9. Relació amb valor mitjans del nº d’estudiants per professor 
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5.3.7 Titulacions 

Dos dels aspectes rellevants a tenir en compte pel que fa a les titulacions oferides a la UPC són 

per una banda el seu creixement en número i, per altra banda, la seva duplicitat. 

Els gràfics 5.37 i 5.38 mostren l’evolució d’aquests dos conceptes a analitzar: 

      

Gràfic 5.37 Evolució de la duplicitat de les titulacions                 Gràfic 5.38 Evolució del número total de titulacions 

La duplicitat de les titulacions ha anat en augment, amb un increment considerable a partir del 

2008. El nombre total de titulacions s'ha incrementat més d'un 500% en els últims anys, 

passant de 30 titulacions en l'any 2005 a 168 al 2010. 

Cal destacar que l’augment de les titulacions i de les duplicitats de les titulacions, en un període 

de temps curt (tan sols 5 anys) en el que es produeixen tant canvis deuria anar associat a un 

increment d’estudiants homòleg, així com de PAS i PDI. En quant a PAS i PDI si que es 

compleix ja que ambdós tenen un creixement positiu en el període 2005-2010, però 

paradoxalment, els estudiants decreixen. Com es veurà al punt 8 del present projecte, aquesta 

incoherència es un factor que influeix com un important motor del dèficit. 

5.4. Missió II: Recerca 

La segona missió, encara que va molt lligada a la docència (missió I), és la recerca. 

Actualment, la recerca és un aspecte bàsic en qualsevol universitat, especialment en una 

universitat Politècnica. La recerca a la UPC té una dimensió i projectes considerables, a nivell 

nacional i europeu. Es troba en la xarxa Cluster, entre les millors universitats tecnològiques 

europees. Es fomenta la cultura emprenedora de les persones, la creació d'empreses de base 
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tecnològica i la participació activa en xarxes científiques. 

Aquesta missió té un pes important a la UPC, com es demostra en els gràfics 5.39 i 5.40 amb 

un clar augment dels grups de recerca i del nombre de EDP’s (Equivalent a Dedicació Plena), 

que passen de 1.900 EDP’s a 2.300 en tal sols 5 anys (un 20% de increment). 

     

Gràfic 5.39 Evolució del número de grups de recerca   Gràfic 5.40. Evolució del número de EDP’s 

 

Respecte la distribució d’aquests grups per àrees d’investigació i segons el tipus de personal 

investigador,  a la taula 5.10 s’indiquen els departaments on hi ha més personal investigador. 

En els gràfics 5.41 i 5.42 es pot veure l’evolució del personal investigador segons els 

departaments i els diferents tipus de personal investigador. A la taula 5.11 s’ha fet un resum de 

les gràfiques esmentades. La resta de gràfics i taules relatives als grups de recerca per 

departaments es poden consultar a l’annex D.4 

 

Taula 5.10. Departaments amb més personal investigador 
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Taula 5.11. Màxim nombre de personal investigador ordinari i resta per departaments. 

A la taula 5.11 es mostren les departaments que més nombre de personal investigador 

ordinari i del resto de tipus de personal investigador tenen. Per veure més gràfiques de la 

resta del personal investigador, com col·laboradors de recerca, auxiliars de recerca i 

investigadors en formació UPC es pot consultar l’annex D.4  

A la UPC existeixen indicadors de l’activitat de recerca i transferència de resultats de la 

recerca (segons document [26] de la bibliografia), que s’anomenen PAR i PATT. En aquest 

projecte no s’ha estudiat la recerca basada en aquests indicadors ja que queda fora de 

l’abast del mateix, però si que s’ha tingut en compte els EDP’s (veure gràfic 5.40) 

(Equivalent a dedicació plena) degut a que indica la capacitat de dedicació a la investigació 

d’una unitat estructural i es calcula mitjançant la suma de tots els EDP’s del personal 

acadèmic adscrit a la mateixa.  

Es per això que per fer-se una idea de la productivitat de la recerca a la UPC, analitzarem 

l’evolució de les diferents activitats realitzades relacionades amb la recerca i els productes 

obtinguts. Per una banda les activitats que es duen a terme son: tesis dirigides, patents 

nacionals i internacionals, premis, participació en concursos i organització d’activitats. Per altra 

banda, els principals resultats obtinguts de recerca són: articles publicats en revistes de prestigi 

reconegut, llibres i capítols editats, actes a congressos nacionals i internacionals i informes 

realitzats.  

A les taules 5.12 i 5.13 es pot veure que la major quantitat de resultats de recerca en la UPC es 

donen amb les tesis dirigides per la universitat la organització d’activitats nacionals i 

internacionals com son els congressos. Al gràfic 5.43 es mostra l’evolució de la producció en 

recerca durant el període analitzat. 

Respecte a  l’evolució, al 2008 hi ha un pic en totes les activitats, mentre que en el 2009 totes 

tenen un suau decrement. Els productes obtinguts d’aquesta missió són en primer lloc els 

informes, arribant fins un màxim de 4.000 informes en el any 2005, seguits d’ actes a 

congressos internacionals i articles publicats en revistes científiques de grup notable, 
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classificades en el JCR (Journal Citation Reports). Mentre que els informes han tingut una 

tendència decreixent, el actes a congressos i els articles publicats han tingut una evolució 

positiva. Es tracta d’un indicador binari que val 1 o 0 per a cada membre d’un departament o 

institut universitari. Si el valor assignat és 1 indica que aquella persona participa en l’activitat 

investigadora; en cas contrari val 0.  

 

 

Gràfic 5.43. Evolució de la producció en recerca 

Seria interessant poder saber si tots el productes corresponen a les mateixes àrees de 

coneixement i com es distribueixen entre les unitats, per això en els gràfics 5.44 i 5.45 es  

mostren les activitats i resultats de cadascun dels grups de recerca. La taula 5.12 és un resum 

de les gràfiques esmentades. 
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Taula 5.12 Producció de tesis dirigides i articles per departaments 

 

Taula 5.13 Producció d’actes en congressos, ponències i reports per departaments 

 

Es pot concloure que el major número de productes son les articles en revistes de reconegut 

prestigi i les tesis dirigides. Els grups de recerca que més productivitat obtenen són el 

Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, els departaments de Física i Enginyeria 

Nuclear i el d’Enginyeria Química. El Departament de Construccions Arquitectòniques II és el 

que més reports ha publicat de mitjana amb diferència respecte la resta.  

Al llibre de dades de la UPC, d’on s’ha obtingut la informació mostrada en aquest projecte, 

faltaria un indicador de referència important, que és el nombre de cites per article publicat. 

Aquesta és una de les mesures més utilitzades per aproximar la qualitat de la producció 

científica, segons el CYD. Degut a la manca d’informació, no es disposa de dades per analitzar 

aquest concepte. Es poden analitzar altres indicadors importants (utilitzats per l’anàlisi dels 

resultats d’investigació en els informes del CYD--- ref [47] de bibliografia), com el nombre de 

publicacions científiques en revistes d’ àmbit nacional i internacional i les sol·licituds de patents.  
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En aquest cas, respecte el nombre de publicacions, la UPC té un tant per cent de publicacions 

que la situa entre les 10 universitats millors d’Espanya (pàgina 15, cap.4, informes de CYD 

2010). Respecte el nombre de patents entre el període 2000-2009, la Universitat Politècnica de 

Catalunya és la primera en el ranking de les universitats espanyoles amb 314 sol·licituds 

acumulades en aquest període (pàgina 17, cap.4, informes CYD 2010). 
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5.5. Missió III: Universitat I Societat  

A mitjans dels 90 es començà a parlar de la importància de fomentar las interaccions 

dinàmiques entre tres sectors: universitat, indústria i Estat per accedir a la innovació i al 

desenvolupament econòmic de les societats. El professor Henry Etzkowitz va estudiar la 

importància d’unir l’ acadèmia, la industria i l’ estat en les activitats econòmiques per a millorar 

el desenvolupament de la regió. Arrel d’aquest estudi va crear un model anomenat “la triple 

hèlix”.  

Segons es pot observar a la figura 5.16, aquest model estableix la universitat com el centre, 

amb activitats d’investigació i desenvolupament basades en principis acadèmics; a la industria 

com proveïdora de demanda dels clients sobre la base de les seves activitats comercials, així 

com la investigació i desenvolupament per generar noves oportunitats de negoci, i al govern 

com a gestor de condicions polítiques i marc regulador apropiat per generar entorns de 

creixement. La integració d'aquests tres ens és el cor del sistema de triple hèlix, que idealment 

incrementarà el traspàs de coneixements en una regió, augmentant així l'avantatge competitiu 

de desenvolupament econòmic ja sigui regional o nacional. 

 

Fig.5.16.Model de la triple hèlix 

Així doncs, la transferència de tecnologia es una missió en la que la societat i la universitat 

obtenen un aprofitament mutu. La societat es beneficia a través de les empreses públiques i 
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privades utilitzant a la universitat com a font d’informació, de talent, d’equipaments 

especialitzats i d’innovació tecnològica. La UPC ofereix serveis de transferència de resultats de 

la recerca, creació d'empresa, formació  i incorporació de professionals i patrocini, orientats a la 

millora productiva, contribuint d’aquesta manera al progrés econòmic i social del país.  

La universitat també aprofita l’oportunitat de desenvolupar els seus serveis i obtenir 

col·laboracions amb empreses que li ofereixen oportunitats per poder “vendre” i millorar els 

seus productes. A més a més, gràcies als convenis amb les empreses, l’estudiantat té 

l’oportunitat de fer pràctiques per poder aplicar els coneixements adquirits a la universitat i 

facilita la futura inserció al món laboral. 

La ubicació geogràfica de la UPC afavoreix les col·laboracions amb altres centres d’innovació i 

parcs tecnològics amb els que pot associar-se. La figura 5.17 mostra un mapa de Barcelona on 

s’indiquen els múltiples institucions i centres de recerca e innovació properes a la universitat.  

 

Fig.5.17.Ubicació de les institucions i centres de recerca i innovació de la UPC 

Moltes organitzacions, institucions i empreses estan associades amb la UPC a través del 

programa UPC 21, un programa que gestiona els vincles amb empreses creant una xarxa de 

relacions que aporti recursos a la universitat. També són de destacar les càtedres UPC amb 

diverses empreses importants com SEAT i ALSTOM i el Programa Innova que promou la 

innovació i l’esperit emprenedor.  

Segons els informes de CYD (pàg. 25, cap.4, informes CYD 2010), la Universitat Politècnica de 

Catalunya va col·laborar durant el any 2009 amb empreses industrials en 17 projectes amb 
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l’objectiu de millorar o crear de processos productius, productes o serveis, convertint-se en la 

primera universitat espanyola en el ránking per nombre de col·laboracions en projectes. A més 

a més,  cal destacar que la UPC és una de universitats més actives en la participació en les 

plataformes tecnològiques (pàg. 30, cap.4, informes CYD 2010) i una de les primeres en quant 

a nombre d’ empreses spin-off creades (pàg. 33, cap.4, informes CYD 2010) i la que va firmar 

més acords de llicència basats en spin-off l’ any 2009, amb un total de 7 acords. 

Encara que al ránking de les universitats d’Espanya, la UPC és una de les millors i això li 

proporciona un status que pot motivar als alumnes a matricular-se, serà necessari analitzar els 

beneficis econòmics obtinguts per la UPC de la recerca, per poder avaluar si a llarg termini surt 

econòmicament rentable (veure punt 7.3.2 – missió II).  



Origen de l’ increment de les despeses de les organitzacions que generen coneixement Pág. 81 

   

6. ANÀLISI DEL FINANÇAMENT DEL SISTEMA 

UNIVERSITARI PÚBLIC PRESENCIAL A L’ESTAT 

ESPANYOL SEGONS LA CRUE. 

6.1. Introducció. 

La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) és una associació sense 

ànims de lucre formada per un total de 75 universitats espanyoles: 50 públiques i 25 

privades. 

La CRUE va néixer el 14 de desembre de 1994 a Salamanca. La iniciativa va ser impulsada 

pels rectors de cinc universitats: Universitat de Sevilla, Universitat de La Laguna, Universitat 

de Salamanca, Universitat Jaume I i la Universidad da Coruña. 

Entre els objectius de creació d’aquesta institució destaquen: promocionar, gestionar i 

desenvolupar l’educació superior i la investigació; la cooperació de les universitats 

públiques i privades entre sí i amb altres estrangeres; l’ intercanvi d’informació i la 

realització d’estudis, informes i recomanacions. 

La CRUE desenvolupa un paper fonamental en la política universitària d’Espanya i proposa 

a l’administració diferents estratègies i punts de vista per a podes definir una política 

d’educació superior ben estructurada. Actualment, la CRUE està considerada com el 

principal interlocutor entre les universitats i el govern a nivell estatal. 

“La Universidad española en cifras (2010)” és una publicació l’objectiu principal de la qual 

és completar la informació actualment disponible tant del sistema universitari espanyol con 

de les seves institucions universitàries. L’informe pretén afegir valor a les informacions amb 

la incorporació d’una única font documental i l’aplicació d’un procés d’elaboració uniforme 

que introdueixi un major grau de rigor a la informació institucional. 
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6.2. Context institucional 

L’ aprovació de la Llei de reforma Universitària (LRU) el 1983 modificà l’àmbit competencial del 

sistema universitari espanyol. Es va passar d’un sistema universitari amb una estructura 

centralitzada amb un únic ens decisor (el Ministeri d’Educació i Ciència) a disset ens amb total 

capacitat de decisió, les Comunitats Autònomes (CCAA). El procés de traspàs de 

competències va durar onze anys (del 1986 al 1996). 

A causa de l’excessiva duració del procés de traspàs de competències es van generar 

desajustos que s’han de corregir per a que l’Estat Espanyol es pugui incorporar al nou Espai 

Europeu d’Educació Superior (EEES). 

Malgrat el finançament molt limitat durant aquest procés, van tenir lloc destacables canvis en el 

sistema. Durant el període de descentralització competencial ( 1985 a 1996), l’ensenyament 

superior registra creixements molt destacables en les seves estructures productives. 

Destaquen els creixements de l’oferta i la demanda universitària que, durant aquest període, 

són del 57,8% i el 127,65% respectivament. 

El creixement de l’estructura universitària ha estat atès financerament per: 

� Recursos procedents del sector públic que es canalitzen a les institucions proveïdores 

de serveis universitaris. 

� Cap a usuaris del servei mitjançant una tímida però en creixement política de beques. 

Actualment el sistema universitari que ha perdut uniformitat en el traspàs competencial, amb 

carències de recursos financers i no financers.  

Les competències en matèria d’investigació a les universitats resideixen a l’administració 

central, malgrat que cada vegada més les CCAA estan desenvolupant polítiques de foment, 

desenvolupament i innovació en aquest àmbit. 
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Donada la pluralitat acadèmica de l’estat espanyol, els disset  sistemes universitaris són 

diferents tant pel que fa a docència, investigació com al seu finançament. Malgrat això, en tots 

ells s’està donant un fet comú: la tendència a la matrícula universitària es manifesta clarament 

descendent, amb algunes caigudes que superen els 30 punts. D’altra banda, l’oferta 

d’ensenyaments universitaris ha experimentat un creixement de més del 43% en el conjunt de 

les Universitats espanyoles. 

6.3. Situació actual de les finances universitàries  (2004-2008) 

L’informe de la CRUE posa de manifest la situació financera del Sistema Universitari Espanyol 

(SUE) i, més concretament, del Sistema Universitari públic presencial, analitzant el pressupost i 

més concretament l’ estat de liquidació. 

El pressupost és l’estri principal d’assignació i gestió dels recursos i de control econòmic 

financer de les universitats públiques. A través del pressupost: 

� Es configura la viabilitat econòmic-financera a mitjà i llarg termini 

� S’estima la recaptació d’ingressos que s’espera disposar 

� Es determinen l’assignació de prioritats de despeses respecte les seves diferents 

funcions i els diferents objectius que es pretén assolir. 

Així mateix, l’ anàlisi de l’ estat de liquidació dels pressupostos liquidats: 

� Revela el comportament real de les relacions econòmiques entre els recursos de 

diferent naturalesa. 

� Permet determinar l’estructura de finançament entre els ingressos i les despeses 

corrents mitjançant el càlcul de l’estalvi intern de l’exercici i com s’utilitza aquest per a 

finançar l’esforç de despesa en inversió. 
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� Determina la necessitat de finançament extern que requereix l’execució del pressupost. 

L’anàlisi de la situació financera del sistema universitari presencial espanyol defineix la situació 

global del sistema. S’ha de tenir en compte, però, que la situació específica de cada universitat 

dependrà de cadascun dels nivells de descentralització institucional. 

Cal destacar que en la darrera dècada l’activitat del sistema Universitari Espanyol s’ha estès 

molt més enllà dels límits del seu pressupost, especialment amb l’aparició de multitud 

d’organismes corporatius. Actualment les institucions universitàries continuen sense presentar 

una liquidació consolidada del conjunt corporatiu. Aquests organismes són sostinguts: 

� Des de la capacitat de finançament de la pròpia universitat 

� Per la cessió, des de les universitat matriu, d’àmbits d’activitats específics i els ingressos 

associats  

 

6.3.1. Anàlisi de l’evolució de l’estat de liquidac ió del sistema universitari públic 

presencial a l’estat espanyol  

L’ estat de liquidació comprèn la informació sobre l’execució del pressupost. Presenta la 

liquidació del pressupost de despeses, la liquidació del pressupost d’ingressos, el resultat de 

les operacions comercials i el resultat pressupostari. 

L’anàlisi de l’ estat de liquidació dels pressupostos liquidats revela la salut econòmica del 

comportament pressupostari efectiu de les institucions en cada exercici. A través de l’estat de 

liquidació es pot constatar el comportament real de les relacions econòmiques entre els 

recursos de diferent naturalesa. Permet determinar l’estructura de finançament entre els 

ingressos i les despeses corrents , calculant l’estalvi brut de l’exercici i el seu ús per a finançar 

l’esforç en despeses d’inversió, així com la necessitat de finançament extern que requereix 

l’execució del pressupost. 
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6.3.1.1 Conceptes bàsics 

En aquest apartat es farà referència a diferents indicadors financers calculats a partir de l’estat 

de liquidació. Abans de seguir amb els resultats de l’anàlisi de la CRUE, s’ha cregut necessari 

explicar el càlcul dels diferents conceptes que s’utilitzen en l’informe per a realitzar l’ anàlisi: 

- Ingressos i despeses corrents  

Els ingressos i les despeses corrents fan referència a aquelles partides pressupostàries que 

s’han de fer efectives dins de l’exercici, ja sigui com a drets (ingressos corrents) o com a 

obligacions (despeses corrents) 

- Estalvi brut (= estalvi intern segons informe CRUE) 

La diferència entre els ingressos corrents i les depeses corrents dóna com a resultat 

l’estalvi brut. Aquest valor permet mesurar el líquid corrent que la universitat pot utilitzar dins 

de l’exercici per l’autofinançament d’altres partides pressupostàries un cop ja s’han fet 

efectives aquelles directament relacionades amb el seu funcionament anual i obligacions a 

curt termini. 

- Estalvi net 

L’estalvi net es calcula restant a l’estalvi brut els ingressos per a la investigació aplicada, 

captats al capítol 3 del pressupost d’ingressos i amb contrapartida comptabilitzada al capítol 

6 d’inversions reals. 

- Capacitat d’autofinançament 

La capacitat d’autofinançament es calcula tenint en compte els ingressos i les despeses de 

capital de l’entitat en el mateix exercici. 

Capacitat d’autofinançament = estalvi brut + (ingressos ce capital – despeses de capital) 

- Saldo pressupostari 

El saldo pressupostari de l’exercici es calcula a partir de la capacitat de finançament de 

l’exercici, tenint en compte la variació d’actius i passius financers. 

Saldo pressupostari = capacitat d’autofinançament + variació d’actius financers+variació de 

passius financers 
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- Deute viu 

És la suma de tots els deutes exigibles d’una organització a una data determinada. 

Normalment es calcula al final de cada exercici. És el deute real, vençut i exigible. 

6.3.2. Resultats de l’anàlisi.  

El resultat de l’anàlisi que la CRUE fa sobre la situació pressupostària del sistema universitari 

públic presencial, en relació als conceptes indicats en el punt anterior és el que es detalla a 

continuació. 

6.3.2.1  Evolució de l’origen i aplicació del finan çament net de les universitats públiques 
presencials d’Espanya.  

 

 Any 2004 Any 2006 Any 2008 

ORIGEN (I) Milers d'€ I1 I2 Milers d'€ I1 I2 Milers d'€ I1 I2 

Pública.  5.610.920,7 71,0 0,67 6.672.749,4 79,73 0,68 8.067.300,74 80,5 0,74 
Compensació de 
preus públics 
d'ensenyaments 
de grau 172.523,2 2,18 0,02 169.964,2 2,03 0,02 186.705,18 1,86 0,02 

Privada.  1.520.438,9 19,2 0,18 1.612.230,2 19,26 0,16 1.809.043,77 18,1 0,17 
Per prestació de 
serveis 
d'ensenyaments 
de grau 576.856,8 7,3 0,07 584.917,2 6,89 0,06 639.871,68 6,4 0,06 

Patrimonials 769.133,4 9,7 0,09 84.060,9 1 0,01 142.986,59 1,4 0,01 
TOTAL 
FINANÇAMENT 
NET 7.900.493,1 100 0,94 8.369.040,6 100 0,85 10.019.331,1 100 0,92 

APLICACIÓ (II)    
Despeses de 
funcionament 5.245.076,3 66,4 0,62 6.044.926,9 76,3 0,61 7.101.997,56 73,1 0,65 

Inversions 1.557.048,6 19,7 0,18 1.673.759,1 21,13 0,17 2.327.856,66 23,9 0,21 
Despeses 
financeres 967.397,75 12,2 0,11 204.298,2 2,58 0,02 291.260,29 3 0,03 
TOTAL 
OBLIGACIONS 
CONTRETES 7.769.522,7 98,3 0,92 7.922.984,2 100 0,80 9.721.114,51 100 0,89 
SALDO 
PRESSUPOSTARI 
(I-II) 130.970,4 1,6 0,02 446.056,4 5,33 0,04 298.216,58 3,1 0,03 

 

Taula 6.1 Evolució de l’origen i l’aplicació del finançament net de les UUPP a Espanya 

* I1 : Expressa la participació percentual de cada rúbrica financera sobre els valors del finançament net anual. 

* I2 : Expressa la participació percentual de cada rúbrica financera sobre els valors del PIB nacional , a preus de mercat. 
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6.3.2.2 Estalvi brut  

Segons indica la taula 6.2, es dóna un creixement del 30,99% en el període 2006-2008, amb un 

augment del 12,78% sobre els ingressos corrents. Aquest creixement és degut a: 

a. Ingressos per activitats contractades � 49,25% (contrapartida de la despesa en 

el capítol d’inversions) 

b. Evolució de les transferències corrents de les administracions educatives 

(19,71%) davant de 17,36% de la despesa corrent 

Magnituds 

agregades 
2002 2004 2006 2008 

%variació 

2006/2008 

Ingressos 

corrents 

5.050.273.583,35 5.858.681.259,96 6.909.805.230,94 8.218.659.194,12 18,94% 

Despeses 

corrents 

4.641.364.862,16 5.328.420.261,17 6.108.096.193,99 7.168.525.526,85 17,36% 

Estalvi brut 408.908.721,19 530.260.998,79 801.709.036,95 1.050.133.667,27 30,99% 

Taula 6.2.Evolució de l’estalvi brut en el sector de les Universitats Públiques presencials 

d’Espanya (€ corrents). Capacitat d’autofinançament / necessitat de finançament 

En el període 2006-2008, la variació de la capacitat d’autofinançament del sistema universitari 

públic presencial espanyol és del -21,86%, tal com indiquen les dades de la taula 6.3.  Una de 

les principals causes d’aquest resultat és la inversió corrent en infraestructures.  

Magnituds agregades 2002 2004 2006 2008 

%var. 

2006/ 

2008 

Estalvi brut 408.908,72 530.261,00 801.709,04 1.050.133,67 30,99% 

Ingressos de capital 933.865,08 1.043.515,22 1.278.445,09 1.595.269,42 24,78% 

Despeses de capital 1.395.552,98 1.557.048,64 1.673.759,10 2.327.856,66 39,08% 

Capacitat/necessitat de 

finançament 
-52.779,18 16.727,58 406.395,03 317.546,42 

-

21,86% 

Taula 6.3 Evolució de la capacitat/necessitat de finançament del sector de les Universitats públiques presencials d’Espanya. Període 

2002 a 2008 (valors en milers d’€) 
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Segons alguns analistes les infraestructures universitàries estan: 

• Sobre dimensionades: en el desenvolupament docent i de gestió. 

• Infra dimensionades: en relació a l’activitat investigadora. 

6.3.2.3 Suficiència efectiva: 

L’anàlisi revela un canvi en la tendència de la seva aplicació durant el bienni 2006-2008: 

a) Despeses de personal: 

S’han reduït. Durant el període 2004/2006 van absorbir el 72% de l’ampliació de la 

despesa, mentre que durant el període 2006/2008 van absorbir el 46%. 

 2004 2006 2008 

PDI 77.611,0 80.514,0 83.067,0 

% Variació acumulada en el període 29,81% 34,67% 38,94% 

PAS 46.315,0 46.601,0 49,9 

% variació acumulada en el període 44,25% 45,14% 55,41% 

TOTAL PLANTILLA 123.926,0 127.115,0 

132.965,

0 

% variació acumulada en el període 34,86% 38,33% 44,69% 

Proporció PAS/PDI 0,6 0,58 0,6 

Cost salarial mitjà 32.966,3 37.255,2 41.567,2 

Taula 6.3 evolució de la despesa en personal (valors en miler d’€) 

 

Es detecta una forta pressió interna cap a la captació de nous recursos de personal 

docent i de personal destinat a serveis de suport (les despeses de personal 

absorbeixen quasi el 46% del creixement dels recursos ampliats). S’ha de tenir en 

compte que: 

I. El rati alumnes/professors a Espanya és de 11,6 en front al 15,8 de la UE-

19. 

II. L’experiència d’altres països que ja apliquen les metodologies de 
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docència/aprenentatge en el nou marc de l’EEES revela que: 

i. No hi ha més professorat. 

ii. Tenen major disponibilitat de recursos per a l’aprenentatge. 

i. Laboratoris millor equipats i més disponibles 

ii. Biblioteques amb millors fons, millor tecnologia i més accessibles. 

iii. Tenen més personal de recolzament a l’aprenentatge. 

Els països europeus que apliquen el sistema de l’EEES despleguen la seva oferta 

docència/aprenentatge amb una despesa en serveis educatius de 8.728 $ per 

estudiants, que supera els 8.587$ per estudiant a la OCDE (Organització per al 

Desenvolupament i Estalvi Econòmic) i els 7.609 $ per estudiant de l’UE-19. 

El comportament del conjunt dels recursos de personal ( que l’any 2008 va utilitzar el 

67% dels recursos corrents) revela: 

I. Disminució de la demanda d’ensenyaments de grau (-15,15% entre els 

cursos 1996/1997 i 2008/2009) 

II. Excés de la capacitat oferta i de titulacions amb baixa demanda (més del 

42% de les titulacions ofertes tenen menys de 50 alumnes de nou 

ingrés) 

III. Excés de càrrega docent en els plans d’estudis (amb freqüència més de 

600 hores lectives alumne/professor davant de pràctiques docents de 

titulacions equivalent amb 300/400 hores lectives amb professor de 

molts països europeus). 

En els darrers dos punts la proporció de despesa corrent dedicada a personal és molt 

elevada i actua reduint els mitjans a l’abast de l’alumnat per a desenvolupar un 

aprenentatge més actiu. Això implica menys inversió en equipament, en fungibles i en 

personal tècnic de recolzament. 

Pel que fa al PAS (personal d’administració i serveis) : 

I. Es manté la proporció PDI/PAS del 60%. En països amb sistemes universitaris 

amb una activitat investigadora més intensiva, aquesta proporció és del 100%. 

Per a millorar aquesta situació, es tractaria de reduir el nombre de PDI com a 

conseqüència de la millora de l’eficiència de l’oferta d’estudis. 

II. És necessari augmentar la participació de grups qualificats (A/I) en el total de les 
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plantilles de PAS. Actualment la proporció del PAS (A/I) és del 11,22%. Aquesta 

situació impedeix avançar en la professionalització de la gestió institucional. 

 

b) Despeses de funcionament: 

Període 2004/2006 absorbeixen el 13%. Període 2006/2008 absorbeixen el 11%. Les 

despeses de funcionament han captat el 11% dels recursos addicionals de les 

universitats públiques durant el bienni 2006/2008. Aquest grau de cobertura és inferior 

al del sistema universitari d’altres països més avançats. Això és degut a la menor 

disponibilitat de recursos per estudiant en el sistema espanyol. L’oferta educativa que 

proporciona escassos mitjans de docència pràctica degut a que les universitats 

inverteixen una proporció més elevada de recursos en plantilles de professorat. 

 

c) Despeses financeres � absorbeixen el 0,19% 

 

La major disponibilitat de recursos en el període analitzat s’ha aplicat al compliment 

d’obligacions d’inversions ( execució de la despesa que es comptabilitza en el concepte 

65 “ despeses en inversions de caràcter immaterial, capítol 6 “inversions reals). 

 

d) Inversions � absorbeixen el 34% 

 

e) Resultat pressupostari � decreixement del 19% 

En conclusió, l’estalvi brut efectivament disponible per a desenvolupar polítiques pròpies que 

requereixen recursos d’inversió assoleix al 2008 una cota màxima del 12,78% dels ingressos 

corrents. 

Seguint amb l’anàlisi del comte financer: 

Durant el bienni  2006/2008: 

I. Major dinamisme en la despesa d’operacions de capital ( 39,08%) que de les 

operacions corrents (17,36%) 
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II. Creixement del 18,94% dels ingressos corrents i del 24,78% dels ingressos de 

capital. 

El creixement més acusat dels fluxos de les despeses de capital que dels ingressos explica una 

disminució dels resultats que implica un decalatge en la despesa en l’activitat de I+D+i 

(investigació, desenvolupament i innovació) amb recursos captats d’exercicis anteriors. 

6.3.2.4 Operacions de capital:  

 

En referència al finançament de les infraestructures i equipament, les universitats públiques van 

finançar l’any 2008 amb un 77% de recursos propis  les inversions en infraestructures i 

equipament, tal com mostra la taula 6.4. Aquesta manifesta necessitat d’infraestructures es 

correspon amb necessitats reals per a realitzar la seva tasca docent però, molt especialment, 

per a la prestació de serveis I+D+i en condicions de qualitat. 

 

Conceptes 2004 2006 2008 

Estalvi brut (1) 530.260.998,8 801.603.782,8 1.050.133.667,3 

Transferències de Capital per a la Investigació 
Bàsica (2) 428.569.794,7 676.818.975,3 941.515.275,1 

Inversió en I+D+i (3) 695.839.100,0 852.829.900,0 1.137.374.047,5 

Aportació de recursos propis per a inversions en 
infraestructures (4=1+2+3) 

262.991.693,4 625.592.858,2 854.274.894,9 

Inversions en infraestructures i equipament (5) 906.454.322,8 786.497.958,7 1.109.906.966,0 

% Grau de cobertura dels recursos propis (4/5) 29,01% 79,54% 76,97% 

*Taula 6.4.Evolució del grau de cobertura dels recursos propis en el finançament de la inversió en infraestructures i 

equipament de les universitats públiques presencials espanyoles (en € corrents) 

 

6.3.2.5 Principals magnituds financeres 

Pel que fa a les principals magnituds i indicadors financers representatius de la gestió 

pressupostària de les universitats públiques presencials, destaca la capacitat de dur a terme 

una política de contenció relativa a la despesa corrent, que ha permès dur a terme un 

comportament continuat de reducció del seu endeutament i de disminució de les seves 
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despeses financeres. La taula 6.5 indica l’evolució de les principals magnituds financeres en el 

període 2004/2008. 

 

MAGNITUD FINANCERA 2004 2006 2008 

Estalvi brut (I1) 530.260.999,00 801.603.783,00 1.050.133.667,00 

Taxa d'estalvi brut (I1) 9,05 11,60 12,78 

Capacitat/necessitat de finançament 16.727.576,00 406.289.773,00 317.546.422,00 

Coeficient de suficiència financera de 
l'exercici (I2) 

0,24 4,96 3,23 

Resultat pressupostari 702.055.758,00 396.585.126,00 28.549.484,00 

Saldo pressupostari 130.970.412,00 446.056.357,00 298.216.584,00 

Coef. De suficiència financera de l'exercici 
(I3) 

1,66 5,33 2,98 

Deute financer viu 1.527.000.000,00 1.396.000.000,00 1.104.913.599,00 

Coeficient d'endeutament (I4) 19,33 16,68 11,03 

Càrrega financera(I5) 1,42 0,92 0,81 

Taxa de recaptació 89,05 87,28 87,40 

Taxa de pagament 93,62 93,38 92,65 

Coeficient d’acoblament 96,83 98,73 98,40 

 Taula 6.5.Evolució de les magnituds financeres de la gestió pressupostària. (€ corrents) 

Cal destacar que la política d’endeutament que van dur a terme les universitats es va fer amb el 

recolzament dels respectius governs autonòmics, que es van comprometre a la compensació 

anual del servei (despeses financeres i amortització) que el deute viu requeria. Aquest ha estat 

un mecanisme d’ externalització de l’endeutament dels governs regionals, fins l’aplicació 

efectiva del “ Protocolo del déficit excesivo” per part de les autoritats responsables sota el marc 

del compliment des principis d’estabilitat pressupostària. La tendència creixent del deute es va 

truncar el 2004, degut especialment amb l’amortització de l’endeutament duta a terme pel 

sistema universitari català. Actualment, es manté el ritme descendent. El gràfic 6.1 mostra 

l’evolució del deute viu de les Universitats públiques presencials a l’estat espanyol. 
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Gràfic 6.1.Evolució del deute viu i del % de despeses financeres sobre els ingressos corrents en les universitats públiques. 

Període 1996/2008 (€ corrents) 

FONT: WWW.BED.ES.210 (BOLETÍN ESTADÍSTICO DEL BANCO DE ESPAÑA) 

6.3.2.6 Participació de la despesa respecte al PIB 

La situació d’insuficiència crònica de les universitats públiques espanyoles continua decreixent, 

amb una millora de les capacitats per a prestar serveis educatius i de I+D+i i, paral·lelament, 

l’augment de la seva capacitat d’estalvi i, en conseqüència, la seva decisió d’afrontar el 

finançament, amb recursos propis, de la inversió en infraestructures. Emperò, aquest 

creixement no és d’acord amb les expectatives que s’haurien de complir per a homologar el 

nostre sistema universitari amb el de països més avançats en termes de la seva participació de 

la despesa respecte al PIB (que va augmentar en un 0,074% en el període 1996/2008). El que 

realment donà lloc a aquesta millora en l’endeutament és que les universitats es van beneficiar 

de la millora generalitzada de la renda espanyola durant aquest període. En el gràfic 6.2 es 

mostra l’evolució de la despesa total de les universitats públiques presencials.  
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Gràfic 6.2.Evolució de la despesa total de les universitats públiques presencials expressat en % del PIB a preus de mercat. FONT: 

WWW.BED.ES.210 (BOLETÍN ESTADÍSTICO DEL BANCO DE ESPAÑA) 

Els responsables de les institucions universitàries han cridat l’atenció en reiterades ocasions 

sobre el perill que suposa basar el finançament públic del sistema universitari en l’estabilitat 

financera de la societat espanyola enlloc de fer-ho augmentant el seu finançament en termes 

de la seva participació en el PIB. El sistema universitari espanyol ha disposat d’un finançament 

que supera els 12.435 milions d’euros l’any 2008. En termes del PIB, això representa el 1,14%, 

percentatge que es troba lluny de les xifres de països de la UE i la OCDE (referents per a 

Espanya) que apliquen una mitjana del 1,5% del PIB per a finançar aquest tipus d’activitats. 

 

6.3.3. Finançament privat del sistema universitari espanyol. 
Eficiència productiva/econòmica de les universitats  públiques 

En l’evolució en el finançament universitari, dels agents externs públics i privats destaca  

l’augment del finançament públic (estatal) del 77,67% al 80,52 % en el període 1996/2008 a 

favor del descens del finançament privat per pagament directe de l’alumnat del 12,11% al 

6,39%. 

En aquest aspecte, cal remarcar el grau d’eficiència tècnica que mostra un notable nombre 

d’ensenyaments universitaris resulta preocupant degut als baixos valors que manifesten:  

� La mida mitjana de la matrícula és de 66,11 crèdits/any, és a dir, el 80% de la 



Origen de l’ increment de les despeses de les organitzacions que generen coneixement Pág. 95 

   

càrrega docent programada per any acadèmic. 

� Estadísticament la duració programada per a finalitzar la formació universitària 

resulta apreciablement superada. 

L’eficiència productiva i financera del sistema universitari es veu negativament afectada per dos 

factors principals pel que fa al finançament privat: 

� Progressiva pèrdua de participació en el total del finançament universitari per 

part dels ingressos dels preus públics pagats pels estudiants matriculats en 

ensenyaments de grau. 

� Relaxament generalitzat en el tractament dels estudiants que reiteren la 

demanda de determinades disciplines acadèmiques. 

 

6.3.3.1 Finançament públic i equitat financera inst itucional. 

Es fa referència al principal agent finançador de les universitats públiques: el govern de cada 

Comunitat Autònoma. 

S’han de tenir en compte dos aspectes fonamentals: 

a. La participació de la despesa total universitària en relació amb el producte brut regional. 

b. La despesa total per estudiant matriculat d’ensenyaments universitaris de grau sobre el 

total de la renda per càpita de cada comunitat Autònoma. 

c. Complementàriament: dos indicadors d’esforç financer directe per estudiant matriculat: 

a. Transferències corrents. 

b. Despeses corrents que cada any comptabilitzen les diferents universitats 

públiques presencials. 

Vuit comunitats autònomes registren valors superiors a las variacions netes experimentades pel 

global del sistema universitari. La resta han experimentat variacions positives de menor 

rellevància i, inclús, variacions de signe negatiu en el comportament de l’indicador de 

participació del finançament universitari en el PIB regional, com succeeix amb Catalunya. 

L’evolució positiva dels dos indicadors apunta a una decidida voluntat per part dels 

responsables en política universitària regional d’afavorir el desenvolupament de les activitats 

universitàries amb major intensitat que la derivada del propi creixement de les magnituds 

representatives de la producció i de la renda de cada comunitat Autònoma. 
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Darrera d’aquests comportaments financers, cal destacar: 

a. La rivalitat que existeix en el context d’assignació de recursos en el context de les 

polítiques públiques. 

b. La permanència de polítiques de finançament universitari de tall tradicional i 

incrementalista que es caracteritzen per l’opacitat, la incertesa i la discrecionalitat. 

Pel que fa a l’evolució de les CCAA de les transferències corrents de l’administració educativa 

per estudiant matriculat, destaquen: 

a. Les diferències que a nivell de cada CCAA existeixen el l’esforç financer públic que es 

venen realitzant per atendre les seves demandes universitàries. 

b. La persistència o no d’aquestes diferències de finançament universitari atenent al 

compromís i l’ esforç que en aquests anys han manifestat pel desenvolupament dels 

seus corresponents sistemes universitaris. 

En el cas de Catalunya, experimenta una reducció de l’esforç financer que anualment realitza 

considerant els destinataris finals dels serveis docents. 

L’evolució seguida per els magnituds productives, demanda i oferta d’ensenyaments 

universitaris, i les magnituds de caire financer a nivell de cadascuna de les 17 CCAA ha 

determinat que al final del període considerat (1996/2008) les diferencies observades 

inicialment en l’esforç financer públic per estudiant, xifrades en 60,16 punts entre els valors 

màxims i mínims ( Canàries (2.537,38 €) i Múrcia (1.400,63€)) , s’han mantingut amb un 

diferencial en relació als valors màxim i mínim de 61,72 punts (Navarra (7.735,54 €) i 

Extremadura (4,161,26€) ), amb una xifra d’esforç financer públic mitjà de 5.791 €. 

En suma, destaca el fet que les conductes financeres manifestades per les diferents autoritats 

educatives han estat diferents, tal com evidencien tant les xifres com els indicadors 

representatius d’activitat i de finançament. Determinades CCAA han actuat, en els darrers anys, 

amb major celeritat i fermesa en la provisió de recursos financers que permeten situar a les 

seves universitats en una posició més competitiva en el context tant nacional com internacional. 

Emperò, no es poden confondre l’eficàcia que reporta un bon model de finançament universitari 

amb un adequat i suficient finançament que permeti a les universitats de l’estat espanyol liderar 

el paradigma del desenvolupament econòmic. Un punt molt important a tenir en compte és que 

les universitats estan trobant greus problemes per avançar en l’acompliment de les seves 

activitats investigadores. Tal com apunta l’informe elaborat per la Comissió de Finançament del 
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consell de Coordinació Universitària, “ Financiación del sistema universitario (abril 2007)” : “ la 

paradoxa és que les universitats més investigadores són les que més es descapitalitzen a 

causa de les despeses que indueix la investigació” 

6.3.4. El finançament de la investigació en les uni versitats 

públiques 

Els tres grans àmbits econòmics d’aplicació de les universitats públiques presencials són: 

- Operacions corrents � superior al 70% 

- Inversions � superior al 22% 

- Despeses financeres � aproximadament del 3% 

Pel que fa al registre d’inversions, s’ha produït un continu i progressiu desplaçament des de les 

partides pròpies d’inversions materials (destinades a finançar infraestructures i equipaments) 

cap a les partides identificatives de les inversions immaterials, dirigides a satisfer despeses 

concretes i directes de les activitats d’investigació : 

ANY (I) Inversió Material (%) (II) Inversió Immaterial (%) (Cap 6).Inversions reals (I+II) (M€) 

1998 65,81% 34,19% 1014,74 

2000 64,40% 35,60% 1222,42 

2002 57,98% 42,02% 1371,81 

2004 53,91% 46,09% 1509,74 

2006 47,35% 52,65% 1619,81 

2008 49,50% 50,50% 2252,18 

Taula 6.6. Evolució de l’estructura de la despesa en inversions reals per a inversions materials i immaterials de les 

universitats públiques presencials a Espanya. 

Aquesta tendència es preveu que es mantingui en els propers anys donat que: 

a. L’esforç financer que han realitzat les universitats públiques per a dotar-se 

d’instal·lacions amb les que poder donar resposta a la creixent demanda de serveis 

universitaris � augment de capital material. 

b. La implicació, cada vegada major, que les universitats estan assumint en relació a les 

demandes d’investigació procedents del teixit productiu. 

c. L’augment de l’índex de participació dels agents responsables del finançament de la 
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investigació, tant públics com privats. Durant el període 2002/2008, l’aportació 

econòmica privada per a la investigació ha augmentat del 19,63% al 24,37%. 

Els problemes a que dona lloc aquesta tendència són: 

1. Finançament incondicionat � Moltes de les despeses, especialment estructurals, que la 

investigació ocasiona a les universitats no estan contemplades a cap de les partides 

pressupostàries, de manera que han de finançar-se amb recursos assignats a altres 

partides, amb la corresponent descapitalització que això suposa per aquestes. 

2. Els recursos específics relacionats amb l’activitat investigadora no són suficients per a 

poder atendre a les necessitats derivades d’aquesta:  

a. Retribucions del personal investigador: 45,27% 

b. Adquisició de material inventariable: 15,95% 

Per tant, les necessitats derivades del desenvolupament de l’activitat investigadora en 

els àmbits de posada en marxa, manteniment de les instal·lacions i consumibles 

provoquen que, molt freqüentment, aquestes despeses es traslladin a altres partides 

pressupostàries alienes a la pròpia activitat d’investigació. Això provoca desequilibris 

financers crònics . 

6.4. Conclusions informe CRUE 

Les conclusions de l’anàlisi realitzat per la CRUE en el seu informe “La Universidad 

Española en cifras.2010” són les que es detallen a continuació; 

 

• La investigació ha de seguir sent una tasca clau en els sistemes universitaris, però no 

necessàriament en totes les institucions. 

• No pot assumir-se que les necessitats de finançament d’una determinada activitat 

asfixiïn el normal desenvolupament de la resta de les activitats universitàries. 

• Les universitats públiques han de millorar els sistemes d’informació per a generar la 

documentació adequada que els permeti gestionar amb eficàcia les diferents activitats 

productives. 

• Han d’establir-se polítiques diferenciades d’incentius per a les diferents unitats 
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operatives de cada universitat. 

• Els focus de referència del finançament de la universitat pública presencial a l’estat 

espanyol han de dirigir-se a: 

� Garantir que la suficiència del sistema universitari públic espanyol avanci per a 

aconseguir les referències financeres que identifiquen els sistemes universitaris 

europeus de referència. 

� Millorar els nivells d’eficàcia que s’observen actualment en la despesa del 

sistema universitari públic espanyol mitjançant actuacions que propiciïn la 

reducció, la racionalització i l’especialització de la oferta institucional 

d’ensenyaments oficials. 

� Modificar els comportaments acadèmics dels usuaris dels serveis educatius 

incidint en els imports dels preus universitaris aplicables segons el grau de 

reiteració manifestat per cada estudiant en la formalització de la seva matrícula. 

• Cal que s’estableixin sistemes de gestió i informació que permetin conèixer els 

recursos assignats i els resultats obtinguts en cadascuna de les funcions (docència, 

investigació i innovació). 

• Han d’erradicar-se la discrecionalitat, absència de criteris objectius i la improvisació 

en el finançament universitari. 

• En moments de crisi, cal augmentar la despesa per a activar l’economia i no mirar 

cap el dèficit fiscal. 

• Les universitats espanyoles han d’assumir, en els propers anys, uns compromisos 

que afecten al conjunt de les seves activitats formatives i investigadores degut a la 

materialització del EEES. 

• Per a poder garantir l’eficàcia financera de les universitats, s’han de millorar àmbits 

com: 

� Governança institucional 

� Professionalització de la gestió universitària 

� Avaluació i acreditació institucional 

� Cooperació funcional entre les institucions 

� Comunicació i cooperació inter-institucional. 

 

El desplaçament del nivell actual de suficiència fins l’horitzó del 1,5% del PIB mitjançant 

l’aportació de més recursos públics i privats, ha d’anar acompanyat d’un compromís 
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institucional efectiu (amb resultats mesurables) que remogui molts obstacles interns de les 

universitats espanyoles i que permetin millorar la seva productivitat social i el seu nivell 

d’excel·lència acadèmica. 
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7. ANÀLISI ECONÒMIC DE LA UPC 

Tal com mostra el gràfic 7.1, en els darrers 12 anys, la UPC ha acumulat un deute de 82,15 

milions d’euros. En un context de dèficit creixent, l’equip de govern de la UPC va iniciar l’any 

2006 un seguit d’actuacions per tal d’estabilitzar els pressupostos i reduir el dèficit anual, que 

va arribar al seu valor màxim l’exercici 2005. Malgrat que el dèficit total ha anat augmentant fins 

enguany, les dades demostren que les actuacions realitzades per a l’estabilització 

pressupostària i la reducció del dèficit han donat el seu fruit, reduint-lo significativament en els 

quatre darrers exercicis.  

 

Gràfic 7.1(Dades en M€) 

L’objectiu d’aquest anàlisi és esbrinar possibles causes de l’actual situació de dèficit de la UPC 

mitjançant l’estudi de l’evolució dels principals indicadors econòmic-financers de la UPC en el 

període d’estudi. 

L’anàlisi de la situació econòmic-financera de la UPC s’ha realitzat a partir de l’estudi i l’anàlisi 

dels pressupostos i les memòries auditades de la universitat durant el període d’estudi que 

abasta aquest projecte: des del curs 2005/2006 fins el curs 2009/2010. Cal remarcar, però, que 

degut a l’heterogeneïtat d’alguns dels documents consultats, hi ha dades dels cursos 

2005/2006 i 2009/2010 que ha estat impossible obtenir i, per tant, no apareixen en alguns dels 

gràfics i taules que s’aniran mostrant al llarg d’aquest document. A més a més, en alguns dels 

punts analitzats, degut a la manca de dades, l’anàlisi només s’ha pogut dur a terme fins al curs 
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2008/2009. 

En aquest apartat s’analitzarà la situació econòmic-financera de la UPC des de tres punts de 

vista: 

1. Anàlisi general, a partir dels principals comptes econòmic-financers de les memòries 

auditades: 

• El balanç de situació 

• El compte del resultat econòmic patrimonial 

• L’ estat de liquidació del pressupost 

2. Comparativa de l’estat econòmic-financer de la UPC en relació a la resta d’universitats 

de l’estat espanyol, segons la CRUE (veure punt 6) 

3. Anàlisi de la UPC des de la vessant de cadascuna de les seves tres missions (veure 

punt 5) i del patrimoni. 

 

7.1. Anàlisi dels pressupostos i de les memòries au ditades 

En aquest apartat s’analitzaran les dades obtingudes dels pressupostos i de les memòries 

auditades del període d’estudi. El pressupost és un document que conté la previsió anual dels 

ingressos i les despeses relatius a les activitats econòmiques de la UPC. Constitueix un pla 

financer anual. La memòria és un document, realitzat per personal extern a la UPC, que 

reflecteix l’estat financer de l’entitat en el moment del tancament de cada exercici. La memòria 

complementa i amplia la informació que ofereixen el balanç i el compte de resultats.  
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7.1.1 Anàlisi de l’origen i la destinació dels fons  

L’evolució de l’anàlisi de l’origen i la destinació dels fons del pressupost de la UPC és el que es 

mostra en les següents gràfiques: 

Gràfic 7.2 Gràfic 7.3

Gràfic 7.4 Gràfic 7.5

Gràfic 7.6 Gràfic 7.7
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Gràfic 7.8 Gràfic 7.9

Gràfic 7.10
Gràfic 7.11

Gràfic 7.12
Gràfic 7.13

 

De l’anàlisi dels gràfics anteriors s’extreuen les següents conclusions: 

• Origen dels fons: 

La Generalitat de Catalunya (endavant GdC) representa la font més important d’ingressos 

de la UPC, seguida dels recursos propis. S’observa un augment dels ingressos de la GdC 

en detriment dels recursos propis. Aquest fet implica una dependència creixent de la UPC 

de les transferències corrents i una pèrdua d’autonomia financera. 

El finançament del deute de les inversions per part de la GdC pràcticament desapareix, fet 

que s’ha traduït en que la UPC ha de fer front a un percentatge més alt dels deutes 

compromesos a partir de l’exercici 2007. 

Els préstecs del MEC i del MICINN no són constants i estan afectats per Parcs Tecnològics 

• Destinació dels fons: 

Més de la meitat del pressupost de despeses de la UPC està destinat al pagament de les 
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remuneracions del personal.  

La destinació de fons per al funcionament de la UPC es redueix a favor del finançament de 

Programes de recerca, destacant els exercicis 2007,2008 i 2009. En l’exercici 2010 es dóna 

una reducció important d’aquest finançament, de manera anàloga a la resta de rúbriques 

durant aquest exercici llevat de en la corresponent a obres i equipaments, que gaudeix d’un 

augment de quasi 14 punts respecte l’exercici 2009. 

7.1.2  Anàlisi de l’evolució del balanç de situació . Període del 2005 al 2010. 

El balanç és un document econòmic-financer en el que es reflecteixen tots els bens i drets 

(actiu) de l’organització en un exercici determinat, així com els deutes i compromisos 

econòmics amb els diferents fonts de finançament (passiu) d’aquests, és a dir, l’origen dels fons 

amb que es finança l’actiu. El valor total de l’actiu ha de ser igual al valor total del passiu. La 

composició de l’actiu determina l’estructura econòmica de l’empresa, la del passiu la seva 

estructura financera i el conjunt (el balanç) conforma la seva estructura econòmic-financera. 

� L’estructura econòmica: l’immobilitzat i l’actiu circulant 

Les inversions de l’empresa es divideixen en dos grups: l’actiu fix i l’actiu circulant. 

L’actiu circulant està constituït per tots els bens i drets que no resten a l’empresa, sinó 

que hi circulen i són reemplaçats per altres. Està format per: 

• La tresoreria 

• El realitzable, format per totes les partides a curt termini que poden 

transformar-se en tresoreria (crèdits sobre clients, efectes a cobrar, 

inversions financeres temporals, etc.) 

• Les existències 

L’immobilitzat, també anomenat actiu fix, està format per tots aquells bens que resten a 

l’empresa durant un període perllongat de temps. Està format per terrenys, edificis, 

maquinària, mobiliari, etc. 

� L’estructura financera: Capitals permanents i passiu a curt termini 

Els capitals permanents són aquelles fonts de finançament que es troben a disposició 

de l’empresa durant un període de temps llarg: recursos financers propis i crèdits a mitjà 

i llarg termini. D’altra banda, el passiu a curt termini està integrat pels deutes amb 
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venciment en un període breu de temps (proveïdors a curt termini, crèdits a curt termini, 

etc) 

En aquest apartat, l’anàlisi econòmic s’ha realitzat fent servir valors constants amb base € 

2005. 

De l’anàlisi de l’evolució del balanç de situació de la UPC s’extreuen els resultats de les taules 

7.1 i 7.2: 

7.1.2.1 Anàlisi de l’ estructura econòmica. Actiu .  

 

ACTIU 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
∆05/10 

% 

Immobilitzat 272.896,05 286.935,93 295.007,30 298.235,90 301.447,19 307.028,37 12,5% 

Immobilitzat 

immaterial 
178,47 251,03 2.449,87 2.282,93 4.294,10 4.602,16 

2478,7% 

immobilitzat 

material 
269.240,37 263.685,08 266.340,68 265.883,72 266.858,54 272.946,25 

1,4% 

immobilitzat 

financer 
1.940,21 1.981,38 2.014,93 1.709,11 1.851,87 1.613,62 

-16,8% 

Deutors a llarg 

termini 
1.536,99 21.018,43 24.201,82 28.360,14 28.442,68 27.866,35 

1713,0% 

Deutors per 

drets 

reconeguts 

61.206,72 66.552,15 76.474,50 78.113,18 81.369,07 70.566,61 

15,3% 

Inversions 

financeres 

temporals 

4.155,00 589,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

-100,0% 

Tresoreria 2.538,25 12.747,22 3.818,47 4.368,97 4.580,70 7.105,59 179,9% 

TOTAL ACTIU 340.796,02 366.824,56 375.300,27 380.718,05 387.396,96 384.700,57 12,9% 

Taula 7.1(Valors en milers d’ €) 
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De les dades de la taula7.1, es calcula l’evolució de l’estructura econòmica reflectida a l’actiu, 

tal com s’indica a la taula 7.2: 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

IMMOBILITZAT 272.896,05 286.935,93 295.007,30 298.235,90 301.447,19 307.028,37 

ACTIU 

CIRCULANT 
67.899,97 79.888,63 80.292,97 82.482,15 85.949,77 77.672,20 

TOTAL ACTIU 340.796,02 366.824,56 375.300,27 380.718,05 387.396,96 384.700,57 

IMMOBILITZAT 80,08% 78,22% 78,61% 78,34% 77,81% 79,81% 

ACTIU 

CIRCULANT 
19,92% 21,78% 21,39% 21,66% 22,19% 20,19% 

Taula 7.2 Evolució de l’estructura econòmica de la UPC (Valors en milers d’ €) 

  

Gràfic 7 .14 Estructura de l’actiu  Gràfic 7.15 Estructura econòmica del balanç 

Destaquen els augments dels conceptes referits a l’immobilitzat immaterial (de 178.000 € a 4,6 

milions de €) i dels deutors a llarg termini (1,5 M€ a 27,87 M€) en el període d’estudi.  

Així mateix, es fa palès que l’immobilitzat material representa una mitjana del 91,24% del total 

de l’immobilitzat o, el que és el mateix, el  71,89% del total de l’actiu de la UPC.  Aquest serà un 

punt d’anàlisi en l’apartat referit a patrimoni, donat que es reflecteix en una partida de despeses 

en manteniment molt important. 

Així mateix, destaca l’evolució dels deutors reconeguts. Aquest concepte fa referència 

principalment a les quantitats econòmiques que la GdC ha liquidat amb la UPC però que 

encara no ha fet efectives. A la taula 7.1 s’observa l’evolució a l’alça d’aquest concepte, amb un 

creixement total del 15,3% durant el període analitzat, el que representa un augment de 

9,35M€ de deute en 5 exercicis.  
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7.1.2.2 Anàlisi de l’estructura financera. Passiu  

Els valors corresponents a l’evolució de l’estructura del passiu són els que es mostren a la taula 

7.3: 

 PASSIU 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ∆05/10 

FONS PROPIS 40.485,9 18.657,9 17.358,0 11.594,3 2.450,9 6.553,2 -83,81% 

Ingressos a 

distribuir en 

diversos 

exercicis  137.409,0 136.981,0 135.619,7 132.632,2 133.690,6 136.683,9 -0,53% 

Provisions per a 

riscos i 

despeses  6.973,3 7.311,7 7.734,0 6.640,3 6.957,7 6.186,0 -11,29% 

C
A

P
IT

A
LS

 P
E

R
M

A
N

E
N

T
S

 

Creditors a llarg 

termini  18.730,3 37.540,6 38.752,8 42.670,4 43.105,0 40.582,4 116,67% 

Creditors a curt 

termini 53.263,2 58.173,2 61.938,4 67.712,0 68.889,5 68.089,4 27,84% 

P
A

S
S

IU
 A

 

C
U

R
T

 

T
E

R
M

IN
I 

Ajustaments per 

periodificació 83.934,4 108.160,2 113.897,3 119.468,9 132.303,3 126.605,6 50,84% 

TOTAL PASSIU  340.796,0 366.824,6 375.300,3 380.718,0 387.397,0 384.700,6 12,88% 

Taula 7.3(Valors en M€) 

De la taula 7.3, s’extreu l’estructura financera reflectida al passiu, segons indica la taula 7.4: 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 ∆05/10 

CAPITALS 

PERMANENTS 196.625,2 193.179,5 191.730,6 186.896,8 179.246,6 183.819,5 32,33% 

PASSIU A 

CURT TERMINI 137.197,6 166.333,4 175.835,7 187.180,9 201.192,7 194.695,0 78,67% 

TOTAL 

PASSIU 340.796,0 366.824,6 375.300,3 380.718,0 387.397,0 384.700,6 12,88% 

CAPITALS 

PERMANENTS 
57,7% 52,7% 51,1% 49,1% 46,3% 47,8% 50,8% 

PASSIU A 

CURT TERMINI 
40,3% 45,3% 46,9% 49,2% 51,9% 50,6% 47,4% 

    

 Taula 7.4(Valors en M€) 
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      Gràfic 7.16 Estructura del passiu                 Gràfic 7.17 Estructura financera de la UPC 

Pel que fa al passiu, destaca el fort decreixement dels fons propis (40,48 M€ a 6,55 M€) a favor 

de l’augment dels creditors a llarg i curt termini, fet que indica un important augment de  

l’adquisició de finançament de la UPC mitjançant entitats de crèdit en detriment del finançament 

propi. Així mateix, l’augment dels ajustaments per periodificació indica un creixement de les 

subvencions per a projectes de recerca. 

Per a l’anàlisi de l’evolució del balanç s’han estudiat els valors de quatre ratis econòmics: el 

fons de maniobra, la solvència, el nivell d’endeutament i la liquiditat: 

7.1.2.3 Fons de maniobra  

En general, en tot balanç “saludable” ha d’haver certa correspondència entre la liquiditat de 

l’actiu i l’exigibilitat del passiu per a evitar el risc que l’empresa entri en situació de suspensió de 

pagaments. L’actiu fix ha de ser finançat amb capitals permanents i només l’actiu circulant ha 

de ser-ho amb passiu a curt termini. 

A més a més, per tal d’evitar el risc d’un desfasament entre el ritme de cobraments generat per 

l’actiu circulant i el ritme de pagaments derivat de l’exigibilitat del passiu a curt termini, una part 

de l’actiu circulant ha de ser finançat amb capitals permanents. És a dir, el passiu a curt termini 

(Pc) ha de ser menor que l’actiu circulant (Ac). 

A la diferència entre l’actiu circulant i el passiu a curt termini se l’anomena Fons de maniobra o 

fons de rotació. Aquest terme es pot definir de dues maneres: 

a. És la part de l’actiu circulant que no es finança amb passiu a curt termini, sinó amb 

capital permanent � FM = Ac - Pc 

b. És la part de capital permanent que no finança actiu fix, sinó que finança actiu circulant 
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� FM= CP- AF 

En el cas de les dades obtingudes de l’anàlisi de l’evolució del balanç de la UPC, els valors 

corresponents del fons de maniobra són els que es mostren les taules 7.5 i 7.6: 

 

2005 2006 2007 2008 

-69.297,6 -86.444,7 -95.542,7 -104.698,7 

2009 2010 Mitjana 

FONS DE 

MANIOBRA 

-115.242,9 -117.022,8 -98.041,6 

Taula 7.5. Evolució del fons de maniobra (Valors en M€) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Variació del FM respecte 2005 

-69.297,6 milers € 
-24,74% -10,52% -9,58% -10,07% -1,54% 

Taula 7.6 Evolució de la variació del fons de maniobra 

Els càlculs indiquen que la UPC es troba en una situació financera complicada. Hi ha una clara 

descompensació del balanç. El FM no només és negatiu, sinó que la seva evolució durant el 

període d’estudi també ho és. Si es tractés d’una empresa privada amb l’únic objectiu de crear 

riquesa i augmentar el negoci, aquesta circumstància posaria a la UPC en una situació de 

suspensió de pagaments per incapacitat de fer front a les obligacions a curt termini .  

Donat que la justificació de l’existència de les universitats no està directament relacionada amb 

la creació de riquesa  patrimonial o dels beneficis (si més no a curt termini) sinó a la prestació 

de serveis a la societat (recordar les tres missions), i que la UPC és una organització pública, la 

situació podria ser perfectament justificable, és a dir la universitat fa la seva feina i entre tots 

(generalitat i universitat) s’ha decidit que el moment requereix  evolucionar cap aquest tipus de 

balanç. El que passa és que no ha estat exactament així i s’ha tingut que anar solucionant amb 

l’augment de crèdits a llarg i curt termini ( en la taula 7.3 del passiu es pot comprovar que les 

partides de creditors a llarg i curt termini han augmentat una mitjana de 116,67% i 27,84% 

respectivament des de l’exercici 2005), amb un conseqüent augment del dèficit acumulat  any 

rere any en no poder-se trobar l’equilibri entre subvenció i despesa sense haver-hi un pacte 

entre els finançadors i els finançats. 
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7.1.2.4 Solvència 

S’entén per solvència com la capacitat financera (capacitat de pagament) de l’empresa per a 

complir les seves obligacions de venciment a curt i llarg termini i els recursos amb que compta 

per a fer front a aquestes obligacions. És una relació entre el que l’empresa té i el que deu. La 

solvència es calcula de la següent manera: 

Solvència = fons propis/ total del passiu 

Mentre més elevat sigui aquest rati, més preparada estarà l’empresa per a afrontar situacions 

de dificultat. Els càlculs corresponents a l’evolució de la solvència de la UPC són els que 

s’indiquen a la taula 7.7. El gràfic 7.17 mostra l’evolució d’aquest rati econòmic. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

SOLVÈNCIA 11,88% 5,09% 4,63% 3,05% 0,63% 1,70% 

Taula 7.7 Evolució de la solvència 

 

Gràfic 7.18 Evolució de la solvència 

S’observa una situació de solvència complicada i que ha anat empitjorant, especialment entre 

els exercicis 2005 i 2006. 

7.1.2.5 Nivell d’endeutament 

El nivell d’endeutament indica la proporció en la qual participen els creditors sobre el valor total 

de la UPC així com per a identificar el risc assumit pels creditors. El nivell d’endeutament es 

calcula de la següent manera: 
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Nivell d’endeutament = endeutament / total passiu 

Quan més elevat sigui aquest rati, més inestable serà l’estructura financera de l’organització i 

en el cas del endeutament bancari (endeutament bancari / total passiu) més depenent serà de 

la decisió dels bancs de renovar o no els crèdits concedits en el seu venciment. En cas de no 

fer-ho, l’eventual institució es podria trobar amb problemes seriosos de finançament. La taula 

7.8 mostra els valors de l’evolució del nivell d’endeutament de la UPC: 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Endeutament bancari 71.993,41 95.713,75 100.691,20 110.382,41 111.994,44 108.671,85 

TOTAL PASSIU 340.796,02 366.824,56 375.300,27 380.718,05 387.396,96 384.700,57 

NIVELL D'ENDEUTAMENT 21,1% 26,1% 26,8% 29,0% 28,9% 28,2% 

Taula 7.8 Evolució del nivell d’endeutament de la UPC (Valors en M€) 

S’observa un endeutament molt elevat i creixent. El nivell de dependència bancària de la UPC 

arriba a ser de quasi un terç del total del seu passiu l’any 2009.  

7.1.2.6 Liquiditat  

La liquiditat determina la capacitat que té l’empresa de poder atendre els seus pagaments. Fa 

referència a la possessió de l’efectiu necessari per a poder fer front al pagaments dels 

compromisos contrets en el moment necessari. Es calcula de la següent manera: 

Liquiditat = actiu circulant / passiu circulant 

Aquest rati hauria de ser superior a 1 ( l’actiu circulant major que el passiu circulant) i, fins i tot, 

s’hauria de disposar d’algun marge de seguretat ( valor del rati entre 1,5 i 2). Els càlculs 

corresponents a la liquiditat de la UPC són els que s’indiquen a la taula 7.8: 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Actiu circulant 67.900,0  79.888,6  80.293,0  82.482,2  85.949,8  77.672,2  

Passiu a curt termini 
137.197,6  166.333,4  175.835,7  187.180,9  201.192,7  194.695,0  

LIQUIDITAT 0,49 0,48 0,46 0,44 0,43 0,40 

Taula 7.8 Evolució de la liquiditat de la UPC (Valors en milers d’€) 
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Les dades analitzades indiquen que la UPC té problemes de liquiditat. No pot afrontar els seus 

pagaments si no és augmentant el seu endeutament. 

 

7.1.3 Compte del Resultat econòmic-patrimonial 

El compte del resultat  econòmic-patrimonial és un estat de fluxos que comprèn, amb la deguda 

separació, els ingressos i beneficis de l’exercici, les despeses i pèrdues del mateix i, per 

diferència, el resultat, estalvi o desestalvi, brut. Representa la variació de fons propis de la 

Universitat durant l’exercici com a conseqüència de les seves operacions de naturalesa 

pressupostària i no pressupostària. 

El compte de resultats econòmic-patrimonial informa de en quina mida la universitat està 

realitzant els serveis objecte de la seva existència (realització de la despesa) en relació a la 

capacitat financera de l’exercici. 

Tenint en compte aquestes consideracions, els valors de l’evolució del compte de resultats 

econòmic-patrimonial en el període d’estudi és el que es mostra a la taula 7.9. Les taules 7.10 i 

7.11 indiquen el percentatge d’evolució de cada concepte del compte de resultats econòmic-

patrimonials respecte l’any anterior (amb base 2005), i el percentatge d’evolució del període 

total d’estudi respectivament.  

Els resultats de l’anàlisi mostren que les despeses han anant augmentant cada any de manera 

continuada fins l’exercici 2009/2010, on per primera vegada en cinc anys disminueixen. 

Anàlogament, hi ha un augment continuat dels ingressos, però en aquest cas no és prou elevat 

com per a abastar la totalitat de les despeses, donant resultats negatius tots els exercicis del 

període d’estudi menys, novament, en el darrer exercici, on el resultat és positiu. La tendència 

de recuperació de l’últim exercici es preveu continuarà durant els exercicis futurs atesos els 

plans d’estalvi i recuperació econòmica que s’estan impulsant  des de les diferents institucions 

entre aquests:“Pla de viabilitat econòmica 2011/2014”, “Adequació del nou marc per a l’ impuls 

de les línies estratègiques de les unitats bàsiques 2011/2014 a les mesures de contenció 

pressupostàries.” o “Documento Financiación Universitaria 2010. Consejo de Universidades  

Conferencia General de Política Universitaria”. 

L’anàlisi més acurat de les despeses mostra que el principal augment s’ha produït en les 

despeses de funcionament i, més concretament, en les despeses de personal. Des de l’any 
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2005, aquestes han experimentat un creixement total del 36,18% passant de 175.155.861,00 € 

l’any 2005 a 238.606.787,00 € l’any 2010 (un augment de 63.450.926 € en 5 anys), ja que el 

personal de la universitat (PDI i PAS) ha augmentat cada any durant el període d’estudi, tal 

com es reflecteix a l’apartat 5.3 del present document 

També destaquen l’ augment del 102,65% experimentat per la partida de “Transferències i 

subvencions “(8.777.321 € ) i el 221,35% de la partida de “Pèrdues i despeses extraordinàries” 

(4.863.009€). Les transferències i subvencions a tercers (bàsicament fundacions i associacions 

estudiantils) realitzades per la UPC durant el període d’estudi que han augmentat cada any. 

Aquest fet està relacionat amb l’augment tant de grups interns de la UPC (és a dir, amb el 

mateix NIF i pels quals la UPC ha de respondre, com per exemple els grups de recerca) com 

per les organitzacions corporatives de la UPC ( organitzacions amb NIF propi on la UPC hi té 

participació, com per exemple la Fundació Politècnica de Catalunya, parcs UPC i UPCnet,etc).  

Les pèrdues i despeses extraordinàries inclouen les anul·lacions d’ingressos liquidats als 

pressupostos d’ exercicis anteriors, així com pèrdues procedents de l’immobilitzat immaterial. 

Pel que fa als ingressos, malgrat que els resultats de la taula 7.11 posen de manifest que la 

majoria dels principals conceptes han experimentat un augment respecte l’any 2005, si 

s’observen els resultats de la taula 7.10 es pot comprovar que el seu creixement anual és lent i, 

en ocasions, negatiu. El ritme de creixement dels ingressos no és suficient per a assumir el de 

les despeses (llevat en el darrer any del període d’estudi, com ja s’ha comentat anteriorment). 
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DESPESES ∆05/10 INGRESSOS ∆05/10 

Depeses de funcionament 36,18%  Vendes i prestacions de serveis 10,74% 

Despeses de personal 36,23%   

sous i salaris 37,17% Altres ingressos de gestió ordinària  51,62% 

Cotitzacions socials 30,35% Preus públics de matrícula i taxes 30,86% 

  Cànons, lloguers i fòrums 271,59% 

Dotació d'amortització de l'immobilitzat 19,04% Interessos -77,21% 

  Altres ingressos -97,54% 

Altres despeses de gestió 41,01%   

  Transferències i subvencions 69,98% 

Despeses financeres 103,85%   

  Beneficis i ingressos extraordinaris  -23,63% 

Transferències i subvencions 102,65%    

Pèrdues i despeses extraordinàries 221,35%    

TOTAL DESPESES 40,03% TOTAL INGRESSOS 54,26% 

Taula 7.11. Evolució del compte de resultats economic-patrimonial. Període 2005/2010 

Destaca el fet que l’única partida amb un creixement important és la corresponent a les 

transferències i subvencions de l’estat ( 70% de creixement, el que suposa 108.251.957€ en 5 

anys), tot i que aquest creixement ha mantingut una caiguda constant de 2 punts de mitjana 

des de l’any 2008 (i es preveu que segueixi reduint-se atès el nou “ Plan de austeridad 2010-

2013”  que, arrel de l’actual crisi econòmica, ha modificat el contingut inicial del document 

“Documento de mejora y seguimiento de las Políticas de Financiación de las Universidades 

para promover la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del Sistema 

Universitario Español (SUE)” on, entre altres aspectes, es proposen les millores necessàries en 

el finançament de les universitats espanyoles en l’horitzó 2015/2020). 

D’altra banda destaca el concepte “Beneficis i ingressos extraordinaris”, que s’ha reduït en un 

23,63% (2.174.233€ en cinc anys).  
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7.1.4 Estat de liquidació del pressupost 

L’estat de liquidació del pressupost comprèn un conjunt d’estats que recullen la informació 

sobre l’execució del pressupost i constitueixen l’estat financer més tradicional de les entitats 

públiques. 

En l’estat de liquidació del pressupost es presenten, amb la separació corresponent, la 

liquidació del pressupost de despeses, la liquidació del pressupost d’ingressos, el resultat de 

les operacions comercials i el resultat pressupostari. 

7.1.4.1 Conceptes bàsics 

Per a poder referir-nos als resultats de la liquidació del pressupost, és necessari primer fer 

referència a alguns conceptes pressupostaris bàsics que s’utilitzaran en aquest apartat: 

• Pressupost inicial: 

El pressupost inicial és aquell  en el qual s’estimen els ingressos i les despeses que es 

realitzaran durant l’exercici que comença, normalment a 1 de gener. És un indicador de 

la política a seguir per l’organització pel que fa a la seva política d’ingressos i de 

despeses. 

 

• Pressupost definitiu: 

És el pressupost calculat a final de l’exercici, un cop s’han fet efectives totes les 

estimacions que es van suposar a l’ inici d’aquest i s’han aplicat les corresponents 

modificacions. 

 

• Pressupost liquidat: 

El pressupost liquidat fa referència al pressupost dels drets liquidats. És la part del 

pressupost d’ingressos que han estat reconeguts. Representa el conjunt de drets amb 

els que pot comptar l’organització per a l’execució del seu pressupost (cobrats i 

pendents de cobrament) 
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• Pressupost contret: 

El pressupost contret fa referència a les obligacions reconegudes. Representa la part 

del pressupost definitiu de despeses que han estat reconegudes ( existeix factura). És 

el conjunt d’obligacions que ha contret l’organització durant l’exercici (pagades i 

pendents de pagament) 

 

• L’Estat d’execució:  

Fa referència al pressupost d’ingressos. Es calcula com la diferència entre el 

pressupost  liquidat i el pressupost definitiu. 

 

• Saldo pressupostari (SP) : 

El saldo pressupostari fa referència al pressupost de despeses. És la  diferència entre el 

pressupost definitiu assignat al final de l’exercici  als conceptes de despesa (un cop 

comptabilitzades les modificacions) i el pressupost contret (o retingut).  

 

• Romanent: 

En general, el romanent és un terme contable amb el que es designen els beneficis no 

repartits pendents d’aplicació. Emperò, en les bases d’execució dels pressupostos de la 

UPC, es diferencia entre : 

� Romanents de crèdit: Són els saldos, en el moment de tancament de l’exercici, dels 

crèdits definitius de cada concepte pressupostari que no estan compromesos per al 

compliment d’obligacions reconegudes. És un tipus de romanent no afectat. 

� Romanents de tresoreria: És la diferència entre els drets liquidats (cobrats i 

pendents de cobrament) i les obligacions contretes (pagades i pendents de 

pagament) i correspon al resultat de la liquidació dels ingressos i les despeses 

pressupostaris quan té lloc el tancament de l’exercici. 

El romanent de tresoreria comprèn la suma dels romanents de crèdit més el 

possible increment dels ingressos liquidats (recaptats o no) en relació amb els 

pressupostats, en la part que no s’ha utilitzat en les modificacions de crèdit El 
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romanent de tresoreria pot estar afectat o no afectat:  

• Romanent afectat o compromès (Romanent específic): 

És la suma de tots els saldos pressupostaris resultants del pressupost de despeses 

(despeses que han estat contretes però que encara no s’han fet efectives). Es tracta 

d’un romanent de caixa que està compromès i que, per tant, no pot fer-se servir 

lliurement en l’exercici següent. 

• Romanent no afectat:  

És la suma de tots els saldos pressupostaris positius que no està compromesa. Constitueix 

un romanent genèric, que pot utilitzar lliurement Gerència com un recurs de la universitat 

per a l’exercici següent. 

• Resultat pressupostari: És la diferència entre els drets liquidats de l’exercici (cobrats i 

pendents de cobrament) i les despeses contretes de l’exercici (pagades i pendents de 

pagament) 

7.1.4.2 Modificacions del pressupost 

De l’anàlisi pressupostari dels exercicis 2005 al 2010 cal destacar les importants diferències 

econòmiques que es poden trobar en moltes partides del pressupost entre el seu càlcul inicial 

(pressupost inicial) i el resultant d’aplicar-li les modificacions de l’exercici (pressupost definitiu). 

Els valors mitjans de modificacions de crèdit pers als capítols de despeses i d’ingressos de la 

UPC són els que es mostren a les taules 7.12 i 7.13: 
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Pressupost d’ingressos: 

2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

 
PRESSUPOST DEFINITIU - PRESSUPOST INICIAL 

Cap.3. TAXES I ALTRES 

INGRESSOS 2.511,03 3.911,55 12.580,10 98,35 -1.394,71 443,06 

Cap.4. TRANSFERÈNCIES 

CORRENTS 9.191,64 10.305,90 -2.530,14 11.247,88 10.437,67 7.821,56 

Cap.5. INGRESSOS 

PATRIMONIALS 135,63 241,30 213,09 1.262,48 964,51 1.984,06 

Cap.7. TRANSFERÈNCIES DE 

CAPITAL -6.181,31 3.402,04 1.740,87 11.079,68 5.479,25 -26.478,28 

cap.8. ACTIUS FINANCERS 31.973,89 27.767,01 39.091,24 30.366,62 29.798,52 105.121,10 

Cap.9. PASSIUS FINANCERS 2.094,17 10.148,07 -4.708,63 6.240,27 3.107,08 -19.576,90 

TOTAL MODIFICACIONS  
39.725,05 55.775,88 46.386,52 60.295,28 48.392,32 69.314,60 

Taula 7.12 Evolució del les modificacions del pressupost d’ingressos (Valors en milers d’ €) 

Pressupost de despeses: 

2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

 
PRESSUPOST DEFINITIU – PRESSUPOST INICIAL 

CAP.1. REMUNERACIÓ DE 

PERSONAL -120,98 5.984,82 10.755,45 6.064,93 3.488,30 3.201,11 

CAP.2. DESPESES DE BENS 

CORRENTS I DE SERVEIS 12.934,96 9.577,36 9.300,74 10.384,89 12.080,89 9.088,12 

CAP.3. DESPESES FINANCERES 701,21 600,94 636,90 584,97 689,62 666,62 

CAP.4. TRANSFERÈNCIES 

CORRENTS 1.933,10 3.153,68 3.853,52 6.396,21 6.562,84 4.894,47 

CAP.6. INVERSIONS 60.647,30 82.000,79 81.042,69 99.150,97 93.642,85 49.355,05 

CAP.8. ACTIUS FINANCERS -37.629,08 -52.778,23 -64.705,85 -65.287,23 -70.014,65 0,00 

CAP.9. PASSIUS FINANCERS 1.258,53 7.236,51 5.503,07 3.000,54 1.942,47 2.109,24 

TOTAL 39.725,05 55.775,88 46.386,52 60.295,28 48.392,32 69.314,60 

Taula 7.13 (Valors en milers d’ €) 

Aquest fet és d’especial interès si es té en compte l’actual situació de dèficit de la UPC. Les 

raons per les que s’han donat modificacions tan significatives entre el pressupost inicialment 

acordat i els definitius al final de cada exercici poden ser de naturalesa molt variada i no es 

poden treure conclusions definitives per que els motius son diferents i no disposem d’aquesta 

informació que en tot cas sovint té a veure amb factors no controlables per la UPC, com per 

exemple els reiterats incompliments del Govern de la Generalitat de Catalunya en relació am el 

finançament compromès, tal com s’explica en l’apartat 7.1 d’aquest treball. 
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7.1.4.3 Anàlisi dels principals indicadors de l’est at de liquidació. 

A partir de l’evolució de l’estat de liquidació, s’analitzaran els següents indicadors: l’estalvi brut, 

la capacitat d’autofinançament i el resultat i el saldo pressupostari. L’evolució de l’estat de 

liquidació de la UPC en el període 2005/2010 és la que es mostra a la taula 7.14: 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ∆05/10 

DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI 260.308,29  292.354,57  295.176,09  314.588,34  325.169,62  317.053,62  21,8% 

Taxes i altres ingressos 61.613,58  66.105,52  79.005,49  75.713,92  76.599,95  76.175,57  23,6% 

Transferències corrents 148.272,07  157.852,43  161.018,27  176.228,33  195.506,61  191.065,42  28,9% 

Ingressos patrimonials 793,72  889,96  1.157,69  2.248,55  1.680,84  2.887,66  263,8% 

Transferències de capital 44.885,73  46.472,98  51.159,78  52.268,77  49.446,28  51.435,19  14,6% 

Actius financers (romanents) 
2.649,03  -1.796,84  -1.559,08  -1.321,19  -1.171,14  -5.741,37  

-

316,7% 

Passius financers 2.094,17  22.830,51  4.393,94  9.449,96  3.107,08  1.231,14  -41,2% 

OBLIGACIONS CONTRETES DE L'EXERCICI 259.028,75  280.129,90  302.843,95  315.769,11  318.637,90  324.011,88  25,1% 

Remuneracions de personal 132.195,78  149.773,00  164.992,70  167.150,30  177.544,25  173.952,40  31,6% 

Despeses corrents 46.977,89  44.409,89  45.865,15  45.985,29  50.277,55  47.767,79  1,7% 

Despeses financeres 284,21  201,46  634,44  882,40  819,87  1.221,60  329,8% 

Transferències corrents 5.743,02  5.642,90  6.588,42  7.885,95  9.120,30  10.223,72  78% 

Inversions reals 70.307,19  79.436,74  81.181,39  90.447,47  79.456,91  88.836,52  26,3% 

Adquisició d'accions 12,13  37,60  0,00  0,00  0,00  0,00  -100% 

Passius financers 3.508,54  628,31  3.581,86  3.417,70  1.419,01  2.009,83  -42,7% 

DRETS LIQUIDATS - OBLIGACIONS CONTR. 
1.279,54  12.224,68  -7.667,86  -1.180,76  6.531,72  -6.958,26  

-

643,8% 

Romanent exercici  anterior no incorporat com a 

drets liquidats 67.409,59  83.543,32  105.356,17  96.975,05  100.607,48  107.084,88  
58,8% 

LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 68.689,13  95.767,99  97.688,31  95.794,29  107.139,20  100.126,62  45,8% 

Romanent de l'exercici actual (Romanent específic) 86.483,76  108.306,14  100.937,07  100.325,40  108.991,73  102.413,60  18,4% 

DÈFICIT DE L'EXERCICI -17.794,64  -12.538,15  -3.248,76  -4.531,11  -1.852,53  -2.286,98  -87,1% 

DÈFICIT ACUMULAT FINS EXERCICI  ANTERIOR -38.084,73  -55.879,37  -68.417,52  -71.666,27  -76.197,39  -78.049,92  104,9% 

TOTAL DÈFICIT ACUMULAT A L'EXERCICI -55.879,37  -68.417,52  -71.666,27  -76.197,39  -78.049,92  -80.336,90  43,8% 

Taula 7.14 . Evolució de l’estat de liquidació.(Valors en milers d’ €) 
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L’evolució dels diferents conceptes que es presenten respecte l’any anterior, així com el pes de 

cada concepte respecte el total s’indiquen a les taules 7.15 i 7.16 respectivament: 

  

2005 

(milers €)  2006 2007 2008 2009 2010 Acumulat  

DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI 260.308,3  12,3% 1,0% 6,6% 3,4% -2,5% 20,7% 

Taxes i altres ingressos 61.613,6  7,3% 19,5% -4,2% 1,2% -0,6% 23,3% 

Transferències corrents 148.272,1  6,5% 2,0% 9,4% 10,9% -2,3% 26,6% 

Ingressos patrimonials 793,7  12,1% 30,1% 94,2% -25,2% 71,8% 183,0% 

Transferències de capital 44.885,7  3,5% 10,1% 2,2% -5,4% 4,0% 14,4% 

Actius financers (romanents) 2.649,0  -167,8% -13,2% -15,3% -11,4% 390,2% 182,6% 

Passius financers 2.094,2  990,2% -80,8% 115,1% -67,1% -60,4% 897,0% 

OBLIGACIONS CONTRETES DE L'EXERCICI 259.028,8  8,1% 8,1% 4,3% 0,9% 1,7% 23,1% 

Remuneracions de personal 132.195,8  13,3% 10,2% 1,3% 6,2% -2,0% 29,0% 

Despeses corrents 46.977,9  -5,5% 3,3% 0,3% 9,3% -5,0% 2,4% 

Despeses financeres 284,2  -29,1% 214,9% 39,1% -7,1% 49,0% 266,8% 

Transferències corrents 5.743,0  -1,7% 16,8% 19,7% 15,7% 12,1% 62,5% 

Inversions reals 70.307,2  13,0% 2,2% 11,4% -12,2% 11,8% 26,2% 

Adquisició d'accions 12,1  210,1% -100,0% - - - - 

Passius financers 3.508,5  -82,1% 470,1% -4,6% -58,5% 41,6% 366,6% 

DRETS LIQUIDATS - OBLIGACIONS CONTR. 1.279,5  855,4% -162,7% -84,6% -653,2% -206,5% -251,6% 

Romanent exercici anterior no incorporat com a 

drets liquidats 67.409,6  23,9% 26,1% -8,0% 3,7% 6,4% 52,3% 

LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 68.689,1  39,4% 2,0% -1,9% 11,8% -6,5% 44,8% 

Romanent de l'exercici actual 86.483,8  25,2% -6,8% -0,6% 8,6% -6,0% 20,4% 

DÈFICIT DE L'EXERCICI -17.794,6  -29,5% -74,1% 39,5% -59,1% 23,5% -99,8% 

DÈFICIT ACUMULAT FINS EXERCICI ANTERIOR -38.084,7  46,7% 22,4% 4,7% 6,3% 2,4% 82,7% 

TOTAL DÈFICIT ACUMULAT A L'EXERCICI -55.879,4  22,4% 4,7% 6,3% 2,4% 2,9% 38,9% 

Taula 7.15. Evolució dels conceptes de l’estat de liquidació respecte l’any anterior. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Taxes i altres ingressos 23,7% 22,6% 26,8% 24,1% 23,6% 24,0% 

Transferències corrents 57,0% 54,0% 54,5% 56,0% 60,1% 60,3% 

Ingressos patrimonials 0,3% 0,3% 0,4% 0,7% 0,5% 0,9% 

Transferències de capital 17,2% 15,9% 17,3% 16,6% 15,2% 16,2% 

Actius financers (romanents) 1,0% -0,6% -0,5% -0,4% -0,4% -1,8% 

Passius financers 0,8% 7,8% 1,5% 3,0% 1,0% 0,4% 

OBLIGACIONS CONTRETES DE L'EXERCICI 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Remuneracions de personal 51,0% 53,5% 54,5% 52,9% 55,7% 53,7% 

Despeses corrents 18,1% 15,9% 15,1% 14,6% 15,8% 14,7% 

Despeses financeres 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 

Transferències corrents 2,2% 2,0% 2,2% 2,5% 2,9% 3,2% 

Inversions reals 27,1% 28,4% 26,8% 28,6% 24,9% 27,4% 

Adquisició d'accions 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Passius financers 1,4% 0,2% 1,2% 1,1% 0,4% 0,6% 

Taula 7.16 Pes de cada concepte respecte el total. (Valors en milers d’ €) 
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7.1.4.3.1 Estalvi brut 

L’estalvi brut s’obté de la diferència entre els ingressos corrents liquidats de l’exercici 

(cobrats i pendents de cobrament) i les despeses corrents contretes (pagades i 

pendents de cobrament).Aquesta magnitud és molt important perquè té la comesa de 

finançar les operacions de capital de l’exercici, fonamentalment les inversions reals. 

També contribueix a augmentar la resta de magnituds ( resultat pressupostari, saldo 

pressupostari, romanent de tresoreria de l’exercici ) en aquelles quantitats no 

disposades per  a operacions de capital. La taula 7.17 i el gràfic 7.19 mostren l’evolució 

de l’estalvi brut de la UPC en el període analitzat: 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

INGRESSOS CORRENTS(A) 210.679,4 224.847,9 241.181,5 254.190,8 273.787,4 270.128,7 

Taxes i altres ingressos (cap 3) 61.613,6 66.105,5 79.005,5 75.713,9 76.600,0 76.175,6 

Transferències corrents (cap 4) 148.272,1 157.852,4 161.018,3 176.228,3 195.506,6 191.065,4 

Ingressos Patrimonials (cap 5) 793,7 890,0 1.157,7 2.248,6 1.680,8 2.887,7 

DESPESA CORRENT(B) 185.200,9 200.027,3 218.080,7 221.903,9 237.762,0 233.165,5 

Personal (cap 1) 132.195,8 149.773,0 164.992,7 167.150,3 177.544,3 173.952,4 

Funcionament (cap 2) 46.977,9 44.409,9 45.865,2 45.985,3 50.277,6 47.767,8 

Financers (cap 3) 284,2 201,5 634,4 882,4 819,9 1.221,6 

Transferències corrents (cap 4) 5.743,0 5.642,9 6.588,4 7.886,0 9.120,3 10.223,7 

ESTALVI BRUT ( C= A-B) 25.478,5 24.820,7 23.100,8 32.286,9 36.025,4 36.963,1 

Evolució Estalvi brut respecte l’ 

any anterior 
25.478,4 -2,58% -6,93% 39,77% 11,58% 2,60% 

 

Taula 7.17 Evolució de l’Estalvi brut. (Valors en milers d’ €) 

 

Gràfic 7.19 .Evolució de l’estalvi brut 

De l’evolució de l’estalvi brut s’observa una important davallada durant els exercicis 

2006 i 2007, que coincideixen amb dos exercicis d’increment de la despesa corrent que 

no va ser acompanyada amb un increment dels ingressos corrents. Aquest fet podria 
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haver estat degut,entre d’altres, a la retallada de les transferències corrents de la GdC 

(Generalitat de Catalunya) que van tenir lloc durant aquesta època amb l’ incompliment 

del nou pla de finançament de les Universitats 2006/2010. D’altra banda, les despeses 

de personal (cap.1) representen un percentatge molt elevat de la despesa corrent que, 

a més a més, s’incrementà considerablement a partir de l’exercici  2006 a causa, entre 

d’altres raons, de la revisió i anàlisi dels perfils del personal de la UPC. D’ aquesta 

revisió dels perfils laborals va resultar passar de 100 perfils laborals diferents a 15,  i va 

suposar un augment de la massa salarial a pagar ja que, en general, les nòmines dels 

perfils més desfavorits abans de la requalificació van augmentar. L’estalvi brut també 

dóna informació sobre la capacitat d’autofinançament de la UPC, tal com s’exposa en el 

següent apartat. 

7.1.4.3.2 Capacitat d’autofinançament 

 

La capacitat/necessitat de finançament de la UPC es calcula tenint en compte els 

ingressos i les despeses de capital de l’entitat en el mateix exercici. El càlcul i l’evolució 

de la capacitat d’autofinançament de la UPC en els darrers 5 exercicis es mostren a la 

taula 7.18 i al gràfic 7.20: 

 

Capacitat/necessitat de finançament = estalvi brut + (ingressos de capital – despeses 

de capital) 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ESTALVI BRUT ( C) 25.478,46 24.820,67 23.100,75 32.286,86 36.025,43 36.963,14 

INGRESSOS DE CAPITAL (D) 44.885,73 46.472,98 51.159,78 52.268,77 49.446,28 51.435,19 

Alineació d'inversions (cap 6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferències de capital (cap 7) 44.885,73 46.472,98 51.159,78 52.268,77 49.446,28 51.435,19 

DESPESES DE CAPITAL ( E ) 70.307,19 79.436,74 81.181,39 90.447,47 79.456,91 88.836,52 

Inversions Reals ( cap 6) 70.307,19 79.436,74 81.181,39 90.447,47 79.456,91 88.836,52 

Transferències de capital (cap 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPACITAT O NECESSITAT DE 

FINANÇAMENT (F= C+D-E) 57,01 -8.143,09 -6.920,86 -5.891,84 6.014,79 -438,20 

Taula 7.18 Evolució de la capacitat d’autofinançament. (Valors en milers d’ €) 
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Gràfic 7.19 .Evolució de la capacitat d’autofinançament 

Les dades mostren una evolució negativa de la capacitat d’autofinançament deguda, 

especialment, a una evolució de les despeses de capital superior a la dels ingressos de 

capital. La pèrdua de capacitat d’autofinançament es suposa com  la causant de la 

necessitat de buscar finançament extern mitjançant crèdits, augmentant les partides de 

creditors a llarg i curt termini (veure apartat 7.1.2.2). Aquest resultat també queda 

reflectit en l’evolució del fons de maniobra (veure apartat 7.1.2.3), en la solvència (veure 

apartat 7.1.2.4), en el nivell d’endeutament (veure apartat 7.1.2.5) i en la liquiditat (veure 

apartat 7.1.2.6). 

7.1.4.3.3 Resultat pressupostari i Saldo pressupostari 

El resultat pressupostari i el saldo pressupostari es calculen segons s’indica a la taula 7.19: 

 Drets reconeguts (A) Obligacions reconegudes(B) (A- B) 

a) operacions corrents a1 =Cap( 3+4+5) ingressos a2 =Cap( 1+2+3+4)  despeses a1- a2 

b)operacions de capital b1 =Cap 7( ingressos) b2 =Cap.6 (despeses) b1 –b2 

1)operacions no financeres(a+b) c1=(a1+b1) c2=(a2+b2) c1- c2 

2)operacions amb actius financers d1=Cap 8 (ingressos) d2=Cap 8 (obligacions) d1- d2 

I)RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 

L'EXERCICI(1+2) e1 = c1 + d1 e2 = c2+ d2 e1 – e2 

II) Variació neta de passius financers f1=Cap 9 (ingressos) f2=Cap 9 (despeses) f1  + f2 

III) SALDO PRESSUPOSTARI DE 

L'EXERCICI(I+II) g1= e1+ f1 g2= e2+ f2 g1 –g2 

3(+) Crèdits disposats finançats amb romanent de tresoreria 

4(-) Desviacions de finançaments positius per recursos de l'exercici de despeses amb finançament afectat 

5.(+) Desviacions de finançaments negatius en despeses amb finançament afectat 

IV. Superàvit o dèficit  de finançament de l'exercici (III + 3 - 4 + 5) 

Taula 7.19 .Càlcul del resultat i el saldo pressupostari 
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L’evolució del resultat pressupostari i del saldo de l’exercici en el període analitzat es mostren a 

la taula 7.20 i als gràfics 7.20 i 7.21: 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Resultat pressupostari de 

 l' exercici 
2.693,9 -9.977,5 -8.479,9 -7.213,0 4.843,7 -6.179,6 

Saldo pressupostari de l'exercici 1.279,5 12.224,7 -7.667,9 -1.180,8 6.531,7 -6.958,3 

Romanent de l'exercici anterior no 

incorporat com a drets liquidats 
67.409,6 83.543,3 105.356,2 96.975,1 100.607,5 107.084,9 

Romanent específic en curs 86.483,8 108.306,1 100.937,1 100.325,4 108.991,7 102.413,6 

Superàvit/dèficit de l'exercici -17.794,6 -12.538,1 -3.248,8 -4.531,1 -1.852,5 -2.287,0 

Taula 7.20 .Evolució del resultat i el saldo pressupostari (Valors en milers d’ €) 

 

Gràfic 7.20. Evolució del saldo pressupostari 

 

Gràfic 7.21. Evolució del resultat pressupostari 
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Les dades obtingudes indiquen que la UPC està fent un important esforç de gestió 

pressupostària que està donant els seus fruits pel que fa al control del dèficit, tot i les retallades 

pressupostàries que està afrontant  des de l’exercici 2006, tal com mostra el gràfic 7.22: 

 

Gràfic 7.22. Evolució del dèficit 

Els resultats pressupostaris negatius dels exercicis 2006, 2007 , 2008 i 2010 podrien ser 

conseqüència del resultat de les operacions de capital. Aquestes dades indiquen una important 

diferència entre les transferències de capital rebudes per la UPC en el seu cap.7 de 

transferències de capital i les despeses en inversions reals corresponents al capítol 6 de 

despeses, tal com indica el gràfic 7.23: 

 

Gràfic 7.23. Evolució les transferències de capital vs inversions de capital 

D’altra banda, destaquen els romanents afectats (romanents específic en curs) els valors dels 

quals són molt elevats i indiquen dificultats en afrontar els pagaments de les partides contretes 

en cada exercici. 
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7.1.4.4 Liquidació de l’estat d’ingressos 

En aquest apartat s’analitza l’estat d’execució dels drets liquidats en cada exercici analitzat, és 

a dir, quin percentatge dels drets liquidats han estat cobrats en cada exercici en curs i quines 

quantitats són les que queden pendents de cobrament. Les dades s’han calculat de la següent 

manera: 

• Estat d’execució: Pressupost liquidat d’ingressos – pressupost total d’ingressos. Indica 

la quantitat de drets que han estat pressupostats però el pagament dels quals no ha 

estat reconegut. 

• Pressupost definitiu (o total) d’ingressos: Fa referència al pressupost d’ingressos un cop 

s’han realitzat totes les modificacions pressupostàries durant l’exercici en curs respecte 

el pressupost inicial  

• Estat de liquiditat: Fa referència a la relació entre els drets liquidats, els cobrats i els 

pendents de cobrament. 

Els gràfics 7.24 i 7.25 indiquen els resultats de l’anàlisi realitzat:  

 

Gràfic 7.24. Evolució del pressupost definitiu d’ingressos. 

 

Gràfic 7.25. Evolució de l’estat d’execució. 
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De les dades obtingudes s’observa una tendència creixent del pressupost definitiu d’ingressos 

que no és concordant amb el pressupost liquidat, segons pot comprovar-se en l’evolució dels 

valors de l’estat d’execució (gràfic 7.25) . En referència a aquest resultat, hi ha dos factors 

importants que poden haver estat els causants d’aquesta situació: 

L’estat d’execució d’ingressos relatiu a les transferències corrents ( especialment les 

corresponents a les de la Generalitat de Catalunya, GdC) que té resultat negatiu en tots els 

períodes analitzats. Destaca l’exercici 2010, en el qual la GdC va deixar d’ingressar 16,8M€ 

que havien estat anteriorment aprovats dins del “Pla de millora de les universitats 2007-2010”. 

Els pressupostos finals assignats al cap.8 d’ingressos, referents als romanents de tresoreria 

d’exercicis anteriors, amb un saldo pressupostari negatiu molt elevat i directament relacionat 

amb l’actual situació de dèficit econòmic de la UPC.  

 

Gràfic 7.26. Evolució de l’estat de liquiditat d’ingressos(valors de la taula en €) 

 

Gràfic 7.27. Evolució cobrat/liquidat. 
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El gràfic 7.26 mostra l’evolució de l’estat de liquiditat d’ingressos. La tendència de l’evolució és 

bastant estable, llevat de l’exercici 2007. S’observa, emperò, que les quantitats de pendents de 

cobrament al final de cada exercici són molt elevades. La mitjana és de 57.383.746 €. En el cas 

de cobrar-se totes les quantitats liquidades a final de cada exercici la liquiditat de la UPC 

milloraria considerablement, millorant-se en conseqüència la solvència i la liquiditat. El gràfic 

7.27 mostra la relació dels cobraments efectius respecte al total del pressupost liquidat. 

Exceptuant l’exercici 2007, la tendència és positivament a l’alça. 

7.1.4.5 Liquidació de l’estat de despeses 

En aquest apartat s’analitza l’evolució del saldo pressupostari del pressupost de despeses de la 

UPC. Les dades s’han calculat de manera anàloga a l’apartat anterior amb l’excepció del càlcul 

del saldo pressupostari: en el cas del pressupost de despeses, el saldo pressupostari fa 

referència a la diferència entre el pressupost definitiu i el pressupost contret. 

      

  Gràfic 7.28. Evolució pressupost definitiu despeses.       Gràfic 7.29. Evolució del saldo pressupostari 

Els gràfics 7.28 i 7.29 indiquen les importants diferències existents entre el pressupost definitiu 

de despeses i el pressupost contret. Aquest fet és especialment remarcable per a aquest anàlisi 

donat que la suma dels saldos pressupostaris de despeses passa a formar part del romanent 

afectat. Aquests valors, en el càlcul del resultat final de l’exercici, impliquen sumes negatives 

molt elevades que ocasionen que, des de l’exercici 1998 (exceptuant el de l’any 2000) el 

resultat pressupostari de la UPC ha estat de dèficit, amb un dèficit acumulat creixent fins a 

l’actualitat. 

 

 



Pág. 132  Memòria 

 

L’evolució constant a l’alça del saldo pressupostari de despeses condueix a la reflexió sobre les 

modificacions realitzades respecte al pressupost inicial que, en ocasions, són molt elevades, tal 

com indica el gràfic 7.30: 

 

Gràfic 7.30. Evolució Pressupost definitiu – pressupost inicial 

La pregunta que sorgeix arrel d’ aquests resultats és si les modificacions pressupostaries es 

van decidir previ càlcul i obtenció dels ingressos necessaris per a recolzar-les o bé si no va ser 

així. 

Pel que fa a l’estat de liquiditat del pressupost de despeses, els gràfics 7.31 i 7.32 mostren la 

relació entre el total del pressupost contret, pagat i pendent de pagament. Destaca un 

percentatge mitjà de pagament per sobre del 91% en quasi tots els períodes analitzats. 

 

Gràfic 7.31. Evolució de l’estat de liquiditat de despeses(valors de la taula en M€) 
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Gràfic 7.32. Evolució de la relació entre conceptes pagats i pressupost contret 

Els percentatges de l’evolució dels conceptes de despeses pagat/contret són elevats, però una 

anàlisi més acurada demostra que no tots els capítols de despesa es comporten igual, tal com 

indica la taula 7.21: 

 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

CAPÍTOLS DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

 

%PAGAT/CONTRET 

 

CAP.1. REMUNERACIÓ DE PERSONAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,8% 

CAP.2. DESPESES DE BENS CORRENTS I DE 

SERVEIS 78,4% 77,7% 77,2% 77,7% 79,9% 

CAP.3. DESPESES FINANCERES 44,3% 28,3% 21,0% 33,0% 71,7% 

CAP.4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 92,8% 93,0% 94,0% 90,5% 87,5% 

CAP.6. INVERSIONS 81,1% 86,5% 84,2% 87,2% 78,0% 

CAP.8. ACTIUS FINANCERS - - - - - 

CAP.9. PASSIUS FINANCERS 100,0% 100,0% 100,0% 94,0% 101,1% 

TOTAL 91,0% 92,7% 91,8% 92,8% 90,9% 

 PENDENT DE PAGAMENT 

CAP.1. REMUNERACIÓ DE PERSONAL 0,00  0,00  0,00  24,29  0,00  

CAP.2. DESPESES DE BENS CORRENTS I DE 

SERVEIS 9.581,49  10.241,45  10.462,98  11.228,84  9.615,74  

CAP.3. DESPESES FINANCERES 112,18  455,07  697,32  549,09  345,80  

CAP.4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 403,73  463,86  474,00  868,71  1.280,56  

CAP.6. INVERSIONS 15.034,77  10.972,45  14.303,04  10.164,56  19.507,72  

CAP.8. ACTIUS FINANCERS 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

CAP.9. PASSIUS FINANCERS 0,00  0,00  0,00  84,62  -22,61  

TOTAL 25.132,16  22.132,83  25.937,35  22.920,10  30.727,21  

 % PENDENT DE PAGAMENT 

CAP.1. REMUNERACIÓ DE PERSONAL 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

CAP.2. DESPESES DE BENS CORRENTS I DE 

SERVEIS 38,1% 46,3% 40,3% 49,0% 31,3% 

CAP.3. DESPESES FINANCERES 0,4% 2,1% 2,7% 2,4% 1,1% 

CAP.4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1,6% 2,1% 1,8% 3,8% 4,2% 

CAP.6. INVERSIONS 59,8% 49,6% 55,1% 44,3% 63,5% 

CAP.8. ACTIUS FINANCERS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CAP.9. PASSIUS FINANCERS 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% -0,1% 

Taula 7.21.Evolució per capítols de pagat, contret i pendent de pagament.(quantitats en milers d’ €) 
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De l’anàlisi de la taula 7.21 s’extreu que, mentre el capítol referent a les remuneracions del 

personal (que representen una mitjana del 74,4% de la despesa corrent de la UPC durant el 

període d’estudi) gaudeix d’un percentatge del 100% de pagaments, altres com les despeses 

financeres, queden molt més endarrerides. Malgrat que les despeses financeres no 

representen un percentatge molt elevat del total del pressupost de despeses, l’endarreriment 

del seu pagament dóna lloc a noves càrregues financeres per endarreriment de pagaments que 

es sumen a les anteriors, sense menystenir la complexitat que pot derivar-ne en cas de requerir 

nous ajuts crediticis a càrrec d’entitats bancàries amb les que no s’estiguin complint les 

obligacions financeres en el temps estipulat. 

Els capítols 2 i 6, corresponents a les despeses de bens corrents i de serveis i a les inversions 

respectivament, representen el pes més considerable de pendents de pagament. Ambdós 

representen capítols importants pel correcte funcionament de la UPC. El primer perquè 

representa tots els pagaments (centralitzats i no centralitzats) a que ha de fer front la universitat 

per al seu funcionament corrent; el segon perquè representen els pagaments relacionats amb 

inversions construccions i equips, reposicions i recerca. Destaquen especialment les 

diferències entre el pressupost inicial i el definitiu d’aquests tres articles propis del capítol sis, tal 

com mostra la taula 7.22: 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 Modificacions del pressupost 

Art. 62 Noves inversions en 

construccions i equips 5.723,6 16.921,0 5.396,9 18.701,9 8.524,2 -40.684,3 

Art. 63 Inversions de reposició 89,6 204,9 267,0 -157,1 -530,7 439,3 

Art. 64 Despeses d'inversions de 

recerca 54.834,0 67.761,1 80.580,3 91.280,8 95.440,2 95.731,0 

TOTAL CAP 6. INVERSIONS 60.647,3 84.886,9 86.244,2 109.825,6 103.433,7 55.486,1 

Taula 7.22.Evolució de les modificacions del capítol 6.(valors en milers d’ €) 

Com es pot comprovar, les modificacions pressupostàries a favor de les despeses en 

inversions de recerca són molt elevades i podrien representar un esforç de contenció 

pressupostària per a altres partides del pressupost que actuaria en detriment de la millora del 

funcionament de la UPC a causa de la seva descapitalització. 
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7.2. Conclusions sobre l’anàlisi financer dels pres supostos i les 
memòries. 

Les principals conclusions que s’extreuen de l’anàlisi dels pressupostos i les memòries 

auditades de la UPC durant el període 2005/2010 són les que s’exposen a continuació: 

� Origen i destinació dels fons 

Pel que fa a l’origen dels fons, destaca l’augment de la dependència financera de la 

UPC de la GdC en contraposició a la reducció dels ingressos per recursos propis. 

Aquest fet posa a la UPC en una situació de pèrdua d’autonomia financera que provoca 

greus desequilibris pressupostaris si hi ha problemes de liquidació per part de la GdC, 

com ha succeït des de l’exercici 2008. A més a més, destaca la reducció quasi total del 

finançament del deute per part de la GdC, que es tradueix en un augment dels creditors 

a curt i llarg termini del passiu. 

Pel que fa a la destinació dels fons, destaca especialment la reducció de la destinació 

pel funcionament de la universitat a favor dels destinats a programes i inversions en 

recerca.  

� Balanç 

Pel que fa a l’actiu, destaca l’elevada proporció de l’immobilitzat, essent l’immobilitzat 

material el 71,89% de tot l’actiu de la UPC. Aquest valor no només és perillós pel que fa 

al fons de maniobra, sinó que implica una despesa en manteniment d’infraestructures 

mot elevada. A més a més, també han augmentat molt els deutors a llarg termini, fet 

que redueix la solvència i la liquiditat de la UPC. 

� Passiu 

Destaca la reducció dels fons propis a favor de l’augment de creditors. Aquest fet 

implica un augment del finançament de la UPC per part de les entitats de crèdit que ha 

augmentat el seu nivell d’endeutament de manera preocupant. També afecta a la 

reducció de la solvència.  

D’altra banda, destaca l’augment dels ajustaments per periodificació, fet que implica un 

augment de les subvencions per a projectes de recerca de més del 50% entre els 

exercicis 2005 i 2010. 
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� Fons de maniobra 

Els valors del fons de maniobra de la UPC impliquen una situació complicada degut a 

l’evolució dels valors del passiu a curt termini ( molt elevat a causa de l’augment dels 

creditors a curt termini i, especialment, a causa de l’augment dels ajustaments per 

periodificació) i l’actiu fix ( molt elevat a causa de l’ immobilitzat). Aquesta situació 

implica una descompensació del balanç de situació i importants dificultats per afrontar 

els pagaments de l’exercici a curt termini. 

� Solvència 

L’evolució decreixent dels fons propis així com l’augment del passiu donen com a 

resultat una situació de solvència econòmica complicada. 

� Nivell d’endeutament 

El nivell d’endeutament de la UPC és molt elevat i ha anat en augment fins arribar al 

29% l’exercici 2009. Això implica que quasi la tercera part del finançament de la UPC 

està recolzada en entitats de crèdit.  

� Liquiditat 

Els valors de la liquiditat de la UPC són molt baixos (menors al 0,5 durant tots els 

exercicis analitzats) i ha patit una evolució decreixent. Aquesta situació, juntament amb 

els valors analitzats de la solvència, corroboren la més que possible situació de dificultat 

d’afrontar pagaments en que es deu trobar la UPC. 

� Compte del resultat econòmic-patrimonial 

De l’anàlisi del compte de resultats econòmic-patrimonial el primer que cal destacar és 

que l’evolució del creixement dels ingressos és inferior a la de les despeses, fet pel qual 

el resultat és de desestalvi durant tots el període estudiat, llevat del darrer exercici, on 

per primera vegada en cinc anys hi ha un resultat positiu, amb un estalvi de 

4.660M€.Aquesta tendència de recuperació es preveu podria continuar atesos els 

diversos plans de viabilitat econòmica que s’estan impulsant per part de la gerència de 

la UPC. Destaca l’augment del 36,18% de les despeses en remuneració de personal. 

Així mateix, destaquen els augments de les partides de “Transferències i subvencions”, 

relacionada amb l’augment de grups interns de la UPC i la de “Pèrdues i despeses 

extraordinàries”. 
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Pel que fa als ingressos, es comprova un creixement lent i,en algunes partides, negatiu. 

L’única partida amb un creixement important és la corresponent a “transferències i 

subvencions de l’estat”  

� Estalvi brut i capacitat d’autofinançament 

Ambdós conceptes econòmics evolucionen de manera decreixent. La reducció de 

l’estalvi brut implica la reducció de la capacitat d’autofinançament de la UPC i la 

necessitat de buscar finançament extern, augmentat les partides de creditors a llarg i 

curt termini. Emperò, la capacitat d’autofinançament comença a recuperar-se en 

l’exercici 2006 fins el 2009, on novament torna a decréixer. 

� Resultat pressupostari i saldo pressupostari 

A partir de l’exercici 2006 destaca una més que significativa evolució positiva del dèficit 

anual, fins i tot tenint en compte les retallades pressupostàries per part dels ens 

governamentals que estan tenint lloc des de l’exercici 2006.  

El resultat de la UPC és negatiu en quasi tots els exercicis analitzats. Aquest podria ser 

conseqüència dels resultats de les operacions de capital. L’anàlisi fa palès que les 

despeses en inversions són molt elevades. 

Destaquen les elevades quantitats (negatives) del saldo pressupostari, que indiquen 

importants diferències entre el pressupost definitiu de despeses i les despeses 

contretes. L’evolució del saldo pressupostari de despeses està directament relacionada 

amb l’evolució del romanent específic en curs i aquest, a la vegada, amb el resultat de 

l’exercici. 

 

� Liquidació de l’estat d’ingressos 

El pressupost definitiu un cop fetes les modificacions dels ingressos és molt elevat en 

relació al pressupost liquidat. Hi ha mots conceptes del pressupost d’ingressos que 

tenen un estat d’execució negatiu. Els deutors per drets reconeguts augmenten. La 

principal causa és la no liquidació, per part de la GdC, de part de les transferències 

corrents pactades a principi dels exercicis analitzats. D’altra banda, malgrat que la 

proporció de cobraments no és baixa, les quantitats pendents de cobrament són molt 

elevades i impliquen una reducció de la liquiditat i la solvència de la UPC. 
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� Liquidació de l’estat de despeses 

Existeixen importants diferències entre el pressupost definitiu de despeses i el 

pressupost contret, amb un augment paral·lelament proporcional del romanent afectat. 

Les modificacions pressupostàries respecte el pressupost inicial són molt acusades. La 

UPC té un 91.84% de percentatge mitjà de pagaments. Aquest valor es podria 

considerar elevat, però és tan alt degut a que les despeses del capítol 1 (remuneracions 

del personal) són molt elevades i s’han de liquidar obligatòriament . Emperò, hi ha 

capítols del pressupost el percentatge de pagament de les quals està molt per sota del 

valor mitjà, com és el cas de les despeses financeres. Un dels principals perills que 

podria comportar l’endarreriment del pagament de les despeses financeres seria 

requerir nous ajuts crediticis a càrrec d’entitats bancàries amb les que no s’estiguin 

complint les obligacions financeres en el temps estipulat i que aquestes es neguin a 

concedir-los, sense menystenir l’augment de l’endeutament que implicaria.  

Els percentatges de pagament del capítol 2 ( Despeses de béns corrents i de serveis), i 

del cap 6 (inversions) són del 78.18% i el  83.4% respectivament. Ambdós capítols molt 

relacionats amb el correcte funcionament de la UPC. 

Les modificacions pressupostàries del capítol 6 a favor de les despeses en inversions 

de recerca són molt elevades i podrien representar un esforç de contenció 

pressupostària per a altres partides del pressupost que actuaria en detriment de la 

millora del funcionament de la UPC a causa de la seva descapitalització . 

7.3. Missions. 

En aquest apartat s’analitzaran les tres missions de la UPC des del seu vessant econòmic. 

L’anàlisi s’ha realitzat començant pels aspectes més generals fins als més concrets de 

cadascuna de les missions. Els càlculs realitzats per a l’obtenció de les dades que es 

presentaran en les taules i gràfics que s’utilitzaran en aquest apartat es poden consultar a 

l’annex E. 

 

Cal aclarir la diferència entre dos conceptes de tractament del pressupost molt importants per a 

l’anàlisi que es durà a terme en els següents aparts:  
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� Pressupost genèric vs pressupost específic: 

El pressupost genèric fa referència a aquelles quantitats  pressupostàries que no estan 

destinades a cap finalitat concreta dins del capítol de despesa en el qual es reflecteixen. El 

pressupost específic fa referència a aquelles quantitats pressupostàries que s’han assignat 

a una finalitat concreta. 

 

� Pressupost centralitzat vs pressupost descentralitzat: 

El pressupost centralitzat és aquell que es gestiona directament des de  l’àpex estratègic; 

en canvi, el pressupost descentralitzat correspon a un percentatge del pressupost de 

despeses (encabit dins del capítol 2 de despeses) que es donen a diferents unitats del nucli 

d’operacions (no obligatòriament a totes)  que són les responsables de la seva la gestió . 

7.3.1. Missió I : Docència 

 

Les despeses i els ingressos que genera la docència a la UPC s’analitzaran des de dues 

vessants: pressupost genèric i pressupost específic.  

 

D’altra banda,tenint en compte que una de les partides pressupostàries més importants 

relacionades amb la docència i amb la despesa corrent de la UPC és el Capítol 1 (personal), 

aquest s’analitzarà de manera individual respecte de la resta de rúbriques econòmiques 

relacionades amb aquest apartat. 

7.3.1.1. Pressupost genèric 

 

La taula 7.23 mostra la despesa total de pressupost genèric corresponent a la missió I. Els 

gràfics 7.33 i 7.34 mostren l’evolució dels pressupostos assignat a la missió I i del pressupost 

total assignat a la missió I respectivament. 
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L’apartat “partides pressupostàries” s’ha calculat a partir de totes les rúbriques econòmiques 

relacionades directament amb la docència. L’apartat “press.cap.1” fa referència a la part 

proporcional de despesa corresponent a remuneracions de personal (PDI i PAS) que es destina 

a docència. L’apartat “total” fa referència a la suma dels dos apartats anteriors. 

 

La despesa en retribucions de personal docent dedicada a missió I (docència) s’ha estimat del 

60% (segons s’indica als pressupostos consultats i en els diferents programes presentats en els 

pressupostos de la UPC en el període analitzat). 

 

PRESSUPOST GENÈRIC MISSIÓ I 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Partides 

pressupostàries 7.037,9  7.761,1  7.934,7  7.851,3  9.716,6  10.328,3  

Pressupost  CAP.1 45.083,8  58.767,4  58.767,4  63.856,2  69.973,8  73.821,2  

TOTAL 52.121,7  66.528,4  66.702,1  71.707,5  79.690,4  84.149,4  

Taula 7.23. Evolució del pressupost genèric assignat a la Missió I (Valors en milers d’€) 

    

Gràfic 7.33. Evolució dels pressupostos assignats a la missió I    Gràfic 7.34. Evolució del pressupost genèric total de la missió I 

Els resultats obtinguts indiquen que més del 80% de la despesa genèrica dedicada a la 

docència es destina al pagament de les retribucions del personal . A més a més, destaca la 

clara tendència creixent de la despesa en el període d’estudi considerat. 
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7.3.1.2. Pressupost Específic 

Realitzant un anàlisi anàleg al de l’apartat 7.3.1.1, la taula 7.24 mostra els valors del pressupost 

específic per partides i per personal assignats a la missió I. 

 

PRESSUPOST ESPECÍFIC MISSIÓ I 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Partides pressupostàries 4.354,0  3.643,5  3.611,8  6.161,2  6.644,2  3.831,6  

Pressupost  CAP.1 6.905,3  7.644,9  8.519,5  7.526,3  8.163,7  9.031,9  

TOTAL 11.259,4  11.288,4  12.131,3  13.687,5  14.807,9  12.863,5  

Taula 7.24. Evolució del pressupost específic assignat a la Missió I (Valors en milers d’€) 

Els gràfics 7.35 i 7.36 mostren l’evolució dels pressupostos específics assignats a la missió I i 

l’evolució del pressupost específic del capítol I assignat a la Missió I respectivament: 

  

Gràfic 7.34. Evolució dels press. específics de la missió I   Gràfic 7.35. Evolució dels press. específics del CAP1 de la missió I 
De les gràfiques es pot extreure que la participació de les despeses de personal respecte  el 

total del pressupost específic dedicat a docència augmenta 10 punts ( del 61 % al 70% ) en cinc 

anys, en clar detriment de les altres partides pressupostàries dedicades. 

La tendència general, anàlogament als resultats obtinguts en el pressupost genèric, és 

augmentar la despesa en personal, sense que això impliqui un augment anàleg en la resta de 

partides pressupostàries. 
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S’observa que l’any 2010 la tendència canvia, i el pressupost específic dedicat a la missió 1 

comença a decréixer. Donat que no es tenen més dades econòmiques, no es pot afirmar que 

aquest comportament tindrà continuïtat en els exercicis següents. Emperò, el  canvi de 

tendència només afecta a les partides pressupostàries, i no així a la despesa en retribucions de 

personal, que manté la tendència creixent. 

7.3.1.3. Pressupost Total Missió I: Docència 

En la taula 7.25 i els gràfics 7.35 i 7.36 es  presenten els resultats del pressupost total assignat 

a la missió I, obtinguts a partir dels valors presentats als  7.3.1.1 i 7.3.1.2 : 

 

PRESSUPOST TOTAL ASSIGNAT A LA MISSIÓ I 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Partides pressupostàries 11.392,0  11.404,6  11.546,5  14.012,5  16.360,8  14.159,8  

Pressupost  CAP.1 51.989,1  66.412,3  67.286,9  71.382,5  78.137,5  82.853,1  

TOTAL 63.381,0  77.816,9  78.833,4  85.395,0  94.498,3  97.012,9  

Taula 7.25. Evolució del pressupost total assignat a la Missió I (Valors en milers d’€) 

 

Gràfic 7.35. Evolució dels pressupostos totals assignats a la Missió I 
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Gràfic 7.36. Evolució dels pressupost total per a remuneracions de personal assignat  a la Missió I 

La conclusió final que s’extreu de l’estudi dels pressupostos genèric i específic destinats a la 

docència en la UPC és que les possibles millores en equipament i infraestructures per a 

docència es veuen afectades negativament per l’important pes que suposa la despesa en 

salaris de personal. Durant el període d’estudi, la partida de personal augmenta deu vegades 

més que la partida de conceptes pressupostaris associats a la docència. 

7.3.1.4. Altres dades d’interès 

En la missió I també s’ha de tenir en compte els centres corresponents a les unitats bàsiques i 

la despesa descentralitzada que se’ls assigna. En no tenir dades específiques de la gestió 

pressupostària descentralitzada, s’ha tingut en compte el pressupost descentralitzat com un 

bloc únic del pressupost total de despeses. 

El gràfic 7.37 mostra l’evolució de la despesa en PAS per centre i, seguidament, el gràfic 7.38 

mostra l’evolució del pressupost descentralitzat. 
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Gràfic 7.37. Evolució dels pressupost de despeses en PAS per centre 

Pel que fa a les despeses del PAS que afecten a la Missió I, s’observa una tendència creixent 

fins al curs 2008/2009, moment en el qual aquesta canvia. Es suposa que la tendència 

decreixent es mantindrà, malgrat que no es disposa de dades. Cal remarcar que el creixement 

de PAS per centre és una dada esperada ja que està relacionada amb el creixement de PDI. 
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Gràfic 7.38. Evolució del pressupost descentralitzat de la UPC 

S’observa una tendència creixent a descentralitzar el pressupost. Això implica: 

- Major autonomia i responsabilitat de cadascun dels centres que gestionen el seu propi 

pressupost. 
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- Disminució de la càrrega de treball de gestió pressupostària de l’àpex estratègic. 

Però, cal remarcar que el traspàs competencial de gestió del pressupost cap als centres 

docents implica una reducció del control sobre aquest i, per tant, facilita l’aparició de motors 

interns que poden provocar dèficit i que són difícilment detectables per gerència. 

7.3.2. Missió II : Recerca i Transferència de Tecno logia 

Actualment, la recerca és una part indispensable de qualsevol universitat. De fet, malgrat que 

se l’anomena “missió II”, molts experts en organitzacions que generen coneixement la 

consideren la missió bàsica de les universitats avui en dia, ja que és la responsable de la 

generació del coneixement que s’haurà d’impartir posteriorment. 

Inicialment, la recerca hauria de finançar-se amb pressupost específic ja que està 

estructurada per projectes amb una finalitat concreta i encabida dins de les diferents unitats 

d’investigació i recerca (departaments, grups de recerca, instituts de recerca, etc.). Emperò, a 

mida que aquesta missió ha anat guanyant importància, els seus requeriments econòmics 

han crescut en proporció. 

L’anàlisi que es farà a continuació s’ha abordat de la mateixa manera que el realitzat per a la 

missió 1 en l’apartat 7.3 

7.3.2.1. Pressupost genèric 

 

La taula 7.26 mostra el pressupost genèric de despesa assignat  a la missió II. 

 

La despesa en retribucions de personal docent dedicada a missió II (recerca) s’ha estimat del 

40% (segons s’indica als pressupostos consultats i en els diferents programes de la UPC). 
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PRESSUPOST GENÈRIC ASSIGNAT A LA MISSIÓ II 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Partides pressupostàries 2.959,7  3.011,3  9.409,3  3.743,7  4.282,0  5.107,5  

Pressupost  CAP.1 
32.253,7  35.346,3  41.402,1  44.435,7  48.812,3  51.488,4  

 

TOTAL 35.213,4  38.357,6  50.811,4  48.179,4  53.094,4  56.595,9  

Taula 7.26. Evolució del pressupost genèric assignat a la Missió II (Valors en milers d’€) 

El gràfic 7.39 mostra l’evolució dels pressupostos genèrics assignats a recerca: 

 

Gràfic 7.39 Evolució pressupost genèric assignat a la missió II 

Els resultats obtinguts indiquen que més del 90% de la despesa genèrica dedicada a la recerca 

es destina al pagament de les retribucions del personal. Mentre que les partides 

pressupostàries es mantenen constants al llarg del últims 5 anys, a excepció del 2007 que té un 

pic, no és aquesta la tendència pel que fa a la despesa en personal, que té un creixement 

lineal, amb un augment de la despesa de 20 M€ en 5 anys. 
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7.3.2.2. Pressupost específic recerca 

Anàlogament als apartats anteriors, la aula 7.27 mostra els valors del pressupost específic de 

despeses assignat a l missió II i el gràfic 7.40 mostra la seva evolució. El gràfic 7.41 mostra 

l’evolució del pressupost específic dedicat a les remuneracions de personal en la missió II: 

 

PRESSUPOST ESPECÍFIC ASSIGNAT A RECERCA 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Partides pressupostàries 48.901,1  51.950,8  56.061,2  62.939,8  69.050,7  65.455,6  

Pressupost  CAP.1 
2.439,5  4.086,0  2.974,3  3.655,0  4.467,7  3.475,3  

TOTAL 51.340,6  56.036,8  59.035,5  66.594,8  73.518,4  68.930,9  

Taula 7.27. Evolució del pressupost específic assignat a la Missió II (Valors en milers d’€) 

 
Gràfic 7.40. Evolució del pressupost específic assignat a la missió II 

 
Gràfic 7.41. Evolució del pressupost específic assignat personal de recerca 
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El pressupost específic assignat a la missió II té una tendència creixent de 2005 fins 2008 i a 

partir d’aquest any comença a decréixer. No s’han analitzat dades posteriors por no disposar de 

les mateixes en el moment del estudi, però tot sembla indicar que a partir del 2009 hi haurà una 

disminució del pressupost específic per a recerca. En el període 2005 -2009 va augmentar 4 

punts, passant de 51 M€ a 68 M€. 

En el pressupost específic, la partida de personal representa molt poc percentatge respecte las 

altres partides, amb una relació del 5 % i del 95 % respectivament. Han tingut una tendència 

irregular, amb un mínim al 2007 i un màxim al 2009, però a partir del 2009 comença a 

decréixer. 

7.3.2.3. Pressupost total per a la recerca 

La taula 7.28 mostra els valors del pressupost total assignat a la missió II. Els gràfics 7.41 i 7.42 

mostren l’evolució del pressupost total assignat a la missió II i la distribució d’aquest 

respectivament: 

 

PRESSUPOST TOTAL ASSIGNAT A LA MISSIÓ II 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Partides pressupostàries 51.860,8 54.962,1 65.470,5 66.683,5 73.332,8 70.563,1 

Pressupost  CAP.1 
34.693,2 39.432,3 44.376,3 48.090,8 53.280,0 54.963,7 

TOTAL 86.554,0 94.394,4 109.846,9 114.774,3 126.612,8 125.526,8 

Taula 7.28. Evolució del pressupost total assignat a la Missió II (Valors en milers d’€) 

 

Gràfic 7.41. Evolució del pressupost total assignat a la missió II 
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Gràfic 7.42. Distribució del pressupos total assignat a recerca 

L’ evolució es clarament creixent, amb un augment de més del 45 % en els últims 5 anys, 

passant de 86,5 M€ a 125,5 M€. La distribució del pressupost entre partides i despeses de 

personal es del 60 % i 40 % respectivament. 

El gràfic 7.43 mostra l’evolució del pressupost de despeses del CAP 1 assignat a recerca. En el 

gràfic 7.43 es pot apreciar l’evolució dels pressupostos genèrics i específics assignats a la 

Missió II: 

 

Gràfic 7.43. Evolució del pressupost assignat a les despeses del CAP 1 associades a la missió II 
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Gràfic 7.44. Evolució dels pressuposts assignats a la missió II 

El que en un principi s’espera és que la recerca, com que té projectes específics i concrets, 

estigui majoritàriament finançada amb pressupost específic. L’anàlisi de les dades exposades 

es pot comprovar que es així efectivament, malgrat que la proporció de finançament entre la 

despesa genèrica i l’específica són molt similars, tal com  mostra la taula 7.29: 

 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Finançament genèric 40,7% 40,6% 46,3% 42,0% 41,9% 45,1% 
Finançament específic 59,3% 59,4% 53,7% 58,0% 58,1% 54,9% 

Finançament total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Taula 7.29. Distribució del pressupost assigna a recerca 

Les dades evidencien que una proporció molt elevada del pressupost total assignat a recerca 

prové de finançament genèric. D’aquest un 90.6% de mitjana correspon a les despeses 

derivades de les remuneracions del personal de recerca. El quasi inexistent finançament 

específic per a personal de recerca fa que aquesta missió s’estigui finançant en un 42.8% de 

mitjana amb pressupost genèric, del qual el 38,51% correspon a despeses de personal. 
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7.3.2.4. Romanent específic assignat a la Missió II  

Per acabar amb l’anàlisi econòmic de la Missió II, cal fer esment a un resultat que el relaciona 

directament amb l’actual dèficit de la UPC: el saldo pressupostari associat.  

En l’apartat 7.1.4.3, a la taula 7.14 referent a l’evolució de l’estat de liquidació de la UPC, es 

mostra com es calcula resultat de cada exercici: el romanent específic (o romanent de 

l’exercici) es resta al resultat de la liquidació de l’exercici donant com a resultat el dèficit o 

superàvit d’aquest. D’altra banda, el romanent específic és la suma de tots els saldos 

pressupostaris de despeses de l’exercici 

La taula 7.30 mostra l’evolució del saldo pressupostari assignat a les partides pressupostàries 

que s’han suposat directament relacionades amb la Missió II així com la seva relació amb el 

romanent específic de l’exercici: 

 2005 2006 2007 2008 2009 

saldo press Missió II ( A ) 48.709,06 56.281,19 63.139,61 72.568,77 78.270,98 

Romanent específic ( B ) 86.483,8 112.118,2 107.415,4 111.126,5 120.387,4 

%( A / B ) 56,32% 50,20% 58,78% 65,30% 65,02% 

Taula 7.30. Evolució del saldo pressupostari associat a la Missió II (Valors en milers d’€) 

Aquest saldo pressupostari està directament relacionat amb el pressupost de despesa específic 

de la missió II, atès que el genèric és en un 90% retribucions de personal i aquest capítol no té 

saldo pressupostari. Els valors mostrats a la taula mostren l’elevadíssim percentatge que el 

saldo pressupostari associat a la Missió II representa respecte el Romanent específic de cada 

exercici. Aquest resultat és un altre factor que relaciona el finançament de la Missió II amb el 

dèficit de la UPC. 

 

7.3.2.5. OVERHEAD  

En el capítol 3 d’ingressos del pressupost es troba l’article 32 que fa referència a la prestació de 

serveis que la UPC fa a d’altres organismes. La definició que es dona als pressupostos és “ 

ingressos públics com a contraprestació dels serveis prestats per la universitat que no tenen 

consideració de preus públics” .Dins d’aquest article s’inclouen diferents conceptes que fan 

referència als ingressos que obté la UPC per prestació de serveis, entre ells la recerca i la 

transferència de tecnologia.  
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Les dades referents als ingressos obtinguts segons l’article 32 són les que recull la taula 7.31: 

 
Ingressos Procedents de la prestació de serveis 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pressupost Genèric 5.016,1 5.393,3 5.803,7 6.783,0 6.979,4 4.602,4 

Pressupost específic 24.684,2 26.044,2 29.363,7 33.800,0 35.487,7 31.597,8 

Pressupost TOTAL 29.700,4 31.437,5 35.167,4 40.583,0 42.467,1 36.200,2 

Taula 7.31. Evolució dels ingressos procedents de la prestació de serveis. 

Les rúbriques que s’han tingut en compte alhora de valorar el Overhead que la UPC ingressa 

en funció dels serveis relacionats amb la Missió II s’indiquen a la taula 7.32: 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 PRESSUPOST GENÈRIC 

329.1 Convenis i serveis (CTT) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

329.2 Overhead de transferència de 
tecnologia 3.761,5 4.198,7 4.523,7 5.200,0 5.750,0 3.602,4 

329.5 Cursos i serveis prestats per 
unitats estructurals (UE) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 PRESSUPOST ESPECÍFIC 

329.1 Convenis i serveis (CTT) 20.574,0 22.161,4 25.400,0 30.615,6 32.480,0 28.582,0 

329.2 Overhead de transferència de 
tecnologia 177,5 188,9 188,9 0,0 0,0 247,6 

329.5 Cursos i serveis prestats per 
unitats estructurals (UE) 1.310,4 1.177,1 1.146,4 872,9 958,2 967,2 

 PRESSUPOST TOTAL 

329.1 Convenis i serveis (CTT) 20.574,0 22.161,4 25.400,0 30.615,6 32.480,0 28.582,0 

329.2 Overhead de transferència de 
tecnologia 3.939,0 4.387,6 4.712,7 5.200,0 5.750,0 3.850,0 

329.5 Cursos i serveis prestats per 
unitats estructurals (UE) 1.310,4 1.177,1 1.146,4 872,9 958,2 967,2 

 

Taula 7.32. Evolució dels ingressos associats al overhead de la UPC (valors en milers d’€) 

 

Pel que fa a les dades de la taula 7.32, s’observa que la proporció d’ingressos genèrics 

obtinguts de la Missió II és molt inferior a la corresponent als ingressos específics, tal com 

mostra el gràfic 7.45, obtingut a partir dels valors mitjans calculats en el període analitzat: 
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Gràfic 7.45. Relació dels ingressos obtinguts de la Missió II 

Els ingressos específics obtinguts de la Missió II no es poden destinar a finançar partides del 

pressupost genèric de la universitat, com per exemple funcionament o reposició 

d’infraestructures, així que no es poden considerar com a ingressos directes per a la UPC sinó 

per a la Missió II. Per tant, es considerarà que els ingressos que rep la UPC obtinguts de la 

missió II i dels quals en podrà fer un ús corrent són  els genèrics de la taula 7.31.  

A més a més, als pressupostos analitzats es defineix el concepte 329.2 (Overhead del CTT o 

de transferència de tecnologia, segons el pressupost de diferents exercicis ) com “la part de la 

facturació prevista per convenis, cursos, serveis i productes obtinguts de recerca, que es 

destina a compensar els costos d’infraestructura de les activitats”. És a dir, només es fan 

ingressos genèrics d’ overhead per a compensar despeses d’infraestructura de les activitats.  

L’ overhead està gestionat pel CTT que actua como un banc que controla i gestiona el 

ingressos obtinguts com a conseqüència dels resultats de la missió II.  

.El gràfic 7.46 mostra l’evolució de l’ overhead genèric en el període d’estudi en relació a 

l’evolució dels ingressos totals obtinguts per prestació de serveis. El gràfic 7.47 mostra la 

relació percentual entre aquests dos conceptes: 
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Gràfic 7.46. Overhead genèric vs Ingressos totals art.32     Gràfic 7.47.Relació overhead genèric Vs ingressos totals 

El primer que destaca és la baixa proporció que, del total d’ingressos per prestació de serveis, 

rep la UPC com a ingressos no finalistes. D’altra banda, les dades de les taules 7.31 i 7.32, així 

com el gràfic 7.46 mostren que tant l’ overhead com els ingressos totals per prestació de 

serveis han augmentat cada any (llevat de l’exercici 2010) . A més a més, la tendència creixent 

de l’ overhead també està relacionada amb la tendència de les despeses de la missió II que es 

poden consultar a la taula 7.44. 

Pel que fa al total d’ingressos procedents de la Missió II, les dades indiquen que l’evolució ha 

estat creixent, fet que indica que els resultats obtinguts en investigació augmenten, tal com 

s’espera d’una universitat de les característiques de la UPC. Es fa palès que la contribució dels 

grups de recerca és cada vegada més important, però l’anàlisi també evidencia que els 

beneficis nets que la UPC rep de la Missió II per al seu finançament general en relació amb la 

despesa que fa per obtenir-los és molt baixa, tal com es pot veure en el gràfic 7.48: 
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Gràfic 7.48. Relació de l’ overhead genèric en relació a la despesa per a la missió II 

En el gràfic 7.48 es veu que respecte els pressupostos de despeses genèric i específic, l’ 

overhead genèric representa un 10 % i un 8 % respectivament. En global, l’ overhead obtingut 

es del 5 % en relació al finançament total de la missió II. Aquest percentatge obtingut és molt 

baix. Aquest fet podria implicar una descapitalització d’altres partides del pressupost per tal de 

poder finançar la recerca. Aquest fet podria ser un motor intern de l’actual dèficit.  

A més a més s’ha de destacar que el finançament genèric, encara que és més baix que l’ 

específic, hauria de ser molt més baix, ja que els pressupostos dels projectes de recerca 

haurien de contemplar totes les despeses i no repercutir d’aquesta manera en les despeses 

generals de la universitat. Un exemple pràctic d’ un projecte que no contempla totes les 

despeses seria, per exemple, un projecte amb uns despesa X i que per a la seva realització fos 

necessària l’ ampliació dels servidors informàtics. Un cop aquest pressupost X s’ha aprovat i es 

finançaria amb pressupost específic però no s’ha contemplat que és necessari ampliar la 

instal·lació de climatització de la sala de servidors per refrigerar els nous equips. El cost Y de 

l’ampliació de la instal·lació es finançaria amb pressupost genèric, i podria donar-se la situació 

que finalment un projecte amb cost X, repercutís en el pressupost general de despeses amb Y 

> X. 
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7.3.3. Missió  III: Universitat i  Societat 

La recerca no tindria sentit si no arribés a la societat, als ciutadans i a les empreses La missió 

III de la universitat s’encarrega de transmetre els resultats obtinguts de la recerca i la 

investigació i els dóna  sentit real més enllà dels articles i de les revistes d’investigació. És el 

com s’utilitza la recerca per crear més coneixements i obtenir un valor afegit per la societat en 

general.  

La tercera missió de la universitat s’hauria d’autofinançar, ja que encara que necessita una part 

del pressupost per “començar”, és una part externa a la universitat i a més a més els resultats 

econòmics que se n’obtenen no reverteixen a la universitat sinó a la societat. D’altra banda, els 

resultats de la tercera missió són empreses, spin-off, etc. dels quals  se espera que puguin 

créixer per si soles, reinvertint els seus beneficis i resultats econòmics en el seu propi 

creixement. 

Les dades econòmiques sobre el pressupost de despeses que la UPC utilitza per al fiançament 

de la missió III es mostren a la taula 7.32. A la taula 7.33 es mostren els percentatges que cada 

tipus de finançament (genèric o específic) associats a la missió III representa respecte el 

finançament total. 

Finançament Missió III 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pressupost genèric 1.078,3 3.459,4 4.537,7 1.120,0 3.689,7 4.809,7 

Pressupost específic 2.193,0 3.461,6 5.654,6 1.726,8 2.098,4 3.825,2 

PRESSUPOST TOTAL 3.271,3 6.921,0 10.192,3 2.846,8 5.788,1 8.634,9 

Taula 7.33. Finançament de la Missió III 

% FINANÇAMENT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Genèric 33% 50% 45% 39% 64% 56% 

Específic 67% 50% 55% 61% 36% 44% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Taula 7.34 Relació percentual dels tipus de finançament de la Missió III 

Les dades de les taules 7.33 i 7.34 evidencien que el finançament específic del que la 

universitat consta per a dur a terme la Missió III no és suficient per a assolir el grau d’ 

autofinançament esperat. Aquest fet provoca que s’hagi d’invertir part del finançament genèric a 

la millora dels serveis que ofereix la UPC per a la posada en pràctica de la Missió III. En el   
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gràfic 7.49 es mostra l’evolució dels pressupostos associats a la Missió III. Es comprova que, 

efectivament, encara que el pressupost destinat és majoritàriament específic, també hi ha una 

part del genèric que, com mostren els resultats de la taula 7.33, en alguns exercicis del període 

estudiat ha arribat a ser inclús superior (exercicis 2009 i 2010) 

 

Gràfic 7.49. Evolució dels pressupostos de despeses destinats a la Missió III 

Per tant es conclou que el suposat autofinançament de la 3ª missió de la universitat no és tal. 

Això implica que la UPC ha de nodrir la 3ª missió amb quantitats econòmiques que haurien de 

destinar-se al finançament corrent. Aquesta situació grava la situació de necessitat de 

finançament i, per tant, afecta directament a l’acumulació de dèficit. 

7.4.  Inversions I Patrimoni 

A més a més d’analitzar les tres missions de la universitat que són la base i la cimentació de la 

UPC, s’ha cregut necessari analitzar les inversions en patrimoni, ja que aquest intervé en les 

tres missions. En aquest apartat es farà l’anàlisi econòmic de  l’immobilitzat material de la UPC i 

a les despeses relacionades amb el mateix.  

Per a aquest anàlisi s’ha considerat que el patrimoni de la UPC comprèn totes les 

infraestructures i s’han estimat les despeses associades a noves inversions en construccions i 

equips, inversions en reposició i les despeses de manteniment, millora i reposició. Pel que fa al 

finançament de les despeses de manteniment i subministres, totes provenen d’inversió corrent i 

queden reflectides en el capítol 2 de despeses. Les partides que s’han tingut en compte per a 

l’anàlisi són les que s’indiquen a la taula 7.35: 
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CODI PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 

212.00 Manteniment preventiu i correctiu 

221.00 Subministraments energètics 

221.40 Altres subministraments 

222.00 Despeses de telèfon i línies informàtiques 

227.00 Treballs de neteja i vigilància 

227.10 Gestió de tractament de residus 

290.00 Nous espais, equipaments i instal·lacions 

Taula 7.35. Partides pressupostàries relacionades amb el manteniment general de la UPC. 

La resta del pressupost associat a patrimoni s’ha calculat a partir dels articles 62 i 63 del capítol 

6 de despeses, que es corresponen a noves inversions en construccions i equips i inversions 

en reposició respectivament. Els valors finals calculats per al finançament total del patrimoni  

són els que s’indiquen a la taula 7.36 : 

Finançament del 
patrimoni 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Finançament Genèric 23.494,08 23.570,62 20.095,62 23.190,61 24.695,75 23.006,12 

Finançament específic 21.633,36 28.600,14 32.715,81 22.752,62 19.494,00 120.778,80 

% Fin. Gen./Fin total 52,1% 45,2% 38,1% 50,5% 55,9% 16,0% 

% Fin. Esp./Fin total 47,9% 54,8% 61,9% 49,5% 44,1% 84,0% 

TOTAL 45.127,44 52.170,76 52.811,43 45.943,23 44.189,75 143.784,92 

Taula 7.36. Evolució del finançament del patrimoni de la UPC (Valors en milers d’€) 

L’anàlisi del patrimoni s’ha fet des de dues vessants: l’econòmica (tenint en compte el seu pes 

en el total de l’actiu de la UPC i com aquest afecta a l’ equilibri del seu balanç) i la financera ( on 

s’analitzarà l’evolució les despeses associades al patrimoni i com aquestes podrien suposar un 

motor intern de dèficit de la UPC) 

Pel que fa a l’anàlisi econòmic, en el punt 7.1 es fa esment de la possible relació del dèficit de 

la UPC amb la proporció del seu immobilitzat material respecte al total del seu actiu (veure 

apartat 7.1.2.1). L’immobilitzat de la UPC representa una mitjana del 80% del total de l’actiu de 
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la UPC en el període d’estudi. L’immobilitzat material ( el que s’està considerant com a 

patrimoni en aquest apartat) representa una mitjana de quasi el 72% del total de l’actiu de la 

UPC. Els desequilibris que aquest provoca  la seva estructura econòmica, reflectits en els 

valors del fons de maniobra, la solvència i la liquiditat de la UPC evidencien que és un factor d’ 

anàlisi i estudi a tenir molt en compte tot i que l’anàlisi en profunditat del patrimoni de la UPC no 

és objecte d’aquest treball. 

A més a més,  des de l’exercici 2008 les subvencions finalistes que es fan per a l’ampliació o 

millora del patrimoni de la UPC ja no són a fons perdut sinó que s’han de tornar (encara que 

amb unes condicions molt favorables). Per tant, totes les inversions que es fan per a augmentar 

el patrimoni de la UPC impliquen un augment en la partida de creditors del passiu i, en 

conseqüència, un empitjorament de l’endeutament. Aquest seria un possible motor intern del 

dèficit. 

Pel que fa a l’anàlisi financer, actualment la UPC compta amb un total de 86 construccions 

entre les que hi ha 55 edificis, 24 mòduls i 7 pavellons. Les construccions de la UPC es fan 

amb finançament bàsicament específic, provinent de subvencions finalistes com ara el pla PIU 

o bé altres fonts d’inversió com ara el pla FEDER o INNOCAMPUS (el finançament és part 

préstec i part subvenció. El finançament genèric de les obres en infraestructures de la UPC és 

molt baix en comparació amb el finançament específic. 

El gràfic 7.50 mostra l’evolució, en m2, del patrimoni la UPC. S’observa que aquest ha 

augmentat durant cada exercici del període analitzat. L’ elevat patrimoni implica unes despeses 

en manteniment, energia, neteja i vigilància ( endavant despeses de manteniment general) molt 

elevades. La relació entre les despeses total associades a patrimoni i les associades al 

manteniment general són les que s’indiquen a la taula 7.37 : 

 

Gràfic 7.50. Evolució de la superfície construida a la UPC 
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MANTENIMENT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Finançament Genèric 14.771,2 15.642,2 17.434,4 18.473,2 18.873,0 16.050,9 

Finançament específic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL MANTENIMENT GRAL 14.771,2 15.642,2 17.434,4 18.473,2 18.873,0 16.050,9 
Manteniment / fiançament 
genèric patrimoni 62,9% 66,4% 86,8% 79,7% 76,4% 69,8% 
Manteniment / finançament total 
patrimoni 32,7% 30,0% 33,0% 40,2% 42,7% 11,2% 

Taula 7.37 Finançament del manteniment del patrimoni de la UPC (Valors en milers d’€) 

En el gràfic 7.51 s’observa que l’evolució de les despeses de manteniment general està en 

concordança amb l’augment de m2 construïts segons mostra el gràfic 7.50. En el gràfic 7.52 es 

pot apreciar el percentatge mitjà que representen les despeses de manteniment general 

respecte al pressupost total associat a patrimoni.  

 

Gràfic 7.51. Evolució de les despeses de manteniment general 
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Gràfic 7.52.Press.manteniment gral.Vs Press.toal patrimoni 

De les dades analitzades s’extreu que el finançament genèric que suposen el manteniment i els 

subministraments energètics dels edificis de la UPC és molt elevat, ja que representa 

aproximadament el 26 % del pressupost total de patrimoni. A més a més, destaca el fet que 

entre els exercicis 2005 i 2008 la despesa en manteniment general va augmentar més de 4M€ , 

fet que representa un 28% de creixement.  

Finalment cal fer esment a un fet molt important relacionat amb les inversions en patrimoni i és 

la seva relació directa amb el dèficit de la UPC a causa de l’elevat percentatge que suposen 

respecte el romanent específic afectat de l’exercici. 

Els articles 62 i 63 del capítol 6 d’inversions són els que s’han tingut en compte en aquest 

apartat per a analitzar les inversions en patrimoni. En l’apartat 7.1.4.3, a la taula 7.14 referent a 

l’evolució de l’estat de liquidació de la UPC, es mostra com es calcula resultat de cada exercici: 

el romanent específic (o romanent de l’exercici) es resta al resultat de la liquidació de l’exercici 

donant com a resultat el dèficit o superàvit d’aquest. D’altra banda, el romanent específic és la 

suma de tots els saldos pressupostaris de despeses de l’exercici. En el cas de les inversions en 

infraestructures, el percentatge que representen respecte el romanent específic és molt elevat, 

tal com mostra la taula 7.38: 

 

 

 

Les despeses de manteniment 

general sumen una mitjana de 

17.630.900 € anuals. Aquest valor 

representa el 26% del pressupost 

total assignat a patrimoni, el  7% 

de mitjana de despeses corrents i 

el 4% de mitjana del pressupost 

total de despeses de la UPC. 
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 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

Saldo pressupostari 
Art. 62 Noves inversions en 
construccions i equips 10.120,5 18.467,5 10.326,0 3.143,8 5.021,7 4.575,6 

Art. 63 Inversions de reposició 183,6 322,2 293,9 431,8 308,1 333,8 

Art 62 + Art 63 (A) 10.304,1 18.789,6 10.619,9 3.575,6 5.329,8 4.909,4 

Romanent específic (B)  

86.483,8 112.118,2 107.415,4 111.126,5 120.387,4 115.135,8 

% (A/ Romanent específic) 

 11,91% 16,76% 9,89% 3,22% 4,43% 4,26% 

Taula 7.38. Relació de la inversió en patrimoni i el romanent específic (dades en milers d’€) 

Les dades de la taula 7.38 mostren la repercussió directa amb el dèficit de les inversions en 

patrimoni, destacant l’any 2006 on van haver 18.789.600 € que no es van pagar del total del 

pressupost contret de l’exercici en els articles 62 i 63. 

Com a conclusió, la gestió econòmica l’immobilitzat material de la UPC i, en particular, del seu 

manteniment general representen unes despeses generals molt elevades, totes elles 

assignades a despesa corrent i sense cap contrapartida pel que fa a inversions relacionades 

amb les missions II i III (directament relacionades amb la despesa en manteniment general 

degut a l’ús que fan de les infraestructures de la UPC). Així mateix, la contribució de les 

despeses en inversions en construccions i equips i en reposició acumulen un saldo 

pressupostari molt elevat que incrementa de manera directa el dèficit de la UPC. Com ja es va 

concloure a l’apartat 7.1 d’aquest treball, l’elevat immobilitzat material de la UPC pot molt bé ser 

un dels motors interns causant de l’actual dèficit pressupostari. 

 

7.5. Comparativa de la situació econòmica de la UPC  amb 
l’informe de la CRUE. 

En aquest apartat es compararan els principals indicadors i magnituds econòmiques 

analitzades per l’informe de la CRUE “ La Universidad española en cifras 2010” i els 

corresponents a la UPC en el mateix període. L’objectiu és posicionar a la UPC en relació a la 

resta de les Universitats de l’estat espanyol. 

El període d’anàlisi correspondrà al bienni 2006/2008.En funció de la informació de que s’ha 

disposat, algunes magnituds econòmiques s’han analitzat respecte al percentatge total de 
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creixement/ decreixement durant el bienni 2006/2008, altres respecte a la diferència de valors 

entre els exercicis 2006 i 2008, tal com es mostra a la taula 7.39, i els últims respecte els seus 

valors mitjans en l’exercici 2008, tal com s’indica a la taula 7.40. 

Magnitud econòmica (bienni 2006/2008) Creixement/decreixement 

Estalvi brut +30.99% +30.08% 

Capacitat d’autofinançament -21,86% +27,64% 

Despeses personal +9,83% +3,2% 

Ingressos corrents +18,94% +13,05% 

Ingressos de capital +24,78% +12,47% 

Resultat pressupostari -19% +27.71% 

2006 2008 Creixement/decreixement Magnitud econòmica  

(bienni 2006/2008)  CRUE UPC CRUE UPC CRUE UPC 

Despeses financeres 2.58% 8% 3% 0.6% +0.42 

punts 

-7,4 

punts 

Despeses en inversions 21.13% 30.3% 23,95% 27,8% +2.82 

punts 

- 2.5 

punts 

Coeficient 

d’endeutament 

16,68% 26.1% 11.03% 29% -5.65 

punts 

+2.9 

punts 

Taxa de pagament 93.38%  91%  92.65% 91.8% -0.73 

punts 

+0.8 

punts 

Taxa de recaptació 87.28%  88.6%  87.4% 90.3% +0.12 

punts 

+1.7 

punts 

Inversions Materials 

(respecte total cap 6) 

47.35% 30.24% 49.5% 21.6% +2.15 

punts 

-8.64 

punts 

Inversions .Immaterials 

(respecte total cap 6) 

52.65% 69.76% 50.50% 78,40% - 2.15 

punts 

+ 8.64 

punts 

Aportació privada per a 

la investigació 

(respecte Total 

d’inversions per a 

investigació) 

19.63% 32.54% 24.37% 34.24% +4.74 

punts 

+1.7 

punts 

Taula 7. 39 
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Magnitud econòmica / Indicador (bienni 2006/2008)  CRUE UPC 

Despeses de funcionament 11% 15.68% 

Despeses de personal 67% 56.2% 

Rati alumnes/professors 11.6 9.93 

Rati PDI/PAS 1.67 (60%) 2 (50%) 

Finançament privat de l’alumnat 6.39% 7.05% 

Taula 7. 40 

En general, de l’anàlisi de les dades comparades es pot afirmar que la situació financera de la 

UPC en relació amb la resta d’universitats de l’estat espanyol és satisfactòria. Queden per sota 

pel que fa al seu creixement els ingressos corrents i de capital. Emperò, tot i així l’evolució del 

resultat pressupostari de la UPC és considerablement millor que la que indica la CRUE pel 

promig de les universitats analitzades. Pel que fa a l’evolució de les despeses financeres i 

d’inversions, la UPC aconsegueix reduir-les, mentre que a la resta de les universitats de l’estat 

espanyol han augmentat.  

El coeficient d’endeutament de la UPC és un indicador preocupant. A la resta d’Universitats 

espanyoles s’ha reduït, mentre que a la UPC augmenta 3 punts en dos anys i pot causar 

problemes crediticis en exercicis futurs si no es rebaixa. 

Les taxes de recaptació i pagament de la UPC estan per sobre de la resta d’universitats 

espanyoles tant pel que fa als seus valors anuals com al seu creixement. 

Pel que fa a les inversions materials i immaterials, la proporció de la UPC respecte la resta de 

les universitats de l’estat espanyol fa palès l’esforç econòmic que s’està fent en inversions per a 

recerca (identificades en les inversions immaterials). Aquest fet és preocupant si es té en 

compte que una proporció molt elevada de les inversions immaterials implica la 

descapitalització d’altres partides alienes a la pròpia activitat d’investigació que podrien implicar 

desequilibris financers crònics així com una reducció de la qualitat de la Missió 1. 

Pel que fa al rati alumnes/PDI,  tot i que aquest encara és elevat en relació amb d’altres 

universitats europees de referència (on el valor està a prop de 15 ), en comparació als valors 

que indica la CRUE la UPC té un millor aprofitament dels seus recursos humans, si es té en 

compte també el rati PDI/PAS. 
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8. ORGANITZACIÓ VS ECONÒMIC 

En aquesta part del projecte es relacionen els aspectes analitzats (organitzatiu, estructural i 

econòmic de la UPC) en els apartats anteriors, per tenir una visió global i poder comprendre 

millor la totalitat del projecte amb l’objectiu deduir amb suficients dades les possibles 

hipòtesis dels motors del dèficit de la universitat.  

8.1. MISSIÓ I: 

A partir dels aspectes analitzats al apartats 5.3 y 7.3.1 del present projecte, es plantegen a 

continuació una sèrie de preguntes la resposta de les quals és un aspecte crític per a  

conèixer els motors del dèficit en relació a la docència. 

  Del pressupost total de despeses,quin percentatge e s destina a docència? Quin  

percentatge es destina a salaris de personal PDI? C om ha evolucionat en els últims 5 

anys?  

En el gràfics 8.1 i 8.2 es mostren els percentatges de les diferents despeses associades al 

pressupost total de despeses de la Missió I i l’evolució en el període analitzat del 

pressupost de despeses destinat a la Missió I respectivament: 

5%

23%

72%

Relació pres.Missió I amb press.total de despeses

Press. Missió I (sense 

retribucions)

Press. Retribucions PDI

Press. total Despeses 

restant

     

Gràfic 8.1. Percentatges dels pressupostos de la Missió I         Gràfic 8.2 Evolució del pressupost de despeses Missió I 

El gràfic 8.1 mostra que el 23% del pressupost total de despeses (una mitjana de 324M€) 

es destina a retribucions de personal PDI per la missió I. És un percentatge lògic ja que 

aquesta és la missió per la qual la universitat té sentit i el PDI és el que produeix el producte 

final (alumnes formats). Tan sols un 5% del pressupost total destnat a la Missió I es destina 
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a les partides pressupostàries directament relacionades ( despesa corrent per a 

funcionament principalment).El gràfic 8.2 mostra que l’evolució del pressupost destinat a la 

Missió I ha experimentat un creixement quasi-lineal en els últims 5 anys.   

** Tenir en compte que aquest 23% de salaris docencia no inclou salaris de PAS 

Del 23% del pressupost de despeses destinat a retri bucions del PDI, Quina proporció 

representa el personal funcionari i per tant signif icaria un cost inamovible? com 

evolucionen les retribucions?  

En els gràfics 8.3 i 8.4 es mostren el percentatge de PDI funcionari i laboral respecte el nº 

total de PDI de la UPC i l’evolució del pressupost de despeses en retribucions del personal 

PDI respectivament. 

    

Gràfic 8.3. Percentatges tipologia PDI segons contracte         Gràfic 8.4 Evolució del pressupost retribucions PDI 

El gràfic 8.3 mostra que la relació entre PDI funcionari i PDI contractat és de 70 a 30 

respectivament. Tenint en compte que el 23% del pressupost de despeses es destina a 

retribucions de PDI per a docència, es tracta d’ una relació massa elevada i pot ser perillós 

en cas que es necessitin reduir costos de salaris. 

Segons l’evolució del pressupost per a retribucions  de docència observat és d’  

esperar que el número de PDI també experimenti un c reixement lineal, i que també 

l’experimenti el número d’ estudiants. És així real ment?   

Els gràfics 8.5 i 8.6 mostren l’evolució del número d’estudiants i del número de PDI de la 

UPC respectivament.  
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Gràfic 8.5.Evolució del nº d’estudiants            Gràfic 8.6 Evolució del nº  de PDI 

Es mostra una incoherència entre el nombre d’ estudiants i de PDI. Cóm pot ser que mentre el 

nombre d’estudiants baixa un 10% en 5 anys, el nombre de PDI pugi aproximadament un 10% i 

el pressupost en retribucions pugi fins un 60%? Aquí es veu una incoherencia clara i per tant un 

possiblemotor del déficit. 

L’ increment del nombre de PDI i dels seus salaris pot estar afectat pel sistema de 

promoció de la universitat? És fàcil promocionar-se ? Hi ha hagut algun canvi que hagi 

pogut influir?   

La figura 8.1 mostra un esquema del sistema de promoció del PDI a la UPC. El gràfic 8.7 indica 

l’evolució de l’evolució de la promoció dels PDI: 

       

Fig. 8.1 Promició del PDI            Gràfic 8.7 Evolució de les promicions del PDI 
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El sistema de promoció de PDI és clarament ascendent, des de col·laborador fins catedràtic 

contractat. En el gràfic  8.7 s’observa que el nombre de col·laboradors decreix mentre que els 

agregats augmenten un 700% en tan sols 5 anys, data que indica que la promoció es produeix 

amb relativa facilitat. Per tant, un PDI que comença com ajudant amb un sou moderat, amb el 

temps promociona i obté un considerable augment de salari, fet que podria ser un motor del 

dèficit 

Al  gràfic 8.7 s’observa que l’any 2007 hi ha un punt d’inflexió que mostra indicis d’algun tipus 

de canvi en el sistema de perfils. L’any 2007 el sistema de perfils professionals del personal de 

la UPC va canviar, passant de 100 perfils a tan sols 15. La majoria de PDI i PAS es van ajustar 

a un perfil de categoria superior, amb el conseqüent augment de sous, sent aquest un altre 

possible factor de motor del dèficit. 

Com ha augmentat el número de PAS ? ha experimentat  el mateix creixement que el 

nombre d’estudiants i de PDI ? Evolucionen tots tre s de la mateixa manera? Existeix 

coherència entre els ingressos i les despeses? De q uin tipus és el pressupost assignat?  

Els gràfics 8.8, 8.9 i 8.10 mostren l’evolució del nombre de PAS, PDI i estudiants 

respectivament: 

    

Gràfic 8.8 Evolució del nº de PAS   Gràfic 8.9 Evolució del nºde PDI 

 
Gràfic 8.8 Evolució del nº d’estudiants 
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S’observa que, contràriament al que caldria esperar, els gràfics de personal i d’estudiants tenen 

tendències oposades; mentre que el nombre d’estudiants es redueix, el nombre de PDI i PAS 

augmenta. Això mostra una incongruència que és un factor a tenir en compte en  considerar les 

causes dels motors del dèficit. A més a més, els gràfics 8.9 i 8.10 indiquen que en termes 

econòmics la justificació de l’ increment de les retribucions del PDI en la Missió I tampoc es 

sustenta ja que els ingressos recaptats a través de les matricules  tenen una tendència 

decreixent en els últims 5 anys. Hi ha una relació inversament proporcional entre les despeses 

en retribucions del PDI  i els ingressos obtinguts per matricules que no està justificada. En 

aquest aspecte es podria trobar un altre motor del dèficit. 

            

Gràfic 8.9 Evolució dels ingressos de matrícula (base 2005) Gràfic 8.10 Evolució retribucions PDI Missió I 

Respecte al tipus de pressupost assignat a la missió I, segons mostra la gràfic 8.11, hi ha molt 

més pressupost genèric que específic. Aquest resultat és lògic ja que és un pressupost general 

per a la docència (idealment no hauria d’haver pressupost específic) . El 15% de pressupost  

específic representat prové del finançament de programes de cooperació,gestió de titulacions 

pròpies i de millora per la qualitat docent entre altres. Es considera que la relació 15%– 85% és 

acceptable en aquest cas. 

 
Gràfic 8.11. Relació dels pressupostos assignats a la Missió I 
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Quantes titulacions ofereix la UPC? El nombre de ti tulacions és congruent amb el  

nombre d’estudiants? Quin és el rati estudiants/pro fessor? S’ha millorat la qualitat  

docent?  

Els gràfics 8.12 i 8.13 mostren l’evolució del número de titulacions i l’evolució de la duplicitat de 

les titulacions respectivament: 

    

Gràfic 8.12 Evolució del nº de titulacions Gràfic 8.13 Evolució de la duplicitat de les titulacions 

El nombre d’estudiants baixa des del 2005, como ja s’ha vist en el gràfic 8.8. Emperò,el nombre 

de titulacions augmenta, tal com mostra el gràfic 8.12. Per una banda l’ increment de les 

titulacions es bo, degut a que implica una millora en l’ oferta d’estudis; D’altra banda la 

tendència entre el creixement del nombre de titulacions ofertades i els ingressos obtinguts per 

matriculacions (veure gràfic 8.9) hauria de ser similar, fet que no es compleix: els ingressos 

obtinguts per matriculacions han decrescut un 5% en els ultims 5 anys (veure gràfic 8.9) mentre 

que el nombre total de titulacions s’ha incrementat en més de un 200% (veure gràfic 8.12) 

alhora que el nombre d’estudiants s’ha reduït en un 8.26%. 

Respecte al gràfic 8.13, s’observa que cada vegada hi ha més duplicitat de titulacions, amb 

algunes titulacions impartides en 5 llocs diferents. Aquest fet és positiu pel que fa a la 

diversificació de l’oferta però no així per a la pròpia universitat degut a la gran despesa que 

implica juntament amb el conseqüent augment de l’immobilitzat material a causa de les noves 

construccions. A partir de l’any 2007 comencen a haver  duplicitats de manera descontrolada, 

fet probablement influenciat per la pressió de la demanda social d’estudis i perquè l’exercici 

2007 encara es podia considerar de bonança econòmica. 

 El problema ha esdevingut a partir de l’exercici 2008, moment en el qual l’entorn econòmic va 

canviar radicalment i es va entrar en la greu crisi econòmica  que s’està vivint actualment. Les 

retallades de les transferències corrents i altres tipus de finançament tant per part dels governs 
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competents (GdC i Estat Espanyol) com per part d’altres entitats públiques i privades han 

esdevingut una de les causes dels resultats econòmics negatius de la UPC. Una de les 

conseqüències més greus pel que fa al finançamet de noves construccions i infraestructures va 

ser el canvi del seu finançament; a partir de l’exercici 2008 la GdC va deixar d’ingressar els 

pagaments de les subvencions i la UPC va començar a haver de retornar-los. Aquest ha sigut 

un motor importat pel dèficit. 

El rati nº estudiants/nº PDI implica un anàlisi similar al de les duplicitats: per una banda quant 

menys alumnes hi ha per PDI, millor hauria de ser la qualitat docent però, és realment així? En 

principi sembla que sí, pero en realitat no es tenen dades per poder respondre a aquesta 

questió, ja que té una part subjectiva important. Com es pot apreciar en el gràfic 8.14, el rati  nº 

estudiants/PDI  a la UPC s’ha reduït de manera lineal en el període d’estudi. 

 

Gràfic 8.14. Rati nº Estudiants/nº PDI 

El comporament del gràfic està en concordança amb les tendències que mostren els gràfics 8.8 

i 8.12 ( si es redueix el nombre d’estudiants i augmenta el nombre de titulacions, és d’esperar 

que aquest rati també es redueixi) . Emperò, hi ha una dada a tenir en compte i a la qual es fa 

referència a l’apartat 6.3.2.4: aquest rati pel que fa a les universitats europees de referència és 

de 15.8 mentre que a la UPC és de 9,9 de mitjana, amb 9,2 en el curs 2009/2010. Aquesta 

dada s’ha de tenir en compte pel que fa a la mesura de l’eficiència dels efectius docents de la 

UPC. 

Respecte la vessant econòmica d’aquest rati, sí podem dir que quant menys estudiants hi hagi 

per professor, menys serà la eficiència econòmica del PDI ja que amb el mateix nombre de 

PDI, l’ensenyament s’imparteix a menys persones o es necessiten més hores de PDI per 

ensenyar el mateix, mentre que aquesta eficiència no està directament relacionada amb els 

ingressos obtinguts per matricula. Per tant, es podria considerar un petit motor del dèficit. 
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8.2. MISSIÓ II 

A partir de les dades analitzades als punts 5.4 I 7.3.2 es plantegen una sèrie de qüestions 

sobre el funcionament i l’evolució de la missió II en relació al pressupost assignat en cadascun 

dels exercicis analitzats. 

Quin és el pressupost total assignat a la missió II ? Quina proporció del pressupost es 

correspon a pressupost específic i quina a pressupo st genèric? Quines conseqüències 

té la proporció de pressupost específic i genèric e n la Missió II pel que fa al finançament 

de la UPC?  

En funció dels valors de les Taules 7.26 , 7.27 i 7.28 referents al finançament genèric, específic 

i total  de la Missió II  respectivament,s’obtenen els gràfics 8.15, 8.16, 8.17 i 8.18: 

       

Gràfic 8.15.Evolució del tipus de finançament de la Missió II          Gràfic 8.16. Relació tipus de finançament Missió II 

      

Gràfic 8.17.Relació finançament específic de la Missió II          Gràfic 8.16. Relació finançament genèric Missió II 
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Les dades analitzades mostren que el finançament total de la Missió II ( veure gràfics 8.15 i 

8.17)ha experimentat un creixement del 45.02% en el període d’estudi. D’aquest 45,24% 

d’augment, el 34,26% correspon a pressupost específic ( 17.590.249 €) i un 60,72% correspon 

a pressupost genèric ( 21.382.527 €).  

El gràfic 8.16 mostra que un 42% de mitjana del total del pressupost assignat a la Missió II 

correspon a pressupost genèric. D’aquest, un 90% es destina a remuneracions del personal 

investigador (PDI i personal investigador propi). Només un 6% del finançament específic es 

dedica a remuneracions del personal investigador. 

D’altra banda, les gràfic 8.18 mostra  que el pressupost total assignat a la missió II representa 

de mitjana el 27% del total del pressupost de despeses . 

            

Gràfic 8.17.Evolució finançament total de la Missió II  Gràfic 8.18 Relació pressupost total despeses amb 

pressupost     assignat a la Missió II 

El desenvolupament de l’ activitat investigadora tant pel que fa al seu funcionament com pel 

que fa al seu manteniment, requereix uns recursos el finançament dels quals, donada la 

reduïda capacitat financera específica per a aquesta fita, es desplacen cap a altres partides 

pressupostàries genèriques,alienes a les dotacions directes a la investigació 

La investigació ha de ser una tasca clau en la UPC si vol situar-se entre les universitats 

europees de referència però, paradoxalment, són les universitats que més esforços fan en 

I+D+i  les que més ràpidament es descapitalitzen i acusen problemes de finançament i de 

dèficit. Aquesta manca de finançament específic per a la recerca i la investigació i la 

conseqüent necessitat de finançar-les amb pressupost genèric, redueix la capacitat de 

finançament de la UPC i per tant és un possible motor intern causant del dèficit econòmic 

acumulat fins l’exercici 2010. 
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Quin ha estat el creixement dels EDP’s de la UPC en  relació al creixement dels grups de 

recerca? Quina relació hi ha entre el creixement de ls crups de recerca i l’augment 

pressupostari dels grups de recerca consolidats?  

La capacitat de dedicació a la investigació es quantifica mitjançant els EDP o “equivalent 

a dedicació plena”. Els gràfics 8.19 i 8.20 mostren l’evolució del nº de EDP’s i de grups 

de recerca de la UPC respectivament: 

      

Gràfic 8.20. Evolució del nombre d’EDP’s..                     Gràfic 8.20. Evolució del nombre de grups de recerca. 
 

El gràfic 8.21 mostra l’evolució del pressupost assignat als departaments (directament 

associats als grups de recerca) i instituts de recerca consolidats: 

 

Gràfic 8.21.Evolució dels grups de recerca consolidats. 

Les dades que presenten els gràfics 8.20 i 8.21 indiquen que hi ha una correlació lògica 

entre l’evolució dels grups de recerca i la quantitat d’hores dedicades a la recerca . Pel 

que fa a el pressupost descentralitzat assignat per a grups departaments i instituts de 
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recerca (veure gràfic 8.21), s’observa que manté la tendència creixent. Aquests factors 

són coherents amb l’anàlisi del pressupost total assignat a la recerca i avalen la hipòtesi 

que la UPC ha de fer un esforç financer genèric molt elevat per a poder assolir totes les 

despeses associades a la Missió II. 

Quins són els resultats en recerca de la UPC? Quina  és la seva evolució en relació a  

l’evolució del pressupost associat a la Missió II? Existeix concordança entre els resultats 

de recerca i els ingressos generat per la mateixa?  

Els gràfics 8.22 i 8.23 mostren l’evolució de la productivitat en recerca durant el període 

analitzat: 

 
Gràfic 8.22. Evolució de la productivitat en recerca I 

 
Gràfic 8.23. Evolució de la productivitat en recerca II. 
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El gràfic 8.24 mostra l’evolució del pressupost total assignat a la Missió II: 

 
Gràfic 8.24. Evolució del pressupost total assignat a la Missió II. 

Es comprova que mentre el pressupost total assignat al finançament de la recerca augmenta 

cada any durant el període analitzat, els resultats de la recerca tenen un comportament més 

heterogeni. No es veu una concordança clara entre l’augment del pressupost assignat a 

recerca i els resultats obtinguts segons els gràfics 8.22 i 8.23., malgrat és cert que es 

desconeixen les quantitats econòmiques aportades per cadascun dels conceptes associats a 

l’activitat productiva i, per tant, la seva relació ingrés/despesa amb el pressupost associat. 

Emperò, sí que es pot conèixer la relació dels ingressos generats per la recerca a la UPC, tal 

com mostra el gràfic 8.25 . El gràfic 8.26 mostra la relació percentual entre el total d’ingressos 

generats per la Missió II i el total de despeses associades: 

     
Gràfic 8.25. Evolució dels ingressos generats per la Missió II.          Gràfic 8.26 Relació (Ingressos/ despesa) totals Missió II 

En el gràfic 8.26  s’observa que la UPC ingressa una mitjana del 29,5% del total de la despesa 

que fa en recerca. Aquest percentatge és baix si es té en compte l’esforç pressupostari que 

aquesta missió representa per als comptes financers de la universitat. D’altra banda, com es 
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veurà més endavant, només un 4,6% de mitjana d’aquests ingressos repercuteixen en el 

pressupost genèric de la UPC.  

Es conclou que la repercussió dels ingressos que genera la recerca en funció de l’esforç 

pressupostari que suposa és molt baixa i podria ser un petit motor de dèficit. 

 

Quina posició ocupa la UPC pel que fa a la investig ació i la recerca a l’Estat Espanyol? I 

al mon?  

Pel que fa al nombre de publicacions, la UPC es situa entre les 10 universitats millors 

d’Espanya (pàgina 15, cap.4, informes de CYD 2010). En quant al nombre de patents entre el 

període 2000-2009, la Universitat Politècnica de Catalunya és la primera en el rànking de les 

universitats espanyoles amb 314 sol·licituds acumulades en aquest període (pàgina 17, cap.4, 

informes CYD 2010).Altres dades d’interès són les que es mostren a la taula 8.1: 

Rànking espanyol (d’un total de 46 institucions que  hi participen)  

Qualitat del doctorat 1 

Ingressos en I+D 4 

Producció científica 

Ciències de la computació 1 

Ciències dels materials 1 

Ciències mediambientals 4 

Rànking mundial (d’un total de 2650 institucions qu e hi participen)  

Producció científica 261 

 
 

Taula 8.1 Posició de la UPC en recerca 

Quins són els resultats obtinguts de la inversió en  recerca que fa la UPC? Com 

repercuteixen aquest resultats en el pressupost gen èric d’ingressos?  

Com ja s’ha avançat en els gràfics 8.25 i 8.26, la UPC rep una mitjana del 29,5% del total de la 

inversió que fa en recerca. Aquest resultat és baix, però encara ho és més si s’analitza des del 

punt de vista del pressupost genèric. L’anàlisi del overhead fet a l’apartat 7.3.2.4 mostra que el 

percentatge d’ingressos assignats al pressupost genèric procedents de la Missió II és molt 

reduït en relació del que s’assigna al pressupost d’ingressos específic (veure gràfic 7.45), 

essent la relació del 14% i el 86% respectivament. A més a més, l’ overhead genèric està 
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directament associat a la compensació de les despeses en infraestructures generades per la 

Missió II, però no es fa cap referència a, per exemple, la despesa en personal (que és molt 

elevada) o, per exemple, a la despesa en manteniment general. 

En el gràfic 7.48 mostra que la UPC rep un 4.6% de mitjana d’ overhead genèric en relació al 

pressupost total aportat per a la Missió II i un 10,9% en relació al pressupost genèric aportat, 

percentatges, en ambdós casos, molt baixos. Torna a fer-se palès, novament, que l’esforç que 

la UPC fa per a mantenir la seva qualitat i producció en recerca no és proporcionalment 

compensat pels ingressos que aquesta li reporta.  Aquesta afirmació té un rere fons molt 

preocupant, ja que, com s’ha afirmat diverses vegades en el present treball, l’esforç en  

despesa genèrica que la UPC realitza per a poder dur a terme la Missió II de manera que li 

proporcioni uns resultats prestigiosos per a poder-se mantenir entre les universitats europees 

de referència és massa elevat en relació a la compensació econòmica que rep en 

compensació. Aquest fet provoca la descapitalització d’altres partides pressupostàries alienes a 

la investigació redueix la capacitat d’autofinançament de la UPC, empitjorant els seus 

indicadors financers i la seva situació econòmica (Veure apartat 7.1).  

 

Quina és la relació del saldo pressupostari relacio nat amb la Missió II amb el dèficit de la 

UPC? 

Com ja s’ha vist a l’apartat 7.3.2.4, el saldo pressupostari relacionat amb el finançament de la 

Missió II representa una mitjana del 59,12% del total del romanent específic. Aquest valor és 

molt elevat i porta a dues conclusions importants: per una banda la relació directa que les 

inversions associades a la Missió II tenen amb el dèficit de la UPC atès el seu elevat pes en 

relació al romanent específic total de cada exercici. D’ altra banda, obre la pregunta que ja s’ha 

fet en l’apartat 7.1.4.2 sobre les modificacions del pressupost. Com es fan? Amb quin criteri 

s’augmenten tant algunes partides pressupostàries, especialment les relacionades amb el 

capítol 6 d’inversions? 

 

Quina és la despesa que implica el Parc UPC? Té alg una relació amb el dèficit?  

Malgrat que l’anàlisi dels parcs tecnològics no és objectiu d’aquest projecte atesa la seva 

complexitat i extensió, és important si més no fer esment del seu paper en la missió II i en la 

missió III. Pel que fa a la seva relació amb la missió II, els parcs hostatgen a grups de recerca i 

investigació. Per tant n’estan directament relacionats. Malgrat que la construcció dels parcs 
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tecnològic es fa íntegrament amb finançament específic, el seu finançament contribueix 

directament al dèficit de la UPC : 

Cap 6.INVERSIONS: Concepte 62.600 Parcs científics i tec nològics de la UPC 

 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 

Press.Definitiu 0,0 22.899,5 19.358,7 16.033,7 3.514,1 

Press.Contret 0,0 10.278,9 12.112,6 14.974,0 2.134,1 

Saldo pressupostari 0,0 12.620,6 7.246,0 1.059,7 1.379,9 
Taula 8.2 Pressupost associats als parcs científics i tecnològics de la UPC (Valors en milers d’€) 

La taula 8.2 mostra la repercussió dels parcs al dèficit de la UPC donat l’elevat saldo 

pressupostari de despeses que representen i que es suma directament al romanent afectat i, 

per tant, al dèficit de la UPC augmentant-lo en funció del resultat pressupostari de cada 

exercici. Destaca l’exercici 2006 en el qual la inversió en parcs tecnològics va afectar en 

12.620.6000 € el romanent afectat . 

A més a més de la despesa financera que ocasiona el Parc UPC, s’han de tenir en compte les 

despeses generals de manteniment, que es financen íntegrament amb pressupost de despesa 

corrent. El parc implica una despesa mitjana de 6,5 €/m2 mensuals. Malgrat que els espais del 

Parc UPC es lloguen, la despesa de manteniment general que  implica obliga a que aquest 

hagi d’estar ple per a poder-se mantenir.  

Del breu anàlisi realitzat, es pot considerar el Parc UPC com un possible motor intern del dèficit 

associat tant a la Missió II com a la Missió III. A més a més, hi ha un altre factor que no es pot 

menystenir però que, degut a manca de dades, no s’ha pogut demostrar numèricament: 

L’augment de personal i grups de recerca implica un augment en despesa patrimonial molt 

important. Si es tenen en compte el total de m2 de superfície pròpia de la UPC que ocupen els 

diferents grups de recerca (despatxos, laboratoris, etc) així com la corresponent despesa de 

manteniment associada (Llum, aigua, línies telefòniques, seguretat,etc), la despesa total 

associada a recerca en aquest aspecte s’elevaria molt. La UPC no rep cap contrapartida 

econòmica per part dels departaments, grups de recerca o instituts de recerca per tal de cobrir-

la, fet que torna a lligar-se amb el que és evident segons totes les dades analitzades fins ara 

pel que fa a la Missió II: la investigació surt molt cara;  les universitats que més esforços fan en 

millorar i avançar en I+D+i són les que abans es descapitalitzen a causa de la manca de 

finançament específic a aquest efecte. 
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Arrel de l’anàlisi realitzat, es conclou que el finançament de la recerca és un més que possible 

motor intern del dèficit per les següents raons: 

• L’elevada despesa genèrica assignada a la missió II . 

• La reduïda proporció entre despesa realitzada i ingressos obtinguts. 

• L’augment de grups de recerca implica augment de EDP’s i, per tant, augment de les 

despeses del capítol 1 (personal) associat a recerca així com un augment del 

pressupost descentralitzat assignat als departaments i als grups de recerca. 

• El baix percentatge en ingrés específic assignat a la repercussió de costos corrents 

associats a la recerca. 

• L’elevat esforç financer que suposa el Parc UPC. 

• La manca d’ingressos procedents dels resultats de la Missió II per a cobrir les despeses 

de manteniment general que ocasionen els grups de recerca i els seus integrants 

• L’elevat percentatge que el saldo pressupostari total assignat a la Missió II representa 

respecte el romanent específic de cada exercici. 

No es pot assumir que les necessitats financeres d’una determinada activitat asfixiïn el 

normal desenvolupament de la resta. És necessari, tal com s’indica al l’informe de la CRUE 

“La Universidad Española en cifras 2010” que, a nivell institucional s’implementin mesures 

de caire financer que garanteixin la sostenibilitat econòmica de les universitat a la vegada 

que incentivin el desenvolupament de les seves activitats investigadores. 

8.3. MISSIÓ III: 

A partir dels aspectes estudiats als punts 5.5 y 7.3.2 del present projecte, es plantegen a 

continuació una sèrie de preguntes la resposta de les quals és un aspecte crític per a deduir els 

possibles motors interns del dèficit relacionats amb la missió III. 

  Del pressupost total, quin percentatge es destina a  transferència de tecnologia?Com ha 

evolucionat?Quin percentatge del pressupost total a ssignat a la missió III representa el 

pressupost genèric i quin  l’específic? Quina propo rció hauria  de ser?  

Els gràfics 8.27 i 8.28 mostren la relació entre el pressupost total assignat a la missió III i el 

pressupost total de despeses i l’evolució del pressupost total de despeses respectivament: 
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Gràfic.8.27. % Press.Missió III/ Press.total despeses  Grafic.8.28. Evolució pressupost total Missió III 

 

El 2% del pressupost total de despeses (una mitja de 300M€) es destina a la missió III 

(Universitat i Societat). És una proporció molt baixa considerant la importància d’aquesta 

missió, ja que és la que facilita que els resultats obtinguts en la missió II (recerca) es transmetin 

a la societat. L’evolució del pressupost destinat a aquesta missió té una tendència molt irregular 

que pot ser provocada per la poca homogeneïtat  amb que es donen els projectes i les 

col·laboracions amb les empreses.  

 

Pel que fa al gràfic 8.28, es pot deduir que des de l’any 2005 fins al 2007 van haver moltes 

col·laboracions/projectes/spin-off etc, ja que la universitat va destinar-hi molt més pressupost 

que l’ any 2008, que va tenir un decrement de 7M€ en tan sols un any. Pot ser perquè els 

projectes d’ anys anteriors van tenir una duració de varis anys o bé per la situació de la societat 

l’ any 2008, quan va explotar la bombolla Immobiliària a Espanya i va començar la crisis actual, 

encara que aquesta última opció no sembla correcta si es veu que al any 2009 i 2010 torna a 

pujar el pressupost destinat per universitat i societat, tornant aproximadament als valors del any 

2007. 
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Gràfic 8.29. Evolució del tipus de finançament de la Missió III 

 

La Missió III hauria de finançar-se majoritàriament amb pressupost específic,  distribuït segons 

els projectes o col·laboracions. Emperò, segons mostra el gràfic 8.29, ( estret a partir de les 

dades de la taula 7.34 de l’ apartat 7.3.3) no sols no manté un criteri homogeni d’assignació, 

sinó que és molt variable al llarg del temps, creant confusió i incoherències en les partides 

pressupostàries. Aquest descontrol i mala assignació podria ser un del motors del dèficit. 

 

Quins beneficis s’obtenen d’aquesta missió?Quins be neficis n’ obté la UPC? I la 

societat? Es recupera la inversió?  

 

Els beneficis obtinguts per la UPC arrel de la Missió III es poden classificar en beneficis 

directament econòmics, que son els obtinguts a partir de les col·laboracions, projectes, etc en 

què participa la universitat amb les empreses i els beneficis pel que fa a l’adquisició de prestigi 

per a la UPC i que també poden implicar beneficis econòmics però no a curt termini.  

 

Un dels principals aspectes de la transferència de tecnologia de la universitat cap a la societat 

són les empreses spin-off’s. Aquestes reporten també molts beneficis a la universitat que els 

dóna suport. Les noves empreses incrementen el prestigi de la institució i enriqueixen la seva 

recerca, ja que creen oportunitats per a la realització de projectes d'investigació, tesis doctorals 

i projectes finals de carrera. Com que, per definició, es basen en el coneixement i en la R+D, 
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una vegada desenvolupades, les spin-off’s seran empreses molt actives col·laborant amb la 

mateixa universitat. Per tant, encarregaran projectes de R+D als grups d'investigació propers al 

seu camp d'activitat i incorporaran estudiants llicenciats. A més a més, una universitat activa en 

el terreny de la creació d’empreses té una capacitat superior per atreure talent docent, 

d'investigació i estudiantil. 

 

El prestigi obtingut per la UPC de les col·laboracions amb empreses queda patent en els 

informes del CYD (quadre 21, cap.4, informes CYD 2010), on es veu que la UPC està a la 

primera posició al rànking de col·laboracions en projectes amb empreses industrials (17 

projectes l’ any 2009), i és esmentada com una de les més actives en la participació de 

plataformes tecnològiques. Respecte a les empreses spin-off creades, l’ informe CYD la situa 

com la 3ª d’Espanya, (quadre 28, cap.4, informes CYD 2010) amb 8 spin-off, 13 investigadors 

vinculats a spin-off i 7 acords de llicències firmades per les spin-off amb la universitat l’ any 

2009. Per tant, queda clar que els beneficis pel que fa a l’adquisició de prestigi són patents i 

reals, ja que la UPC està classificada com una de les millors universitats d’Espanya als 

rànkings públics. 

 

La societat també obté beneficis de les noves empreses spin-off’s i start-up’s. Una spin-off 

universitària és una empresa promoguda per un o diversos investigadors i que es crea, amb el 

suport de la universitat, amb la finalitat d’explotar els resultats i el coneixement que aquests 

investigadors han obtingut en un procés de recerca. Mentre que una spin-off sorgeix 

obligatòriament dels resultats de recerca d'un grup d'investigació o de la innovació, una start-up 

es caracteritza únicament pel fet de respondre a una oportunitat de mercat. La diferència 

fonamental és que, en una start-up, el producte o servei que s'ofereix ja existeix al mercat i, per 

tant, el factor principal d'èxit és el posicionament competitiu. 

 

Les spin-off i les Start-up generen nous llocs de treball i subcontracten activitats productives i 

serveis especialitzats, lloguen espais i utilitzen altres serveis d’ús comú. A més a més, les spin-

off contribueixen a modernitzar i diversificar l’economia de la regió. En definitiva, fomenten el 

desenvolupament econòmic i el progrés social de la zona. En aquest sentit, el suport de la 

universitat a les noves empreses és fonamental perquè es mantinguin en el seu entorn 

geogràfic més proper. L’evolució de la  creació d’empreses d’aquest tipus en la UPC (a través 

del programa INNOVA) s’observa al gràfic 8.30.  L’evolució es negativa en el període 2005 - 
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2007, on el nombre d’empreses spin-off i start-up es redueix en un 16% i 35% respectivament, 

mentre que  l’any 2008 es produeix un pic positiu arribant a la creació de 9 i 16 empreses, 

respectivament, per a l’any següent decréixer quedant solament aproximadament 5 empreses 

de cada tipus. La valoració global no està malament, però la tendència final que indica un clar 

decreixement no indica bones perspectives per al futur.  

 

Gràfic 8.30. Evolució de la creació d’empreses spin-off i start-up. 

 

Segons les dades del programa INNOVA, com mostra el gràfic 8.31, el 35% de les empreses 

creades tenen una facturació de entre 100.000 y 500.000 €. Però, quin percentatge es 

transforma en benefici per a la universitat? Si el pressupost assignat per la UPC per aquesta 

missió és de 6 M€ de mitjana, es recupera la inversió?probablement aquest sigui principal un 

dels principals motors del dèficit associats a la missió III. 

 

Gràfic 8.31 Facturació anual de les empreses creades pel programa INNOVA 
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8.4. Patrimoni 

Abans d’analitzar aquest apartat, cal puntualitzar que, malgrat es considera important per a 

assolir els objectius d’aquest projecte, no s’ha pogut tractar amb la profunditat que es creu 

hagués estat apropiada a causa de la manca de dades i de la impossibilitat d’aconseguir-les tot 

i els esforços que s’han realitzat a tal efecte. 

A partir de les dades analitzades als punts 7.1 i 7.4,  es plantegen una sèrie de qüestions sobre 

el funcionament i l’evolució del patrimoni en relació al pressupost de despeses assignat en 

cadascun dels exercicis analitzats amb l’objectiu de deduir els possibles motors interns de 

dèficits relacionats. 

Quina és la proporció de l’immobilitzat material en  el balanç de la UPC? Com afecta 

aquesta proporció al seu resultat econòmic-financer ? 

L’immobilitzat material de la UPC representa una mitjana de quasi el 72% del seu actiu. Tal 

com s’ha exposat a l’apartat 7.1.2, aquest percentatge és molt elevat i provoca seriosos 

desequilibris en l’estructura econòmica de la UPC que es reflecteixen en el valor del fons de 

maniobra, la solvència i la liquiditat.(possible motor intern) 

A més a més, com ja s’ha comentat a l’apartat 7.4, des de l’exercici 2008 la GdC va deixar de 

subvencionar les inversions associades a noves construccions i equipaments. A conseqüència 

d’això, totes les inversions que es fan per a augmentar el patrimoni de la UPC impliquen un 

augment en la partida de creditors del passiu i, en conseqüència, un empitjorament de 

l’endeutament. Aquest seria un possible motor intern del dèficit. 

Quin és el pressupost de despeses associat a patrim oni? Quina és la relació entre el 

finançament genèric i l’específic? Quin percentatge  representa el pressupost de 

despeses de patrimoni respecte el pressupost total de despeses de la UPC?  

A partir de les dades de la taula 7.36, es deriva la relació percentual ( en valors mitjans) entre el 

pressupost de despeses genèric i específic associats a patrimoni  que es mostra en el gràfic 

8.32 i la relació entre el pressupost total de despeses de la UPC i el respectiu associat a 

patrimoni que es mostra al gràfic 8.33:  
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Gràfic 8.32. Relació dels tipus de finançament de Patrimoni     Gràfic 8.33. Pressupost patrimoni Vs pressupost total de despeses 

Del gràfic 8.32, el primer que destaca és que el percentatge d’ambdós pressupostos és molt 

similar. Emperò, tal com indica la taula 7.37, el manteniment general de la UPC ( entenent amb 

això tots els conceptes associats a manteniment, serveis i seguretat indicats a la taula 7.35) 

representa una mitjana del 74,4% del pressupost genèric total associat a patrimoni i el 35,7% 

de mitjana de tot el pressupost associat a patrimoni. Aquests percentatges impliquen una 

despesa mitjana anual en manteniment general de la UPC de 17.038.800 €. 

Per tant, el manteniment general de totes les infraestructures i construccions de la UPC es fa 

amb pressupost genèric mentre que, de forma general, es pot afirmar que les inversions 

associades a  noves construccions i infraestructures  i a la seva millora es fan amb pressupost 

específic. D’altra banda, considerant que s’han tingut en compte únicament dos articles del 

capítol 6 de despeses i les relacionades amb el manteniment general del capítol 2 ( veure taula 

7.35), la proporció que el pressupost de manteniment representa respecte el pressupost total 

de despeses (veure gràfic 8.33) és molt elevada. 

Quina és la relació entre els m 2 construïts i la despesa en manteniment general? Co m 

afecten les noves construccions al pressupost genèr ic de la UPC?  

 El gràfic 8.34 mostra l’evolució, en m2, del patrimoni la UPC. La totalitat del patrimoni implica 

unes despeses en manteniment general molt elevades. El gràfic 8.35 mostra l’evolució de les 

despeses associades al manteniment general. 

Com era d’esperar, el pressupost associat al manteniment general de al UPC augmenta a mida 

que ho fan els m2 construïts. Per tant, tot i que la despesa en construccions i renovacions 

d’infraestructures es faci amb finançament específic, el manteniment associat es finança amb 

pressupost genèric, amb les conseqüències econòmiques que aquesta despesa comporta pel 

que fa a la despesa corrent de la UPC. 
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Gràfic 8.34 Evolució de la superfície construïda de la UPC     Gràfic 8.35 Evolució de la despesa de manteniment general 

Quina és la relació entre les despeses de mantenime nt general i les depeses corrents? 

Quines conseqüències poden tenir les despeses en ma nteniment general en relació amb 

la capacitat d’autofinançament?  

Les despeses associades al manteniment general es financen íntegrament amb pressupost 

genèric i formen part de les despeses corrents. El gràfic 8.36 mostra el valor mitjà de la 

despesa en manteniment general respecte les despeses corrents: 

 

Gràfic 8.36. Relació de la despesa en manteniment general amb la despesa corrent total 

L’augment de les despeses de manteniment general es reflecteix en la despesa corrent i 

implica una reducció de l’estalvi brut i per tant una reducció de la capacitat de finançament de la 

UPC. Per tant, l’evolució a l’alça d’ aquestes despeses es pot relacionar amb l’augment 

Les despeses de manteniment 

general representen una mitjana 

de 17.630.900 € anuals, el  7% de 

mitjana de despeses corrents i el 

4% de mitjana del pressupost total 

de despeses de la UPC. 
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de creditors (a curt i llarg termini) i per tant es considera un possible motor intern causant del 

dèficit de la UPC. 

Quina relació hi ha entre les despeses de mantenime nt general associades a patrimoni i 

les missions II i III?  

Hi ha un altre aspecte a tenir en compte referent a les despeses de manteniment general que 

es considera important però que no s ‘ha pogut analitzar a causa de la manca de dades. En 

principi les despeses de manteniment general relacionades amb les missions II i III haurien de 

ser part dels pressupostos específics respectius amb l’objectiu de minimitzar la 

descapitalització d’altres partides pròpies del finançament corrent de la universitat. Si es pogués 

conèixer el número de m2 destinats a les missions II i III, es podria fer una relació del 

percentatge de la despesa en manteniment general associada . La realitat indica que no hi ha 

cap inversió genèrica procedent dels resultats de les missions II i III que pogués ser destinada a 

costejar la despesa en manteniment general que aquestes ocasionen. 

Quina relació hi ha entre el saldo pressupostari as sociat al finançament del patrimoni i el 

pressupost genèric associat a patrimoni? Té alguna relació amb el dèficit de la UPC?  

 

El saldo pressupostari específic associat a patrimoni és el corresponent als articles 62 i 63 

(inversions en noves construccions i a inversions en reposició respectivament). Com ja s’ha 

comentat a l’apartat 7.4, els saldos pressupostaris de despeses resultat de la diferència entre el 

pressupost definitiu associat als articles 62 i 63 i el corresponent pressupost contret són molt 

elevats i provenen de la previsió del pressupost específic ja que estan relacionats amb les 

modificacions pressupostàries fetes durant cada exercici i que són, en alguns casos, molt 

elevades a l’alça. El gràfic 8.37 mostra l’evolució del saldo pressupostari assignat a patrimoni 

juntament amb l’evolució del romanent específic de l’exercici: 
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Gràfic 8.37 Romanent específic VS saldo press. de patrimoni   Gràfic 8.38 % saldo press. patrimoni/romanent específic. 

 

El gràfic 8.38 mostra el valor mitjà que el saldo pressupostari associat a patrimoni respecte al 

total del romanent específic de l’exercici. Considerant que només s’han tingut en compte dos 

articles del capítol 6 de despeses per al seu càlcul, la proporció del 8% és molt elevada. Es pot 

afirmar doncs el pressupost específic relacionat amb patrimoni genera un saldo pressupostari 

de despeses que està directament relacionat amb el dèficit de la UPC. Aquest fet podria 

considerar-se un possible motor intern del dèficit de la UPC. 

 

En conclusió, els possibles motors interns del dèficit associats a patrimoni serien: 

 

� L’elevat immobilitzat material, que provoca problemes en l’estructura econòmica de la 

UPC i seriosos desequilibris relacionats amb el fons de maniobra, la solvència i la 

liquiditat. 

� L’actual política de retorn dels crèdits finalistes dedicats a noves construccions en 

infraestructures, que han provocat un augment dels creditors a llarg i curt termini i en 

conseqüència empitjoren la situació de la UPC pel que fa al seu endeutament i a la 

capacitat d’autofinançament. 

� L’augment d’infraestructures i de construccions implica un augment de la despesa en 

manteniment general de la UPC. Aquestes despeses són de tipus corrent i per tant el 

seu creixement redueix la capacitat d’autofinançament de la universitat, agreujant la 

seva situació d’endeutament. 

� Les despeses de manteniment relacionades amb els m2 de la UPC associats a les 

missions II i III són genèriques i corrents i no es contemplen ingressos genèrics 

procedents dels resultats d’aquestes dues missions per a cobrir-les. En conseqüència 
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s’augmenta la despesa de manteniment general. 

� Els saldo pressupostari total relacionat amb les inversions associades a patrimoni 

representa un 8% de mitjana del romanent específic de l’exercici. Aquest valor és molt 

elevat i està directament relacionat amb el dèficit de la UPC. 

8.5. Serveis generals 

Els serveis generals de la UPC donen suport a les facultats i campus en aspectes 

relacionades amb l’ economia, la contractació, les infraestructures,el personal, l’ 

organització, els sistemes d’informació i els serveis universitaris diversos, com poden ser el 

servei de relacions internacionals o el servei de biblioteques. Com es pot veure a les figures 

5.11, 5.12, 5.13 hi ha multitud d’unitats i àrees dins d’aquests serveis. 

 

Com es gestionen i controlen les unitats de Serveis  Generals?  

És molt important destacar la dificultat que suposa controlar i gestionar totes aquestes 

unitats i les seves despeses. Durant el desenvolupament del projecte es va intentar trobar 

en primer lloc els organigrames des del 2005 per poder descobrir els canvis i l’evolució dels 

serveis, detectar duplicitats i utilitats, però no existeixen (els organigrames del punt 5.2 del 

present projecte són els únics que s’han aconseguit  i no estan actualitzats). Tampoc hi ha 

un document clar on s’indiquin les despeses desglossades  relacionades amb els Serveis 

Generals. A les memòries i els pressupostos de la universitat les partides destinades a 

aquestes unitats no estan definides. Per tant, s’observa una important manca d’informació i 

de control dels serveis generals. Aquest punt podria ser un motor del dèficit important, 

degut a les seves dimensions. 

Com es relacionen els serveis Generals amb les miss ions de la universitat?  

Considerant les principals unitats funcionals de la UPC, s’ha establert una classificació que 

,malgrat pot ser discutible, per al propòsit del projecte és suficient. Es tracta de tenir una 

idea aproximada de les missions a les quals van dirigits els serveis prestats per les unitats 

funcionals. Aquesta classificació és la que s’indica a les taules 8.3, 8.4, 8.5 i 8.6: 
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Taula 8.3 Serveis Generals comuns a les tres missions 

 

 

Taules 8.4,8.5 i 8.6. Serveis Generals relacionats amb les missions I, II i III. 

El gràfic 8.39 mostra el percentatge de Serveis Generals que s’associa a cadascuna de les 

missions de la UPC, segons les dades de els taules 8.3, 8.4, 8.5 i 8.6: 

 
Gràfic 8.39. Relació de la classificació del Serveis Generals segons les missions 
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Del gràfic 8.39 es dedueix que el 39% de les unitats funcionals presten serveis que són 

comuns a les 3 missions (com és el cas del Servei de Gabinet Jurídic o el de Planificació, 

avaluació i qualitat), seguit pel 34% de les unitats funcionals que presten serveis a la 

missió I (docència). Les proporcions observades són coherents i és normal que per 

docència hi hagi més serveis que per la resta de les missions, ja que la primera finalitat de 

la universitat es la docència. 

 

Quines unitats tenen més personal? A quines mission s presten serveis? Quina  

despesa representa per a la universitat?  

Del gràfic 8.40 es por extreure que les unitats que més personal d’administració i serveis tenen 

són el campus del Baix Llobregat (missió I), el Centre de Transferència de Tecnologia (missió 

II) i els campus Nord i de Terrassa (missió I), seguits pel Servei de Personal que és comú a les 

tres missions. La quantitat de PAS als campus és normal que sigui elevada ja que són unitats 

que engloben tots els serveis requerits pel campus. 

Cal comentar que encara que la gràfica 8.40 mostri 81 persones com personal del Centre de 

Transferència de Tecnologia, 51 són fixes i 30 varien segons els projectes, pel que no hi ha 

tanta diferència com sembla entre quantitat de personal en el CTT i altres unitats que no siguin 

campus.  La unitat del CTT  està  relacionada amb les missions II i III, ja que és l’ encarregada 

de la promoció i difusió de R+D+i i de la gestió del seus projectes, assessorant tècnicament els 

mateixos i explotant els seus resultats. 
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Gràfic 8.40. Nombre de PAS per unitats (valors mitjans en el període analitzat) 

Respecte a les despeses de personal que representen les unitats funcionals per a la universitat 

, es pot aproximar un cost mig per PAS fent el sumatori del costos anuals dels PAS i dividint pel 

nombre de PAS totals de totes les unitats. Es presenta la taula 8.7 fent aquesta aproximació, on 

queda reflectida la despesa mitjana per PAS en el període 2005-2009 i on es mostra que la 

despesa de les retribucions del PAS ha augmentat exponencialment amb un increment del 

40% en 5 anys degut a que el nombre del personal PAS s’ha incrementat tant en personal 

funcionari com laboral en un 45% i 32% respectivament. 

 

Taula 8.7 Càlcul de les retribucions del PAS 
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Gràfic 8.41. Evolució de les retribucions del PAS 

Cal fer una reflexió profunda amb les dades de la taula 8.7 i la gràfica 8.41 i analitzar si 

aquest increment de PAS millora la qualitat en els serveis en la mateixa proporció que 

augmenta el cost de personal o si per contra tenir tantes unitats i tant personal significa un 

handicap pel control i gestió dels mateixos. L’elevada despesa que ha representat l’ 

augment de PAS és probablement un altre dels motors interns del dèficit. 

Per què es van crear tantes unitats i serveis? Eren  necessàries? Hi ha revisions 

periòdiques de les necessitats a cobrir pels servei s? 

Degut a les característiques i dimensions de la UPC sembla lògic que tingui un 

considerable nombre d’unitats, però cal  destacar que les èpoques de bonança viscudes 

van proporcionar una visió més enfocada a la qualitat i els serveis en pro de la universitat 

d’excel·lència que en altres èpoques, afegint serveis que representaven un valor afegit per 

a la universitat com l’ “Oficina de Suport a la Igualtat d’ Oportunitats” encara que aquests 

estiguessin fora de l’ estratègia principal de la universitat. És important tenir present l’entorn 

social i la situació del país en aquell moment, i com pot haver afectat al sentit i la utilitat de 

aquestes unitats. 

Respecte les revisions de les unitats funcionals, no s’ha pogut obtenir molta informació i tot 

sembla apuntar que no s’ha fet un plantejament formal respecte la possibilitat de suprimir 

unitats que pot ser presten un servei de valor afegit a la universitat però que es podrien 

suprimir/externalitzar si no influeixen directament a les necessitats prioritàries de la UPC, a 

causa de la despesa extraordinària que suposen. 
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Quins serveis es podrien externalitzar?Quina despes a suposa no externalitzar-los?  

La classificació dels serveis segons si es poden o no externalitzar, és molt discutible i si es 

porta a la pràctica estarà sotmès a moltes discussions, debats, interessos i consideracions i 

tindrà un procés complicat. Per tenir una idea aproximada, en aquest projecte s’ha fet una 

classificació amb un criteri basat en si els serveis aportats estan en línea amb les missions i 

l’ estratègia de la UPC. Segons aquest criteri, es mostren les taules 8.8 i 8.9 que indiquen la 

classificació i la despesa aproximada que suposaria  externalitzar-les o no. 

    
Taules 8.8 i 8.9. Possibilitat d’externalització dels Serveis Generals de la UPC 

De l’ aproximació de la despesa  assignada i de la classificació de les taules 8.8 i 8.9, es pot 

extreure el gràfic 8.42  que mostra que el 33% de la despesa total de PAS d’ unitats 

funcionals es podria externalitzar. Això suposaria un estalvi de quasi 9 M€ de despeses en 

serveis que es podrien externalitzar. 

 

Gràfic 8.42. Proporció dels costos d’ externalització dels Serveis Generals. 
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9. HIPÒTESIS I CONCLUSIONS 

En aquest apartat es fa un recull de tots els possibles motors interns causants del dèficit de la 

UPC que s’han anat deduint al llarg del projecte. 

� El traspàs competencial de gestió del pressupost cap als centres docents implica una 

reducció del control per part dels òrgans de govern sobre aquest i, per tant, dificulta la 

detecció de problemes, anomalies o desviacions imprevistes. 

� Es detecta una incoherència entre el nombre d’ estudiants i de PDI. Cóm pot ser que 

mentre el nombre d’estudiants baixa un 10% en 5 anys, el nombre de PDI pugi 

aproximadament un 10% i el pressupost en retribucions pugi fins un 60%?  

� La promoció dels PDI es produeix amb relativa facilitat, fet que implica un increment 

dels salaris i per tant un augment de la despesa en personal.  

� L’evolució del personal del la UPC i dels estudiants tenen tendències oposades. Mentre 

que el nombre d’estudiants es redueix, el nombre de PDI i PAS augmenta 

� Els ingressos recaptats a través de la matriculació dels estudiants tenen una tendència 

de creixement inversa a la corresponent a les retribucions de personal 

� L’any 2007 es va modificar el sistema de perfils professionals del personal de la UPC, 

ajustant-se en molts casos a un perfil de categoria superior,  amb el conseqüent 

augment de sous 

� Les retallades de les transferències corrents i altres tipus de finançament tant per part 

dels governs competents (GdC i Estat Espanyol) com per part d’altres entitats públiques 

i privades han esdevingut una de les causes dels resultats econòmics negatius de la 

UPC. 

� L’actual política de retorn dels crèdits finalistes (en vigència des del 2008)  dedicats a 

noves construccions en infraestructures, han provocat un augment dels creditors a llarg 

i curt termini, empitjorant la situació de la UPC pel que fa al seu endeutament i a la 

capacitat d’autofinançament. 

� L’eficiència econòmica del PDI entesa com el rati entre número d’estudiants per PDI es 

redueix cada any al llarg del període d’estudi en discordança amb el valor d’aquest rati 

respectiu a les universitats europees de referència. 

� La manca de finançament específic per a la recerca i la investigació i la conseqüent 
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necessitat de finançar-les amb pressupost genèric, redueix la capacitat 

d’autofinançament de la UPC a causa de: 

• La reduïda proporció entre despesa realitzada i ingressos obtinguts en recerca. 

•  L’augment de grups de recerca implica augment de EDP’s i, per tant, augment 

de les despeses del capítol 1 (personal) associat, així com un augment del 

pressupost descentralitzat assignat als departaments i als grups de recerca. 

• El baix percentatge de l’ ingrés específic de recerca assignat a la repercussió de 

costos corrents de la universitat. 

• L’elevat esforç financer que suposa el Parc UPC. 

• La manca d’ingressos procedents dels resultats de la Missió II per a cobrir les 

despeses de manteniment general que ocasionen els grups de recerca i els 

seus integrants 

• L’elevat percentatge que el saldo pressupostari total assignat a la Missió II 

representa respecte el romanent específic de cada exercici. 

� La Missió III hauria de finançar-se majoritàriament amb pressupost específic,  distribuït 

segons els projectes o col·laboracions. Emperò, no sols no manté un criteri homogeni 

d’assignació, sinó que és molt variable al llarg del temps, creant confusió i 

incoherències en les partides pressupostàries 

� De les empreses creades per programes com l’INNOVA, de les que el 35% tenen una 

facturació entre 100.000 € i 500.000 €, quin percentatge es transforma en benefici per a 

la universitat? Si el pressupost assignat per la UPC per aquesta missió és de 6 M€ de 

mitjana, es recupera la inversió? 

� L’immobilitzat material de la UPC representa una mitjana de quasi el 72% del seu actiu. 

aquest percentatge provoca seriosos desequilibris en l’estructura econòmica de la UPC 

que es reflecteixen en el valor del fons de maniobra, la solvència i la liquiditat 

� L’augment d’infraestructures i de construccions implica un augment de la despesa en 

manteniment general de la UPC. Aquestes despeses són de tipus corrent i per tant el 

seu creixement redueix la capacitat d’autofinançament de la universitat, agreujant la 

seva situació d’endeutament. 

� Les despeses de manteniment relacionades amb els m2 de la UPC associats a les 

missions II i III són genèriques i corrents i no es contemplen ingressos genèrics 

procedents dels resultats d’aquestes dues missions per a cobrir-les 

� Els saldo pressupostari total relacionat amb les inversions associades a patrimoni 

representa un 8% de mitjana del romanent específic de l’exercici.  

� No es disposa d’informació clara referent a l’evolució dels serveis generals 
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(organigrames, creació, desaparició, despeses associades,etc.) i degut  a la gran 

quantitat i diversitat d’unitats que composen aquests serveis es fa molt complicat 

controlar-les i gestionar-les. 

� Caldria fer una reflexió sobre si l’augment de la despesa en retribucions del PAS 

associat a Serveis Generals està relacionada amb una millor qualitat dels mateixos. 

� Tot sembla apuntar que no s’ha fet un plantejament formal respecte la possibilitat de 

suprimir unitats que pot ser presten un servei de valor afegit a la universitat però que es 

podrien suprimir/externalitzar si no influeixen directament a les necessitats prioritàries 

de la UPC, a causa de la despesa que suposen. 

 

Remarcar que amb el present projecte s’han assolit tots els objectius fixats al seu inici: 

• S’ha realitzat un estudi de les organitzacions que generen coneixement. 

• S’ha estudiat el funcionament i l’ estructura d’una organització de mida i complexitat 

considerables – cas UPC 

• S’ha fet l’anàlisi de l’evolució econòmic-financer de la Universitat Politècnica de 

Catalunya, en els darrers 5 anys. 

• S’ha analitzat l’ organització i estructura de la Universitat Politècnica de Catalunya com 

a exemple d’organització que genera coneixement de mida i complexitat considerables. 

• S’han contrastat les anàlisis realitzades amb els serveis que ofereix la universitat a la 

societat. 

• S’ha investigat l’origen del dèficit  i deduït els possibles motors interns causants del 

dèficit. 

• S’ha arribat a unes hipòtesis (possibles motors interns) de les causes del dèficit 

basades en dades reals . 

• S’ha proporcionat al professor Francesc Solé Parellada informació analítica per la 

conferència XXIX JORNADAS DE GERENCIA UNIVERSITARIA. 

• S’ha fet un document de reflexió per futurs plantejaments i cerca de millores 

relacionades amb la gestió del dèficit pressupostari per a la Universitat Politècnica de 

Catalunya. 





Origen de l’ increment de les despeses de les organitzacions que generen coneixement Pág. 201 

   

10. PLANING 
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11. PRESSUPOST 
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12. IMPACTE MEDIAMBIENTAL 

El present projecte és una anàlisi de la situació econòmico-financera i organitzativa de la UPC. 

L’objectiu principal és deduir possibles causes internes que han provocat l’actual situació de 

dèficit pressupostari de la universitat. No és objectiu d’aquest treball proposar solucions o 

canvis en la UPC, sinó obrir el camí a terceres persones plantejant possibles noves vies d’ 

estudi per tal de verificar si les causes internes proposades són reals i mesurables per, en tal 

cas, iniciar nous projectes amb l’objectiu de millorar-les en un futur. 

El recull final d’hipòtesis plantejades a l’apartat 9 és de naturalesa diversa; fa referència tant a 

aspectes econòmics com organitzatius de la UPC. En el cas de dur-se a terme projectes de 

millora de les hipòtesi plantejades, l’ impacte ambiental que es produiria en la UPC seria  molt 

heterogeni.  

En general, es pot afirmar que es produirien canvis a nivell social a curt termini, a l’inici de 

l’aplicació de les mesures de millora, i canvis estructurals i econòmics a llarg termini, un cop les 

mesures haguessin pogut reeixir de manera positiva segons els seus objectius. 

Considerant les hipòtesis plantejades individualment i les seves hipotètiques millores, l’aplicació 

dels possibles canvis organitzatius i econòmics podrien donar lloc a un canvi general en 

l’ambient de treball de la universitat. Seguidament es plantegen algunes suposicions: 

� Plantejar possibles noves estratègies de control pressupostari en les unitats 

bàsiques  provocaria en el personal de la UPC un augment de la sensació de 

desconfiança i de control per part dels òrgans de govern, tot i que a llarg 

termini això pogués ser positiu i millorar l’actual situació d’incertesa 

econòmica que, en alguns aspectes analitzats, pateix la UPC. 

� Augmentar el control de les modificacions pressupostàries i acotar els 

seus valors màxims seria una acció que tornaria a trobar-se amb 

l’oposició frontal de molts membres de les unitats bàsiques i els serveis 

generals de la universitat, tot i que a llarg termini podria millorar les 

previsions pressupostàries inicials i reduir les despeses finals que ha de 

pagar la UPC, millorant així la seva situació deficitària. 

� Reduir les plantilles de personal (PAS i PDI ) i augmentar el control de la 

seva eficiència serien decisions que provocarien moltes reaccions 
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contràries i desavinences entre el personal i els òrgans de govern, 

malgrat que aquesta acció pogués, a llarg termini, millorar la situació de 

la UPC tant pel que fa als seus resultats pressupostaris com en relació 

amb altres universitats espanyoles i europees i aclarir el seu futur, avui 

una mica incert, pel que fa al seu posicionament en termes d’eficiència 

docent i investigadora. 

� Augmentar el percentatge del finançament dels estudis per part de 

l’estudiantat podria provocar una reacció adversa general a nivell social, 

malgrat que per a la Universitat implicaria una millora del seu balanç 

econòmic i dels seus resultats financers en general i, molt important, 

reduiria la seva situació actual de dependència de les transferències 

corrents dels governs de Catalunya i d’Espanya per a la seva 

supervivència. 

� La reducció de la massa patrimonial de la UPC implicaria un canvi 

estructural general dels espais. Una millor explotació dels espais 

canviaria l’esperit de pertinença de les superfícies ocupades i 

d’infraestructures (de despatxos, laboratoris, aules, maquinària,etc) i 

milloraria el de compartir i fer de la universitat un espai multidisciplinari, 

on els espais no són propietat de ningú sinó que estan disposats al servei 

de tothom i poden variar la seva funcionalitat en relació a les demandes 

tant internes com externes. A més a més, a nivell econòmic, la reducció 

de la massa patrimonial implicaria una reducció proporcional de les 

despeses en manteniment general i una millora en l’estat financer del 

balanç en molts aspectes. 

� El requeriment d’augmentar la proporció del finançament específic de les 

missions II i III respecte el finançament total podria implicar que els 

investigadors i les investigadores dinamitzessin més les propostes de 

projectes de qualitat capaços d’atreure l’atenció d’inversors externs a la 

UPC. Aquest fet, tot i que a curt termini probablement es trobaria amb 

l’oposició directa del PDI, a llarg termini podria millorar el seu compromís 

amb les missions II i III i repercutir de manera positiva en la posició de la 

UPC respecte a la resta d’universitats. Emperò, l’efecte contrari també 
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podria donar-se, provocant un desencant generalitzat cap a la 

investigació per manca de pressupost amb el que dur a terme els 

projectes desitjats. 

� El major control i la reducció de les despeses de manteniment general 

podria implicar una millora de l’eficiència energètica de la UPC arrel de 

suposar l’aplicació de polítiques de reducció de consum energètic i la 

sensibilització dels usuaris pel que fa a l’ús dels espais comuns. 
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13. AGRAÏMENTS 

AGRAIMENTS GENERALS: 

Primer de tot, donar-li les gràcies al director d’aquest projecte, Francesc Solé Parellada, per 

oferir-nos l’oportunitat de treballar amb una persona amb tanta experiència, confiar en 

nosaltres i atendre'ns sempre amb un somriure i paciència infinita. 

Agrair les col·laboracions de Carla Bragós, Margarita Alcober, Carles Laffite, Santi Roca, 

Jasmina Berbegal, Carles Lázaro i Gonzalo Ruiz per tota l’ajuda, orientació i temps de 

dedicació. 

També volem donar-li les gràcies a la gerent de la UPC per la seva atenció i interès pel 

projecte. 

 

AGRAIMENTS ESPECÍFICS – ELENA ALVIRA: 

Mencionar tot el suport de amics i familiars amb la seva comprensió i ajuda, en especial a: 

La meva companya Rosanna Fernández per fer fàcils tants moments compartits de treball i 

la seva parella Oliver per cuidar-nos tant bé amb els plats deliciosos que prepara. Als meus 

amics i amigues per comprendre la meva absència social (Isabel Narbón per no compartir 

amb ella un moment important), Eva Faure, Ana Lavedán, Judit Sáez, etc. 

 

L’exemple de José Luís Sánchez al que admiro profundament per ser un gran professional i 

millor persona i Jaume Peró pels seus consells i per deixar-me créixer professionalment en 

una gran empresa. 

 

 Als meus pares Germán i Carmen, la meva germana Margarita i el seu marit Alejandro pel 

seu suport incondicional i estar sempre al meu costat i la meva parella Eduard Mateu, 

especialment per ajudar-me tant en els últims mesos i ser per un eix fonamental per mi. 

També als meus avis per ensenyar-me amb el seu exemple de viure que amb esforç tot es 

pot treure endavant.  

 

AGRAIMENTS ESPECÍFICS – ROSANNA FERNÁNDEZ: 

Mencionar especialment a la meva família,a la meva parella i als meus amics i amigues pel 

suport i l’ajuda que m’han demostrat durant la realització d’aquest projecte, i especialment : 

A l’Elena Alvira, la meva companya de projecte, per haver estat sempre al peu de canó, 
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treballant sense descans quan ha fet falta, esforçant-se al màxim en totes les etapes del treball, 

i per haver descobert en ella una gran persona i amiga. 

A la meva parella, l’Oliver Heide, per la seva comprensió i recolzament i per haver-me animat 

en tot moment aconsellant-me i  ajudant-me en els moments difícils. 

A la parella de l’Elena, l’Eduard Mateu, per la seva inestimable ajuda aconsellant-nos  i ajudant-

nos a donar els últims retocs al projecte. 

A la meva mare Anna i el seu marit, en Nacho. A la meva germana Encarna, al meu germà 

David, a la Pati  i al meu germà petit, en Lluís, a qui aquest treball ha restat moltes hores d’estar 

junts. 

Als meus amics, que han entès la importància d’aquest projecte i la meva absència al món 

social i, en especial, a la Gemma Domenc, amiga incondicional i que ha estat al meu costat 

aconsellant-me i donant-me ànims des del principi. 

Als pares de l’Elena, que m’han acollit a casa seva molts caps de setmana i m’han tractat de 

manera immillorable. 

A la Marta Pons i en Lluís Figueres, directora i cap d’estudis del meu institut, per entendre que 

aquest projecte era molt important per mi i comprendre les meves absències a la feina per 

reunions relatives al projecte.,i a tots els meus companys de treball, que m’han recolzat , ajudat 

i substituït en les meves absències. 

Finalment, voldria dedicar aquest projecte al meu pare, que em va animar a treballar dur i 

acabar el projecte en tot moment i no podrà veure’l finalitzat a causa de la seva mort.    

 

A tots, moltíssimes gràcies. 

ELENA ALVIRA I ROSANNA FERNÁNDEZ



Origen de l’ increment de les despeses de les organitzacions que generen coneixement Pág. 211 

   

14. BIBLIOGRAFIA 

[1] Tancament i liquidació del pressupost 2007 de la UPC. Informe d’auditoria Document 

Informatiu CG 13/7 2008 

 www.upc.edu/bupc/.../2008/b108/13-07-08.pdf 

[2] Técnicas elementales de predicción. Lecturas adicionales. Curso de predicción 

Económica y Empresarial 2004 

. www.uam.es/predysin)Edición 

[3] La UPC presenta el seu pla d’estabilització pressupostària per assolir l’equilibri 

pressupostari l’any 2010. e-informacions 031(UPC 2008) 

https://intranet.upc.edu/e-informacions/028/einformacions031.htm 

[4] Especial sobre la situació econòmica de la UPC .e-informacions 078 (UPC 2010) 

https://intranet.upc.edu/e-informacions/028/einformacions078.htm 

[5] Mesures de contenció. Generalitat. Efectes en el pressupost 2011 UPC 

http://www.upic.cat/wp-content/uploads/2011/06/Mesures-de-contencio_29-3-2011.pdf 

[6] Situació econòmica i pla d’actuació. Consell de govern.( Barcelona 22 Juny 2011) 

http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2011/b135/claustre21-12-11/cu07-11-11.pdf 

[7] Criteris per a elaborar la programació universitària de Catalunya. Consell Interuniversitari 

de Catalunya. Secretaria general 

http://www.ub.edu/eees/documents/pdfcat/criteris_PUC_CIC_121107.pdf 

[8] Eje de la estrategia universidad 2015. Consejo de universidades y conferencia general 

de política universitaria. 26 de Abril de 2010 

http://www.educacion.gob.es/dctm/universidad2015/documentos/estrategiauniversidad2015.p

df?documentId=0901e72b80049f2b 

[9] Aprovació dels estatuts de la universitat politècnica de Catalunya. Decret 225/2003, de 

23 de setembre. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 3982-7.10.2003 

http://www.gencat.cat/diari/3982/03255050.htm 

[10]  La Universidad Española en cifras 2010. Conferencia de rectores de las universidades 



Pág. 212  Memòria 

 

españolas. 

http://www.crue.org/export/sites/Crue/Publicaciones/UEC2010VOLIIpublicas.pdf 

[11] QUESADA SÁNCHEZ, F.J.,Cuentas financieras .Universidad de Castilla la Mancha  

(www.uclm.es/area/aef  ) 

[12] EGIDO GÁLVEZ, I., La política universitaria en la España democrática: logros y 

carencias después de treinta años. Universidad Autónoma de Madrid 

http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/2006_11_09.pdf 

[13] GARCÍA DE CASTRO, M.D., MARIA MEDIANO, B., La legislación universitaria en 

España y América durante los tres primeros borbones.  

http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/5792/La%20Legislaci%C3%B3n%20Univer

sitaria%20de%20Espa%C3%B1a%20y%20Am%C3%A9rica%20Durante%20los%20Tres%20Primer

os%20Borbones.pdf?sequence=1 

[14] Informe anual d’activitats del CTT 2004.Document CG 22/5 2005.Vicerectorat de 

Doctorat, Recerca i Relacions Internacionals. Barcelona, maig de 2005 

http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2005/b77/22-05-2005.pdf 

[15] RAMÍREZ GUERRA, C.,Modelos de las configuraciones de Henry Mintzberg.. 

Universidad de Chile. Instituto de ciencia política 

http://www.muece.org.ar/pdf/apuntes/ciclobasico/623/B623T02.pdf 

[16] SOLÀ I BUSQUETS, F. Nuevos Modelos de organización de la gestión universitaria. 

Universidad Politécnica de Madrid. 21 de febrero 2006 

www.upm.es 

[17] SÁNCHEZ TRIGO, D., Organització i gestió d’universitats. Escola Tècnica Superior 

d’enginyeria de Telecomunicació de Barcelona .Departament d’Organització d’Empreses 

(Barcelona, juny 2008) 

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/5155/1/PFC.pdf 

[18] Pla de viabilitat econòmica de la UPC 2011-2014.Document CG 7/7 2011.Gerència, 20 

de juliol de 2011 

http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2011/b132/07-07-11.pdf 



Origen de l’ increment de les despeses de les organitzacions que generen coneixement Pág. 213 

   

[19] Règim de dedicació del professorat de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Document CG 4/7 2008. Vicerectorat de Personal Acadèmic. 

http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2008/b108/04-07-08.pdf 

[20] Marc general de la UPC per a les relacions amb centres adscrits 

http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2003/b58/08-10-2003(2).pdf 

[21] Creació d’una entitat funcional de gestió i serveis al campus de Manresa. Document CG 

3/2 2011.Gerència.Barcelona, 9 de febrer de 2011 

http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2011/b128/03-02-11.pdf 

[22] Creació de l’oficina de suport a la igualtat d’oportunitats-UPC.Document CG 4/11 2006- 

Vicerrecsorat  Relacions Institucionals i Promoció Territorial.Barcelona, novembre 2006 

http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2006/b92/04_11_06.pdf 

[23] BDO AUDITORES ,Informe d’auditories de comptes anuals de la UPC anys 

2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010. 

http://www.upc.edu/economia/informes/pressupost-upc 

[24] Aprovació de les bases d’execució del pressupost 2011.Documents CS 5/12 2010 

http://www.upc.edu/economia/informes/bases-dexecucio-2011/view 

[25] Indicadors d’activitats de recerca i transferència de resultats. Document CG 3/9 2004 

http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2011/b132/Consellsocial/511Informe_recerca.pdf 

[26] Informe d’indicadors de l’activitat de producció científica PAR/PATT. Document CG 5/6 

2005 

http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2011/b132/17-07-11.pdf 

[27] Règim de dedicació del professorat de la universitat politècnica  de Catalunya. 

Document CG 4/7 2008 

http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2011/b134/05-11-11.pdf 

[28] Consideració del personal de la upc en referència a la participació a grups de recerca i 

al còmput d’indicadors de rdi (PAR, PATT I EDP’s). Document CG 24/5 

2005.Vicerrectorat de Política Científica. Barcelona, maig de 2005 

http://www.dehma.upc.edu/recerca/indicadors-recerca-2006 



Pág. 214  Memòria 

 

[29] La gerència crea el GEOS una estructura de suport a la gestió per a departaments i 

instituts. e-informacions 029.UPC 2008 

https://intranet.upc.edu/e-informacions/028/einformacions031.htm 

[30] GARRIGA, P., COLOM, X., DEL VALLE, L., CAÑAVATE,J.La importancia de la 

investigación en el entorno de las escuelas universitarias. Escola universitària 

d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa 

http://www.epsevg.upc.edu/xic/ponencias/R0238.pdf 

[31] Punts d’Activitat Docent (PAD).Consell de Govern, 25 de juliol de 2003. 

http://www.upc.edu/web/personal/Treballar/raco_personal/avaluacio%20pdi/PADs.pdf 

[32] Sistema d’indicadors de l’activitat de recerca de la UPC. Vicerectorat de Recerca. 

Barcelona, febrer de 1999 

http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel-%20curriculum-vitae/upc.-punts-par./normativa-sobre-

lavaluacio-de-la-recerca-punts-par-i-patt 

[33] RAMA, E. Teoría y anàlisis del sistema universitario. Facultad de Derecho. Universidad 

Nacional de Zamora 

http://www.slideshare.net/claudiorama/teoria-de-la-organizacin-de-los-sistemas-universitarios 

[34] Pressupost de la Universitat Politècnica de Catalunya 

2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011. 

http://www.upc.edu/economia/informes/pressupost-upc 

[35] UPC: www.upc.edu 

[36] UPC Visó 2020:  http://www.upc.edu/visio2020/documents 

[37] BOE: www.boe.es 

[38] GLOSARI UPC: http://www.upc.edu/dades/2010/Glossary#C 

[39] ARXIU UPC: http://www.upc.edu/arxiu/sobre_arxiu/fons/subfons-serveis-generals-upc 

[40] LLIBRE DE DADESD DE LA UPC: http://www.upc.edu/dades/ 

[41] ENCICLOPÈDIA D’ECONOMIA: http://www.economia48.com/spa/d/gasto-corriente/gasto-

corriente.htm   

[42] PLAN GENERAL CONTABLE: http://www.plangeneralcontable.com/  

[43] DICCIONARI D’ESTADÍSTICA: http://www.ditutor.com/estadistica/desviacion_media.html   



Origen de l’ increment de les despeses de les organitzacions que generen coneixement Pág. 215 

   

[44] PLA  FEDER:  http://www.litec.csic.es/documentos/FEDER.pdf 

[45] AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI: 

http://www.aqu.cat/professorat/catedratic/index.html 

[46] DICCIONARI CATALÀ: http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0125955 

[47] FUNDACIÓ CYD: http://www.fundacioncyd.org/wps/portal/ 

 

 

 

 

 

 


