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AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 422. Educació universitària 
 
Pla de Govern:  2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa 
Pla Departamental: 11.Millorar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari, a través d'un gran acord de país (Pacte Nacional) sobre les 

polítiques de captació i retenció de talent i del finançament públic i l'equitat del sistema de beques i preus 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El sistema universitari és un pilar bàsic pel progrés del país i dels seus ciutadans. L'educació universitària és un dels factors determinants del 
creixement de la productivitat d'una economia i, en darrera instància, de la millora del benestar social. En els darrers anys Catalunya s'ha situat com 
país de referència en l'àmbit del coneixement, però cal mantenir l'esforç per enfortir la qualitat universitària. 
L'actuació integrada de tots els agents del sistema universitari català és imprescindible i cal la seva coordinació amb la finalitat d'obtenir millors 
resultats i un millor aprofitament de recursos disponibles. 
Pel que fa a l'accés als estudis, cal fer una adequada selecció dels nous alumnes que s'integren anualment al sistema universitari català. 
 

Població objectiu: 
La comunitat universitària, que inclou els estudiants, el professorat docent i investigador (PDI) i el personal d’administració i serveis (PAS). Els 
estudiants universitaris potencials. 
Les institucions universitàries 

Descripció detallada de la necessitat: 
Cal assegurar un model universitari compromès amb la qualitat i l'equitat, per tal de garantir l'accés a la universitat a tots els estudiants, així com 
establir els fonaments d'un nou model de finançament de les universitats. 
Cal treballar per a que el model català d'universitats i recerca es consolidi com un sistema innovador i amb capacitat per atreure talent i captar recursos 
En un món obert i canviant com l'actual, la internacionalització de les universitats catalanes es considera fonamental per enfortir la seva qualitat i ser 
un motor de l'excelꞏlència. 
També cal explorar totes les vies possibles per a l'aprofitament de sinergies i estalvis mitjançant actuacions consorciades. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d'Universitats, modificada pel Reial Decret-llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit 
educatiu. Real Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficial de grau i 
els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. 
 

Missió 
Dotar Catalunya d'un sistema universitari competitiu i de qualitat pel que fa a la docència, l'estudi i la recerca, en el marc de l'Espai Europeu 
d'Ensenyament Superior (EEES), mitjançant la coordinació i promoció de les universitats, la dotació de recursos humans i infraestructures adequades, 
l'avaluació de la qualitat i l'aprofitament de les noves tecnologies, capaç de formar recursos humans d'elevada qualificació en resposta a les 
necessitats de capital humà dels diferents sectors productius tot garantint l'objectivitat en les condicions d'accés dels estudiants, per tal d'aconseguir 
que Catalunya sigui capdavantera en la societat del coneixement i del benestar. 
 



 

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

686 

   

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Establir les línies estratègiques, en clau de futur, del model universitari català, en el marc del Pacte nacional per la societat del coneixement (OE11.1) 

 
1. Dotar les universitats dels recursos necessaris amb un finançament condicionat al compliment d'objectius estratègics que fomentin la qualitat 

i l'eficiència del sistema. 

 
2. Impulsar sistemes conjunts d'informació, de gestió i d'administració dels recursos universitaris amb l'objectiu de millorar la seva eficàcia i 

eficiència, fomentant la gestió concertada entre les universitats, que contribueixin a l'excelꞏlència del sistema. 

 
3. Revisar l'oferta acadèmica actual de manera que aquesta s'ajusti més a les necessitats de la societat i aprofiti millor l'expertesa dels 

recursos de cada universitat, amb la finalitat de contribuir al seu enfortiment, racionalització i l'eficiència de l'oferta. 
 4. Millorar i reconèixer la qualitat docent i l’aprenentatge en l'àmbit universitari mitjançant l’impuls d’accions específiques. 
ꞏ Fomentar les polítiques de captació de talent i de promoció i consolidació del personal docent i d'investigació (PDI). (OE11.2) 
 1. Incrementar el nombre de contractes de professorat d'alta excel•lència en el marc del Pla Serra Húnter (PSH). 

 
2. Promoure l’ús majoritari de les figures contractuals de professorat permanent, sense renunciar a la flexibilitat del marc laboral, i promoure 

figures temporals d’inici a la carrera acadèmica amb llocs de lector Tenure Elegible, en el marc del PSH 
ꞏ Impulsar el desenvolupament social i econòmic des de la Ciència i a través de la innovació i la transferència. (OE11.3) 

 
1. Impulsar actuacions per desenvolupar projectes RDI en colꞏlaboració público-privada, especialment en el marc de la formació doctoral 

(Doctorats Industrials). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de PDI incorporats a les universitats públiques amb 
criteris del Pla Serra Húnter (acumulat) 

Nombre OE11.2 662,00 702,00 790,00 929,00

2. Percentatge de professorat contractat permanent respecte el 
professorat permanent de les universitats 

% OE11.2 28,36 30,55 32,00 33,00

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 4.707.462,44
2 Despeses corrents de béns i serveis 7.001.254,06
3 Despeses financeres 8.895,00
4 Transferències corrents 922.752.410,83
6 Inversions reals 162.316,16
7 Transferències de capital 32.410.957,96
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 967.043.296,45
 

Llocs de treball pressupostats del programa 90
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 422. Educació universitària 
GESTOR DE PROGRAMA          : IU16. Secretaria d'Universitats i Recerca Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de sessions dels òrgans colꞏlegiats del Consell 
Interuniversitari de Catalunya 

Nombre OE11.2 60,00 51,00 45,00 47,00

2. Nombre de projectes de doctorats industrials (acumulat) Nombre OE11.3 437,00 513,00 540,00 600,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Finançament ordinari de les universitats públiques per a la prestació del servei públic d’ensenyament universitari. 
2. Model català de personal acadèmic: desenvolupament del nou programa Serra Húnter. 
3. Revisió de l'oferta de titulacions per optimitzar l’eficiència del sistema. 
4. Implementació serveis comuns (consorciats) a les universitats. 
5. Ampliació de la política de preus i beques a l'estudi. 
  
  
 Per tal de completar la informació d’aquesta memòria es pot consultar la memòria d’encàrrec del programa 422 de l’agrupació de la 

Vicepresidència, i d’Economia i Hisenda. 
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 957.907,64
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 929.628.544,91
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 32.410.957,96
8 Variació d'actius financers 162.316,16
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 963.159.726,67
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 422. Educació universitària 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge d'ajuts que optimitzen el temps de gestió per 
sota del màxim general de sis mesos (període entre la data de 
tancament del període de presentació de solꞏlicituds i la data de 
Resolució) 

% OE11.3 100,00 85,00 90,00

2. Percentatge de solꞏlicituds telemàtiques sobre el total % OE11.3 90,00 93,10 85,00 90,00

3. Percentatge de convocatòries amb Back Office de Gestió 
d'Ajuts (BOGA) 

% OE11.3 100,00 100,00 100,00

4. Grau de satisfacció dels usuaris sobre la gestió que es fa des 
de l'AGAUR (puntuació sobre 5) 

Nombre OE11.3 4,00 3,44 3,60 3,80

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. L'Organisme gestor executarà les iniciatives i encàrrecs que li siguin adjudicades per la consecució d’aquest objectiu 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 5.707.827,16
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 5.707.827,16
 

   

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 422. Educació universitària 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6890. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de titulacions avaluades per a l'obtenció de la seva 
acreditació anual 

Nombre OE11.1 133,00 140,00 148,00 210,00

2. Nombre de professorat avaluat per als processos previs de 
contractació universitària 

Nombre OE11.2 1.974,00 2.105,00 2.300,00 2.000,00

3. Nombre de sexennis de recerca avaluats a efectes de mèrits 
de professorat 

Nombre OE11.2 1.207,00 1.280,00 1.250,00 730,00

4. Nombre de verificacions a titulacions oficials realitzades Nombre OE11.1 94,00 163,00 100,00 65,00

5. Nombre de modificacions de titulacions universitàries 
avaluades anualment 

Nombre OE11.1 121,00 263,00 150,00 200,00

6. Nombre d'estudis/informes realitzats Nombre OE11.2 15,00 11,00 1,00 10,00
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Avaluació de les titulacions universitàries oficials de Catalunya d’acord amb el termini legal que les afecten 
2. Avaluació d’institucions mitjançant la certificació els Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat i Acreditació Institucional 
3. Aprovació de la metodologia d’avaluació per a la reacreditació institucional dels centres universitaris 
4. Avaluació del professorat universitari per als processos de selecció prèvia a la contractació per part de les universitats 
5. Avaluació dels sexennis de recerca del professorat universitari 
6. Avaluació dels mèrits docents i de gestió del professorat universitari 
7. Implantació de l’Administració electrònica als processos d’avaluació del professorat universitari 
8. Acreditació dels Manuals d’Avaluació Docent de les Universitats Públiques Catalanes 
9. Realització de l’enquesta d’Inserció laboral als graduats universitaris 2020 i elaboració dels informes pertinents 

10. Realització de l’enquesta de satisfacció als recent titulats de grau i màster i elaboració dels informes pertinents 
11. Creació de l’Observatori del talent a Catalunya 
12. Integració de les plataformes estudis.aqu.cat en una únic web 
13. Desplegament del Pla estratègic 2019-2022 
14. Impuls de projectes europeus i internacionals 
15. Trasllat de la seu a uns nous espais 

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 2.539.827,38
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.248.145,20
3 Despeses financeres 620,00
4 Transferències corrents 29.788,12
6 Inversions reals 122.316,16
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 4.940.696,86
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 53


