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1. Introducció

Les universitats es troben en un moment de canvi 

derivat de la construcció de l’Espai Europeu 

d’Educació Superior i de la fluctuació del mercat 

laboral lligada a les necessitats socials i 

econòmiques i a la nova societat del coneixement.

Són nombrosos els documents que apunten a possibles 

reformes i a noves vies de modernització i flexibilització 

del marc universitari.

Així mateix, un gran nombre d’acadèmics planteja un 

canvi de paradigma, amb propostes importants en l’àmbit 

La Declaració de Bolonya va ser el punt de partida 

d’un canvi substancial en el sistema universitari 

europeu, en l’estructura dels estudis i, sobretot, en la 

seva mateixa raó de ser.

La culminació d’un conjunt de canvis, al marge de 

les directrius europees, ha acompanyat aquest 

procés: l’augment del nombre d’estudiants 

universitaris; l’actual contracció de la demanda; 

l’obertura de l’elenc de titulacions; la incorporació de 

les noves tecnologies als ensenyaments, la recerca i 

la pròpia comunicació amb els estudiants; la 

globalització del coneixement i la 

internacionalització.

Fins ara, les universitats públiques espanyoles tot 

just havien experimentat modificacions en 

l’estructura organitzativa, els esquemes de govern o 

canvi de paradigma, amb propostes importants en l’àmbit 

de la governança universitària. 

A Catalunya, s’està contribuint amb força a aquest procés 

de reflexió i de diàleg. El 

de Catalunya 

els principis d’autonomia, capacitat de decisió i dret a 

parlar amb veu pròpia, defineix el paper que han de jugar 

les universitats en la societat i en el nostre temps”.

La configuració de la 

un projecte estratègic comú 

públiques catalanes, amb la col·laboració de la 

Universitat Oberta de Catalunya i de la Generalitat de 

Catalunya, afavorint les sinergies, les economies 

d’escala, la cerca d’estàndards i una major col·laboració i 

cooperació.

Aquests són alguns dels elements que preparen un 
l’estructura organitzativa, els esquemes de govern o 

la pròpia gestió diària.

Però, l’actual marc jurídic és rígid i no permet 

l’existència de diverses formes de govern o de 

finançament i, juntament amb altres factors, dificulta 

la diferenciació de les universitats.

En tot cas, aquest és un moment històric per a la 

formació universitària, una oportunitat que s’ha 

d’aprofitar amb decisió.

Aquests són alguns dels elements que preparen un 

entorn afavoridor per avançar cap a una 

universitària 

El present 

dels consells socials de les universitats públiques  

catalanes sobre el model de funcionament de la 

universitat i del propi sistema universitari

Una visió que és fruit d’un treball d’anàlisi conjunt, 

resultant en unes propostes de millora que se centren en 

aspectes com la governança, el finançament, les 

polítiques docents, de recerca i de transferència de 

coneixement i d’eficiència organitzativa.

Són nombrosos els documents que apunten a possibles 

reformes i a noves vies de modernització i flexibilització 

del marc universitari.

Així mateix, un gran nombre d’acadèmics planteja un 

canvi de paradigma, amb propostes importants en l’àmbit canvi de paradigma, amb propostes importants en l’àmbit 

de la governança universitària. 

A Catalunya, s’està contribuint amb força a aquest procés 

de reflexió i de diàleg. El Llibre Blanc de la Universitat 

de Catalunya és la “punta de llança que, basant-se en 

els principis d’autonomia, capacitat de decisió i dret a 

parlar amb veu pròpia, defineix el paper que han de jugar 

les universitats en la societat i en el nostre temps”.

La configuració de la Universitat de Catalunya planteja 

projecte estratègic comú de les universitats 

públiques catalanes, amb la col·laboració de la 

Universitat Oberta de Catalunya i de la Generalitat de 

Catalunya, afavorint les sinergies, les economies 

d’escala, la cerca d’estàndards i una major col·laboració i 

cooperació.

Aquests són alguns dels elements que preparen un 
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Aquests són alguns dels elements que preparen un 

entorn afavoridor per avançar cap a una reforma 

universitària profunda.

El present document recull la visió dels presidents 

dels consells socials de les universitats públiques  

catalanes sobre el model de funcionament de la 

universitat i del propi sistema universitari .

Una visió que és fruit d’un treball d’anàlisi conjunt, 

resultant en unes propostes de millora que se centren en 

aspectes com la governança, el finançament, les 

polítiques docents, de recerca i de transferència de 

coneixement i d’eficiència organitzativa.



El resultat és la configuració d’aquell que es considera 

el model òptim , tant d’universitat com de sistema .

Es tracta d’una proposta de futur ambiciosa , que 

opta per no paralitzar la projecció dels objectius per 

les limitacions normatives o les dificultats previstes en les limitacions normatives o les dificultats previstes en 

els processos de gestió del canvi.

Metodologia de treball

Aquest document és fruit de diverses sessions de 

treball conjuntes:

S’ha analitzat cadascun dels aspectes assenyalats (la 

governança, el finançament, l’eficiència, etc.) i la 

situació de partida (normativa, estructura, limitacions, 

riscs, etc...), tot valorant les tendències de les anàlisis 

comparatives amb altres models internacionals, 

europeus i estatals (d’altres comunitats autònomes).

A partir d’aquesta primera aproximació, s’han extret 

les conclusions de consens de tots els presidents dels 

consells socials catalans i s’han discutit les línies de 

futur per al plantejament de la reflexió sobre el model.futur per al plantejament de la reflexió sobre el model.
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2. Valors que sustenten 
les propostes de les propostes de 
millora

Valors que sustenten 
les propostes de les propostes de 



Els valors que s’han fixat com a propis d’aquest nou 

sistema universitari, i en els quals se sustenten les 

propostes de millora que es presenten, són la 

internacionalització, la responsabilitat social, la  

igualtat d’oportunitats, l’equitat, l’eficiència, 

l’excel·lència i l’especialització .

2. Valors que sustenten les 
propostes de millora

l’excel·lència i l’especialització .

En concret, mitjançant aquesta proposta es pretén 

potenciar l'excel·lència, afavorint la singularitat i 

l’especialització de les universitats públiques catalanes.

Així mateix, es planteja unificar, a través d’una plataforma 

de serveis comuns, els aspectes que no es consideren 

diferencials de cada universitat per aconseguir sinergies i 

economies d’escala que permetin la qualitat, l’eficàcia i 

l’eficiència del sistema. 

Els valors que sustenten les propostes del nou mode l del sistema universitari

Internacionalització

Valors del 
sistema 

universitari 
català

Eficiència

Excel·lència

Especialització

Valors que sustenten les 
propostes de millora

Així mateix, es planteja unificar, a través d’una plataforma 

Els valors que sustenten les propostes del nou mode l del sistema universitari

Internacionalització
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Valors del 
sistema 

universitari 
català

Responsabilitat 
social

Igualtat 
d’oportunitats

Equitat
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3. El model de governança

La redefinició del model de governança es 

considera la peça clau d’aquesta anàlisi i l’element 

cabdal per a la millora i la modernització dels sistema 

universitari català. Així mateix, la seva configuració 

• Incrementar les

econòmica 

• Augmentar l’
universitari català. Així mateix, la seva configuració 

repercuteix en la resta d’àmbits contemplats en la 

proposta.

El model de governança s’aborda en un sentit ampli. 

D'una banda, es defineix la composició i les funcions 

dels òrgans de la universitat i, d’una altra banda, 

s'estructuren les relacions i les dependències del 

sistema universitari català, aprofundint en el paper 

que ha d’exercir la Universitat de Catalunya. 

3.1. La governança de les 

universitats

L’anàlisi de la situació actual a Catalunya i la 

comparació amb els models d’altres països, com 

Dinamarca, Itàlia, Finlàndia, Països Baixos, Suècia, 

Àustria, Regne Unit o Estats Units (Califòrnia), ha 

rellevants com el 

esquemes

• Fer possible la

govern

Però, no totes les tendències es poden aplicar amb èxit 

al 

fonamentada en les 

històrics i socials particulars i les situacions 

econòmiques i financeres en estadis no comparables. 

Aquesta premissa s’ha tingut molt present en el procés 

de definició del nou mapa dels agents universitaris i, 

també, en l’establiment dels principis bàsics de la nova 

configuració, que són els següents: 

• Reduir
Àustria, Regne Unit o Estats Units (Califòrnia), ha 

permès establir les principals tendències:

•Reforçar el poder dels òrgans executius

(reposicionament del/la rector/a i del seu equip);

• Disminuir la regulació i augmentar l’autonomia

universitària , dins d’un marc legal de feferència;

• Incrementar els processos de control , 

d’avaluació i de retiment de comptes davant la 

societat i l’autoritat competent;

• Augmentar la presència de membres externs al 

govern de la universitat;

• Professionalitzar la gestió ;

mecanismes que proporcionin 

responsables

• Establir 

comptes

• Representar la 

en el govern de les universitats;

• Facilitar els 

assegurant la posada en marxa i el compliment;

El model de governança

Incrementar les mesures de control de la gestió 

econòmica (auditories externes, informes anuals, etc.);

Augmentar l’autonomia de les universitats en aspectes 

rellevants com el reclutament del professorat , 

esquemes més flexibles de retribució, etc. ;

Fer possible la coexistència de diferents models de 

govern a les universitats, dins d’un mateix marc legal.

Però, no totes les tendències es poden aplicar amb èxit 

al model català , perquè hi ha una situació diversa 

fonamentada en les diferències culturals , els perfils 

històrics i socials particulars i les situacions 

econòmiques i financeres en estadis no comparables. 

Aquesta premissa s’ha tingut molt present en el procés 

de definició del nou mapa dels agents universitaris i, 

també, en l’establiment dels principis bàsics de la nova 

configuració, que són els següents: 

Reduir la complexitat en la governança , facilitant 
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mecanismes que proporcionin autoritat als màxims 

responsables de la direcció i la gestió universitària;

Establir mecanismes àgils de gestió i de retiment de 

comptes ;

Representar la voluntat i les demandes de la societat

en el govern de les universitats;

Facilitar els mecanismes de presa de decisions , 

assegurant la posada en marxa i el compliment;



• Relacionar les persones i els objectius de 

manera biunívoca, amb responsabilitats directes 

A partir d’aquestes consideracions, es proposa la creació 

d’un Consell Superiormanera biunívoca,

sobre els resultats;

• Reduir el nombre de membres de les

estructures directives ;

• Assegurar unes orientacions estratègiques 

estables, a mitjà i llarg termini;

• Alinear els objectius estratègics de la direcció

de la universitat amb les Facultats, Escoles i 

Departaments.

Consell Superior

les universitats; d’un 

direcció, execució i gestió, i d’un 

estarà representada la comunitat universitària. 

Les Juntes de Facultat o d’Escola 

òrgans responsables de l’organització dels ensenyaments 

i els processos acadèmics, administratius i de gestió per 

a l’obtenció de títols de grau i postgrau.

A continuació, es descriu la proposta d’òrgans 

i unipersonals 

El Consell 

Els agents de la universitat

El Consell 
Executiu  (*)

El/la 
GerentEl Consell 

Universitari
(*)

Els/les 
Vicerectors/e

s

(*)   Els noms utilitzats són propostes a valorar i s’han inclòs al document per facilitar la comprensió del nou model, evita

d’una terminologia igual o semblant a aquella que s’utilitza en l’actualitat.

Els/les degans/es de 
Facultat i els/les 

directors/es d’Escola

A partir d’aquestes consideracions, es proposa la creació 

Consell Superior , com a màxim òrgan de govern de Consell Superior

les universitats; d’un Consell Executiu , com a òrgan de 

direcció, execució i gestió, i d’un Consell Universitari, on 

estarà representada la comunitat universitària. 

Juntes de Facultat o d’Escola es mantenen com a 

òrgans responsables de l’organització dels ensenyaments 

i els processos acadèmics, administratius i de gestió per 

a l’obtenció de títols de grau i postgrau.

A continuació, es descriu la proposta d’òrgans -col·legiats 

i unipersonals - de les universitats:

El Consell Superior (*)
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El/la Rector/a

El/la 
Gerent

Els/les directors/es de 
Departament

El/la 
Secretari/a 

General

(*)   Els noms utilitzats són propostes a valorar i s’han inclòs al document per facilitar la comprensió del nou model, evitant l’ús     

d’una terminologia igual o semblant a aquella que s’utilitza en l’actualitat.

Els /les representants 
dels/les  degans/es de 

Facultat i/o els/les 
director/es d’Escola

Els/les degans/es de 
Facultat i els/les 

directors/es d’Escola



Els òrgans col·legiats

El Consell Superior Funcions bàsiquesEl Consell Superior

Definició

El Consell Superior és l’òrgan de govern i de

màxima responsabilitat de la universitat .

Composició

El Consell Superior estarà constituït per un nombre 

reduït de membres no superior a quinze, amb una 

majoria de representants de la societat:

• El/la president/a;

• El/la rector/a;

• Un representant del departament competent en 

matèria d’universitats de la Generalitat de 

Catalunya;

• Tres membres del Consell Universitari, en 

representació de la comunitat universitària;

Funcions bàsiques

• Establir 

directrius

l’organització dels ensenyaments, la recerca, els 

recursos humans, econòmics i patrimonials;

• Controlar

línies estratègiques

• Elaborar i aprovar el

econòmica universitària;

• Supervisar i avaluar la

la recerca i de la transferència de coneixement, d'acord 

amb els informes de l’Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya;

• Elaborar i aprovar els estatuts 

• Definir les condicions
• El/la gerent;

• El/la secretari/a general;

• La resta de membres seran representants de la 

societat civil, proposats pel Parlament de 

Catalunya tenint en compta l’opinió del president/a 

(personalitats de prestigi social i empresarial 

externes a l’àmbit acadèmic).

Tots els membres amb veu i vot, llevat el/la gerent i 

el/la secretari/a general, amb veu, però sense vot.

Definir les condicions

dels candidats a 

• Elegir i nomenar el rector/a

la terna de candidats proposada pel Consell Universitari;

• Nomenar

president/a;

• Ratificar

degans/es 

Departament i 

Retiment de comptes

• El Consell Superior retrà comptes al 

Catalunya.

Funcions bàsiquesFuncions bàsiques

Establir les línies estratègiques , els objectius i les 

directrius fonamentals de la universitat, relatius a 

l’organització dels ensenyaments, la recerca, els 

recursos humans, econòmics i patrimonials;

Controlar i fer el seguiment de la implantació de les 

línies estratègiques , aprovant les decisions clau;

Elaborar i aprovar el pressupost i supervisar l’activitat 

econòmica universitària;

Supervisar i avaluar la qualitat dels ensenyaments, de 

la recerca i de la transferència de coneixement, d'acord 

amb els informes de l’Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya;

Elaborar i aprovar els estatuts de la universitat;

Definir les condicions del procés de selecció i el perfil 
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Definir les condicions

dels candidats a rector/a ;

Elegir i nomenar el rector/a , preferentment, a partir de 

la terna de candidats proposada pel Consell Universitari;

Nomenar el/la secretari/a general, a proposta del 

president/a;

Ratificar el nomenament de vicerectors/es, 

degans/es de Facultat, directors/res d’Escola i de 

Departament i el/la gerent ;

Retiment de comptes

El Consell Superior retrà comptes al Parlament de 

Catalunya.



El Consell Executiu

Definició 

El Consell Universitari

Definició

• El Consell Executiu és l’òrgan de direcció,

execució i gestió de la universitat.

Composició 

• El/la rector/a, que el presideix;

• Els/les vicerectors/es (s’aconsella un nombre de 

3 vicerectors com a màxim, vinculats cadascun 

d’ells a les 3 missions universitàries: docència, 

recerca i transferència);

• Tres degans/es de Facultat i/o directors/es 

d’Escola, com a representants dels gran àmbits 

de coneixement de la universitat (ciències, arts i 

humanitats, ciències de la salut, etc.);

• El/la gerent;

• El/la secretari/a general (el mateix del Consell 

Superior).

Funcions b àsiques

El Consell Universitari és l’òrgan de

la comunitat universitària.

Composició (*) 

• El Consell Universitari estarà format per un nombre 

representatiu dels membres de la comunitat 

universitària relacionat

universitat (s’aconsella un 

com a 

amb una majoria d’acadèmics amb vinculació 

permanent a la universitat.

Funcions bàsiques

• Proposar una

Consell Superior, d’acord amb les condicions definides 

per aquest

candidatures externes a la universitat;
Funcions b àsiques

• Dirigir i gestionar l'activitat acadèmica 

universitària , d’acord amb les directrius 

estratègiques definides pel Consell Superior;

• Gestionar les activitats econòmiques i 

financeres de la universitat;

• Executar els acords i les decisions del Consell 

Superior;

Retiment de comptes

• El Consell Executiu retrà comptes al Consell 

Superior .

• Proposar els seus representants al Consell 

Superior

• Assessorar,

Superior i Executiu

l’organització, la gestió interna i les polítiques en relació 

amb la docència, la recerca i la transferència del 

coneixement, així com sobre qualsevol altra qüestió 

requerida pel Consell Superior; 

• Participar en l’elaboració dels Estatuts

universitat;

(*) La composició del Consell Universitari es definirà als Estatuts de cada universitat, en tot cas, el nombre de membres hau

El Consell Universitari

Definició

El Consell Universitari és l’òrgan de representació de 

la comunitat universitària.

Composició (*) 

El Consell Universitari estarà format per un nombre 

representatiu dels membres de la comunitat 

universitària relacionat amb l’envergadura de la 

universitat (s’aconsella un màxim de 100 membres ), 

com a representants dels diferents col·lectius, si bé, 

amb una majoria d’acadèmics amb vinculació 

permanent a la universitat.

Funcions bàsiques

Proposar una terna de candidats a rector/a al 

Consell Superior, d’acord amb les condicions definides 

per aquest, i, fonamentalment, amb un procés obert a 

candidatures externes a la universitat;
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Proposar els seus representants al Consell 

Superior , entre el personal docent i investigador;

Assessorar, de manera permanent, els Consells 

Superior i Executiu sobre el funcionament, 

l’organització, la gestió interna i les polítiques en relació 

amb la docència, la recerca i la transferència del 

coneixement, així com sobre qualsevol altra qüestió 

requerida pel Consell Superior; 

Participar en l’elaboració dels Estatuts de la 

universitat;

(*) La composició del Consell Universitari es definirà als Estatuts de cada universitat, en tot cas, el nombre de membres haurà de ser limitat.



La Junta de Facultat o d’Escola

Definició

Els òrgans unipersonals

El/la president/a del Consell Superior

Nomenament i perfilDefinició

• La Junta de Facultat o d’Escola és l’òrgan 

responsable de l'organització dels 

ensenyaments i dels processos acadèmics, 

administratius i de gestió per a l'obtenció de 

títols de grau i postgrau .

Composició 

• Degans/es Facultat i/o directors/es d’Escola;

• Directors/es de Departament;

• Membres de la comunitat universitària vinculada 

a la Facultat o Escola (*).

Funcions bàsiques

• Organitzar els ensenyaments i els processos 

acadèmics, administratius i de gestió per a 

Nomenament i perfil

• El/la president/a serà 

de Catalunya

una trajectòria de prestigi social i/o econòmic

sense vinculació a l’àmbit acadèmic. 

Funcions bàsiques

• Dirigir el

responsabilitat i representació institucional 

Universitat;

Durada del mandat

• Sis anys

mandat a consideració del Parlament de Catalunya.

Retiment de comptes

• El/la president/a del Consell Superior retrà comptes al l'obtenció de títols de grau i postgrau;

• Proposar estudis de grau i postgrau d’acord 

amb el Consell Superior;

Retiment de comptes

• La Junta de Facultat o d’Escola retrà comptes al 

Consell Executiu .

• El/la president/a del Consell Superior retrà comptes al 

Parlament de Catalunya.

(*) A proposta del degà/na de Facultat o director/a d’Escola hi podrien tenir cabuda membres externs a la comunitat universit

Els òrgans unipersonals

El/la president/a del Consell Superior

Nomenament i perfilNomenament i perfil

El/la president/a serà elegit i nomenat pel Parlament 

de Catalunya I ha de ser una figura destacada per 

una trajectòria de prestigi social i/o econòmic , 

sense vinculació a l’àmbit acadèmic. 

Funcions bàsiques

Dirigir el Consell Superior i exercir la més alta

responsabilitat i representació institucional de la 

Universitat;

Durada del mandat

Sis anys , amb la possibilitat de renovació en un segon 

mandat a consideració del Parlament de Catalunya.

Retiment de comptes

El/la president/a del Consell Superior retrà comptes al 
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El/la president/a del Consell Superior retrà comptes al 

Parlament de Catalunya.

(*) A proposta del degà/na de Facultat o director/a d’Escola hi podrien tenir cabuda membres externs a la comunitat universitària.



El/la rector/a

Nomenament, elecció i perfil

• El nomenament, el cessament i l’elecció del/la 

rector/a correspon al Consell Superior, 

Els/les vicerectors/es

Nomenament i d

• Els/les vicerectors/es són 

ratificats pel Consell Superior

preferentment, a partir de la terna proposada 

pel Consell Universitari;

• La selecció i l’elecció seran el resultat d’un 

procés competitiu, obert a candidats interns i 

externs a la universitat, a partir de les 

condicions i el perfil definits pel Consell 

Superior de cada universitat;

• El perfil, en general, serà el d’una persona amb 

una trajectòria d’excel·lència en la docència, la 

recerca i la transferència de coneixement i amb 

provada capacitat de gestió i lideratge.

Funcions bàsiques

• Exercir la direcció i la gestió de universitat

• Desenvolupar les línies d'actuació definides 

pel Consell Superior i executar els seus acords;

nombre de tres vicerectors/es com a màxim, vinculats 

cadascun d’ells a les missions principals de la 

universitat).

Funcions bàsiq

• Executar les activitats del seu àmbit funcional de

responsabilitat

Retiment de comptes

• Els/les vicerectors/es ret

i, en el seu cas, al Consell Superior.

pel Consell Superior i executar els seus acords;

• Nomenar els/les vicerectors/es , degans/es de 

Facultat, directors/es d’Escola i de 

Departament i el/la gerent ;

• Designar els vicerectors membres del Consell 

Executiu ;

Durada del mandat

• Sis anys , amb la possibilitat de renovació en un 

segon mandat a consideració del Consell 

Superior.

Retiment de comptes

• El/la rector/a retrà comptes al Consell 

Superior .

Els/les vicerectors/es

Nomenament i d esignació

Els/les vicerectors/es són nomenats pel rector/a i 

ratificats pel Consell Superior (s’aconsella un 

nombre de tres vicerectors/es com a màxim, vinculats 

cadascun d’ells a les missions principals de la 

universitat).

Funcions bàsiq ues

Executar les activitats del seu àmbit funcional de

esponsabilitat - docència, recerca, innovació, etc. 

Retiment de comptes

Els/les vicerectors/es retran comptes a el/la rector/a

i, en el seu cas, al Consell Superior.
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Els/les degans/es de Facultat i 

els/lesdirectors/es d’Escola i de 

El/la 

els/lesdirectors/es d’Escola i de 

Departament

Nomenament

• Els/es degans/es de Facultat i els/les 

directors/es d’Escola i de Departament són 

nomenats per el/la rector/a i ratificats pel 

Consell Superior.

Funcions bàsiques

• Representar la Facultat, l’Escola o el 

Departament ;

• Gestionar la Facultat, l’Escola o el 

Departament , d’acord amb la planificació 

estratègica i els acords adoptats pel Consell 

Superior, les directrius del rector/a i l’equip de 

vicerectors/es;

Nomenament i 

• El/la gerent és

Consell Superior.

Funcions bàsiques

• Gestionar l’activitat econòmica, financera i 

patrimonial

• Gestionar els serveis generals i administratius

Universitat;

• Gestionar les polítiques de recursos humans

personal docent, investigador i d’administració;

Retiment de comptes

• El

rector/a 

• Reportar els resultats de la seva gestió a el/la 

rector/a;

• Consensuar les decisions estratègiques 

amb el Consell Executiu i elegir-hi els seus 

representants;

Retiment de comptes

• Els/les degans/es de Facultat i els/les 

directors/res d’Escola o de Departament han de 

respondre de la seva gestió a el/la rector/a i, 

en el seu cas, al Consell Superior.

El/la secretari/a general

Nomenament

• El secretari o secretària general és nomenat Consell 

Superior a propo

Funcions bàsiques

• Actuar com a 

Consell Executiu;

• Exercir les funcions pròpies de la secretaria d’un òrgan 

col·legiat i les responsabilitats de custòdia documental, 

registre i arxiu de la universitat;

/la gerent

Nomenament i designació

El/la gerent és nomenat per el/la rector/a i ratificat pel 

Consell Superior.

Funcions bàsiques

Gestionar l’activitat econòmica, financera i 

patrimonial de la universitat;

Gestionar els serveis generals i administratius de la 

Universitat;

Gestionar les polítiques de recursos humans , del 

personal docent, investigador i d’administració;

Retiment de comptes

El/la gerent ha de respondre de la seva gestió a el/la 

rector/a i al Consell Superior .
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El/la secretari/a general

Nomenament

El secretari o secretària general és nomenat Consell 

Superior a proposta del President o Presidenta.

Funcions bàsiques

Actuar com a secretari/a del Consell Superior i del 

Consell Executiu;

Exercir les funcions pròpies de la secretaria d’un òrgan 

col·legiat i les responsabilitats de custòdia documental, 

registre i arxiu de la universitat;



3.2. La governança del sistema 

universitari català

En aquesta anàlisi s’ha considerat prioritari detallar 

La Generalitat de Catalunya

En aquesta anàlisi s’ha considerat prioritari detallar 

el paper dels diferents agents del sistema 

universitari català: la Generalitat de Catalunya ,

com a òrgan legislador i finançador, l'Agència per 

la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya , com a agent avaluador, tant en l’àmbit 

docent com en la recerca i transferència de 

coneixement, i la Universitat de Catalunya , com a 

òrgan planificador i gestor.

Definició

La Generalitat de Catalunya és l'òrgan 

finançador

L’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya

Definició

L’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya assolirà el paper d’

en l'àmbit docent, com en els de la recerca i la 

transferència de coneixement.

Els agents del sistema universitari català

Govern d’Espanya
Ministeri d’Educació/ Ministeri de Ciència i Innovació

Generalitat de Catalunya

Universitat de Catalunya

Universitats Públiques de 
Catalunya

Generadors 
de 

coneixement i 
proveïdors de 

serveis
UB URVUPC UPF UdLUdGUAB

Planificador

Gestor

La Generalitat de Catalunya

Definició

La Generalitat de Catalunya és l'òrgan legislador i 

finançador del Sistema Universitari Català.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya

Definició

L’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya assolirà el paper d’avaluador del sistema, tant 

en l'àmbit docent, com en els de la recerca i la 

transferència de coneixement.

Govern d’Espanya
Ministeri d’Educació/ Ministeri de Ciència i Innovació

Finançador

Legislador

Generalitat de Catalunya

Universitat de Catalunya

Universitats Privades 
de Catalunya

Avaluador

URV URL UVICUICUOC UAO

Generadors 
de 

coneixement i 
proveïdors de 

serveis

AQU

Finançador

Legislador



Funcions bàsiques 

• Definir els procediments d'avaluació de la qualitat 

La Universitat de Catalunya

• Definir els procediments d'avaluació de la qualitat 

del sistema universitari català, inclòs el quadre de 

comandament de seguiment;

• Avaluar la qualitat, en els àmbits de la docència, 

la recerca i la transferència de coneixement.

• Acreditar el personal docent i investigador;

• Avaluar el desenvolupament de les accions 

polítiques clau (la internacionalització, la 

implantació de l’EES, etc.), a petició dels òrgans 

superiors de les universitats o de la Universitat de 

Catalunya;

• Acreditar els títols de grau i de postgrau i avaluar 

la seva implantació, seguiment i desenvolupament;

• Transmetre els resultats de l'avaluació de la 

qualitat a cada universitat, a la Universitat de 

Definició i estruct

La Universitat de Catalunya serà l'òrgan 

gestor 

diferenciats de govern i estructura, el 

Senat Universitari

El Consell Rector

Composició

El Consell Rector tindrà entre 10 i 15 membres, amb 

majoria dels representants de la societat:

• El/la p

(una persona amb un gran prestigi social, no pertanyent 

al món acadèmic);

• Un representant de la Generalitat de Catalunya;

• El/la director/a general, un professional que exercirà les 
Catalunya, a la Generalitat i al Parlament de 

Catalunya;

• El/la director/a general, un professional que exercirà les 

funcions executives de la Universitat de 

• El/la secretari/a general, amb 

• La resta de membres seran persones representatives 

de la societat, amb procedència i prestigi nacional i/o 

internacional, elegides i nomenades pel Parlament, 

escoltat el president/a d

La Universitat de Catalunya

Definició i estruct ura

La Universitat de Catalunya serà l'òrgan planificador i 

gestor del Sistema Universitari Català, amb dos àmbits 

diferenciats de govern i estructura, el Consell Rector i el 

Senat Universitari .

El Consell Rector

Composició

El Consell Rector tindrà entre 10 i 15 membres, amb 

majoria dels representants de la societat:

la president/a, nomenat pel Parlament de Catalunya 

(una persona amb un gran prestigi social, no pertanyent 

al món acadèmic);

Un representant de la Generalitat de Catalunya;

El/la director/a general, un professional que exercirà les 
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El/la director/a general, un professional que exercirà les 

funcions executives de la Universitat de Catalunya;

El/la secretari/a general, amb veu però sense vot;

La resta de membres seran persones representatives 

de la societat, amb procedència i prestigi nacional i/o 

internacional, elegides i nomenades pel Parlament, 

escoltat el president/a del Consell Rector.



Funcions bàsiques

• Definir la planificació estratègica del sistema: mapes de • Definir la planificació estratègica del sistema: mapes de 

docència, línies de recerca i de transferència de 

coneixement; àrees prioritàries; directrius principals; 

internacionalització; atracció i retenció de talent, etc.);

• Assignar el finançament a les universitats públiques 

catalanes, segons els criteris consensuats al model de 

finançament;

• Definir i gestionar els serveis universitaris comuns de les 

universitats catalanes, públiques i privades (*): proves 

d’accés i preinscripció universitàries, serveis de compres, 

gestió de la marca i la comunicació, biblioteques, etc.;

• Definir una política de personal per a tots els 

professionals del Sistema Universitari Català;

• Assessorar als diferents agents del sistema en qualsevol 

àmbit de la seva competència;

El Senat Universitari

Composició

• Els/les presidents/es dels Consells Superiors i els/les 

rectors/es de les universitats catalanes, públiques i 

privades (*);

Funcions

• Assessorar el Consell Rector sobre qualsevol matèria de 

l’àmbit universitari.

(*) En el cas de les universitats privades catalanes, que es poden adherir a la Universitat de Catalunya, en funció del seu a
19

(*) En el cas de les universitats privades catalanes, que es poden adherir a la Universitat de Catalunya, en funció del seu acord d’adhesió.



4. El model de 
finançamentfinançament
El model de 
finançamentfinançament



4. El model de finançament

El finançament del sistema universitari 

català

El finançament de les universitats públiques 

s’estructura, de manera simplificada, en:

• les transferències de les Administracions 

públiques,

• les taxes i els preus públics i

• els ingressos propis.

Al 2007, dels ingressos totals, les transferències 

van suposar el 74,3 %, les taxes i els preus 

públics el 13,6 % i els ingressos propis el 12,1%.

En l’anàlisi per universitats s’observa com el pes 

dels ingressos propis varia entre el 7 % i el 19 %.

Aquesta estructura d’ingressos dista enormement d’altres 

models de referència, com el de la Universitat de 

Califòrnia, on les taxes i els preus públics representen el 

10% dels ingressos, les transferències públiques el 25% i 

els ingressos propis el 65%*.

A continuació, s’exposen les conclusions més rellevants 

en matèria de finançament, que apunten les mesures a 

desenvolupar per a cada una de les fonts d'ingressos.

Prèviament, però, es considera necessària una breu 

descripció del model de distribució de les transferències 

de la Generalitat de Catalunya a les universitats 

públiques catalanes.

Distribució dels ingressos de les universitats públ iques catalanes (2007)

14% 19% 15%   9%   

12% 7% 11% 19%   

74%   74% 75% 72%   

TOTAL UB UAB UPC

Taxes (matrícules) Altres ingressos propis

1.421.177.236 € 405.765.394 € 312.733.575 € 314.121.139 € 114.334.000 

Font d’informació: Sindicatura de Comptes de Catalunya (2009) “Agregat de les universitats públiques catalanes. Exercicis 2006 i 2007”.

4. El model de finançament

Aquesta estructura d’ingressos dista enormement d’altres 

models de referència, com el de la Universitat de 

Califòrnia, on les taxes i els preus públics representen el 

10% dels ingressos, les transferències públiques el 25% i 

els ingressos propis el 65%*.

A continuació, s’exposen les conclusions més rellevants 

en matèria de finançament, que apunten les mesures a 

desenvolupar per a cada una de les fonts d'ingressos.

Prèviament, però, es considera necessària una breu 

descripció del model de distribució de les transferències 

de la Generalitat de Catalunya a les universitats 

públiques catalanes.
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Distribució dels ingressos de les universitats públ iques catalanes (2007)

13% 11% 9% 10%

19%
10% 10% 12%

67%
80% 81% 78%

UPF UdG UdL URV

TransferènciesAAPP (corrent + capital)

114.334.000 € 85.573.627  € 81.160.682 € 106.704.255  €

Sindicatura de Comptes de Catalunya (2009) “Agregat de les universitats públiques catalanes. Exercicis 2006 i 2007”.



• El 

les despeses d’estructura bàsiques de la universitat i 

Breu descripció del model actual de 

distribució de les transferències de la 
inclouen les subvencions següents:

�

�

�

• El 

que depenen del compliment d’objectius i inclouen les 

subvencions següents:

�

�

distribució de les transferències de la 

Generalitat de Catalunya a les universitats 

públiques catalanes 

El pressupost de les universitats públiques 

catalanes es regeix per la Llei 1/2003 

d’Universitats de Catalunya (LUC), sens perjudici 

de les bases estatals establertes per la Llei 

Orgànica 6/2001 d’Universitats (LOU) i per les 

seves modificacions, per la normativa de finances i 

pressupostos de la Generalitat, pels Estatuts i altra 

normativa interna de les universitats.

Tot i que les universitats són funcionalment 

autònomes, financerament depenen en bona 

mesura de la Generalitat de Catalunya. Així, des 

del 2002, el finançament destinat a les despeses 

de funcionament de les universitats públiques 

catalanes s’assigna amb un Model de distribució 

Total

L’any 2002, quan es va posar en marxa el model actual 

de distribució, el pes de la 

el 83% del total, mentre que la 

tenia un pes del 7%. 

El repartiment del finançament, segons l'estructura del 

model de distribució, ha anat 

una major importància a la subvenció estratègica 

per objectius 

assolint al 2010 un pes relatiu del 16 % i el 84 %, 

respectivament.

catalanes s’assigna amb un Model de distribució 

fonamentat en indicadors i fórmules objectives, que 

es va adoptar arran de la Moció 27/VI, de 8 de juny 

de 2000, del Parlament de Catalunya.

El model de distribució aporta transparència, 

objectivitat i equitat en l’assignació dels recursos 

entre les universitats, es basa en el principi 

d’igualtat entre els estudiants del sistema públic i 

està destinat a finançar les despeses de 

funcionament de les universitats. El model 

s’estructura en un finançament bàsic i un 

finançament estratègic: 

El finançament bàsic són els recursos aportats per a 

les despeses d’estructura bàsiques de la universitat i 

inclouen les subvencions següents:

bàsica (SB),

derivada (SD)

fixa (SF).

El finançament estratègic són els recursos aportats 

que depenen del compliment d’objectius i inclouen les 

subvencions següents:

per concurrència (SC) 

estratègica (SE).

Total SB SCSFSD SE

Finançament 
estructura bàsica

Finançament 
estratègic

58% 12% 14% 16%

83% 9% 2% 7%

2010

2002

L’any 2002, quan es va posar en marxa el model actual 

de distribució, el pes de la subvenció bàsica era quasi 

el 83% del total, mentre que la subvenció estratègica 

tenia un pes del 7%. 

El repartiment del finançament, segons l'estructura del 

model de distribució, ha anat evolucionant atorgant 

una major importància a la subvenció estratègica o 

per objectius en detriment de la subvenció bàsica, 

assolint al 2010 un pes relatiu del 16 % i el 84 %, 

respectivament.
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La subvenció bàsica La subvenció derivada

La subvenció bàsica aporta recursos per finançar 

l’activitat acadèmica ordinària de les universitats 

i les despeses de funcionament que es generen.

El Departament d’Innovació, Universitat i Empresa 

(DIUE) decideix una quantitat global a distribuir 

entre les universitats en funció de:

• el nombre total de crèdits matriculats ponderat 

per un coeficient que depèn de l’estructura 

acadèmica associada al crèdit i un coeficient de 

repetició que penalitza progressivament els crèdits 

repetits. Aquesta variable suposa el 45% de la 

subvenció bàsica;

• el nombre d’estudiants de nou accés ponderat 

La 

finançament de determinades despeses generades per 

la incorporació i la promoció de personal docent i 

investigador

Aquesta subvenció cobreix la incorporació i promoció 

de personal docent i investigador i inclou: 

• la quota de la Seguretat Social;

• els complements de la productivitat de l’activitat 

investigadora;

• el programa de complements retributius per mèrits 

docents i de recerca;

• el programa de promoció del personal funcionari de les 

Total SB SCSFSD SE Total

pel nombre de crèdits teòrics de cada estudi i el 

coeficient d’estructura acadèmica. Aquesta variable 

suposa el 15% de la subvenció bàsica;

• el nombre de titulats ponderat pel nombre de 

crèdits teòrics de cada estudi i el coeficient 

d’estructura acadèmica. Aquesta variable suposa el 

30% de la subvenció bàsica; 

• la superfície construïda de cada universitat 

metres quadrats, una variable que suposa el 10% 

de la subvenció bàsica.

• el programa de promoció del personal funcionari de les 

universitats.

La subvenció fixa

La subvenció fixa

mínimes d’estructura

acadèmica de les universitats ni amb les seves 

dimensions i especificitats diferents. 

Total

La subvenció derivada

subvenció derivada aporta recursos per al 

finançament de determinades despeses generades per 

incorporació i la promoció de personal docent i 

investigador de les universitats.

Aquesta subvenció cobreix la incorporació i promoció 

de personal docent i investigador i inclou: 

la quota de la Seguretat Social;

els complements de la productivitat de l’activitat 

investigadora;

el programa de complements retributius per mèrits 

docents i de recerca;

el programa de promoció del personal funcionari de les 

Total SB SCSFSD SE
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el programa de promoció del personal funcionari de les 

universitats.

La subvenció fixa

subvenció fixa pretén contribuir a les despeses 

mínimes d’estructura no relacionades amb l’activitat 

acadèmica de les universitats ni amb les seves 

dimensions i especificitats diferents. 

Total SB SCSFSD SE



Aquest finançament s’utilitza per cobrir :

• el cost del rectorat, la gerència i les estructures 

La subvenció estratègica

centrals de serveis;

• el cost del Consell Social.

La subvenció per concurrència

La subvenció per concurrència finança aquelles 

actuacions establertes pel DIUE que afecten 

totes les universitats.

Es determina per convocatòria pública i els 

recursos es reparteixen en funció de la qualitat dels 

projectes i les actuacions. Algunes de les 

actuacions són: 

• Programa de mobilitat ERASMUS;

La subvenció estratègica

addicional lligat a objectius 

universitària acordats entre el DIUE i les universitats.

La subvenció estratègica incorpora recursos per a:

• els 

que 

• Els 

s’agrupen en tres àmbits:

En l’actualitat, la distribució percentual entre aquests 

àmbits és del 45%, 35% i 20%, respectivament.

Total SB SCSFSD SE

Total

• Programa de mobilitat ERASMUS;

• Projectes de normalització lingüística;

• Programes de millora de la qualitat docent;

• Programes doctorals, etc.

àmbits és del 45%, 35% i 20%, respectivament.

Els àmbits s'avaluen en funció d’indicadors, segons 

l’estructura i la ponderació següents:

�

�

La subvenció estratègica

subvenció estratègica aporta finançament 

addicional lligat a objectius de qualitat i política 

universitària acordats entre el DIUE i les universitats.

La subvenció estratègica incorpora recursos per a:

els nous estudis (o els grups d’estudis ja existents 

que volen ser readaptats );

Els contractes programa , els objectius dels quals 

s’agrupen en tres àmbits:

�Recerca

�Docència;

�Gestió.

En l’actualitat, la distribució percentual entre aquests 

àmbits és del 45%, 35% i 20%, respectivament.

Total SB SCSFSD SE
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àmbits és del 45%, 35% i 20%, respectivament.

Els àmbits s'avaluen en funció d’indicadors, segons 

l’estructura i la ponderació següents:

Recerca:

- Capacitat investigadora. (30%)

- Captació de fons competitius. (40%)

- Transferència de coneixement. (30%)

Docència:

- Eficiència en la docència. (40%)

- Adaptació de l’oferta docent i capacitat. (30%)

- Competències lingüístiques. (23%)

- Ocupabilitat dels titulats. (7%)



� Gestió:

- Polítiques pròpies de les universitats, 

• Augmentar les taxes i els preus públics

acompanyant

establint una quantitat màxima en funció del 

pes del finançament bàsic més el fix de 

cada universitat.

- Comptes anuals consolidats de les entitats 

vinculades, màxim 150.000 € per universitat

- Model de comptabilitat analítica i pressupost 

per programes, màxim 100.000 € per 

universitat,

- Publicació de la informació integrada a 

UNEIX., màxim 150.000 € per universitat.

Les propostes de millora 

L’estructura del model de finançament 

(els ingressos)

• Equiparar el volum d’ingressos de les 

l’estudi

igualtat d’oportunitats

de renda de les famílies i l’excel·lència acadèmica

premiant aquells amb menys recursos i millors resultats. 

• Augmentar el volum dels ingressos propis 

universitats, reforçant la 

mecenatge i les donacions 

�

�

�

Administracions Públiques (en termes 

absoluts) als nivells europeus .

• Augmentar el pes relatiu dels ingressos 

propis i dels preus públics sobre el total i, 

en conseqüència, disminuir el pes de les 

transferències de les Administracions 

Públiques com a resultat de l’estratègia de 

diversificació, sense recórrer a una 

disminució del volum total que suposen les 

transferències de les Administracions 

Públiques.

La millora del finançament autonòmic

• Definir 

estables

que permetin i que facilitin una planificació estratègica a 

les universitats.

Augmentar les taxes i els preus públics ,

acompanyant-ho d’un millor sistema d’ajudes a millor sistema d’ajudes a 

l’estudi , que permeti assegurar la justícia social i la 

igualtat d’oportunitats i que tingui en compte el nivell 

de renda de les famílies i l’excel·lència acadèmica , 

premiant aquells amb menys recursos i millors resultats. 

Augmentar el volum dels ingressos propis de les 

universitats, reforçant la prestació de serveis , el 

mecenatge i les donacions considerant que:

la prestació de serveis de les universitats mai haurà 

d’entrar en competència deslleial amb el món 

professional;

Per al sistema de mecenatge es planteja la 

necessitat d’una nova regulació.

En el camp de les donacions, les entitats d’Alumni

de cada universitat podran captar fons privats 

(proposta a mitjà/llarg termini);
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La millora del finançament autonòmic

Definir polítiques de finançament autonòmic 

estables , a mitjà i llarg termini (contractes programa) 

que permetin i que facilitin una planificació estratègica a 

les universitats.



Modificacions al “finançament bàsic”

• Disminuir el pes relatiu del finançament bàsic a • Disminuir el pes relatiu del finançament bàsic a 

favor de l’augment del finançament estratègic.

• Estructurar i definir el finançament bàsic en funció 

del cost mitjà per alumne i de 

l’experimentalitat del grau o del postgrau .

• Incorporar variables de productivitat/rendibilitat de 

les infraestructures al model de finançament, 

evitant finançar únicament per superfície 

construïda.

Modificacions al “finançament estratègic”

• Augmentar el pes relatiu del finançament 

estratègic, en detriment del finançament bàsic.

• Mantenir els grans àmbits actuals associats al 

finançament estratègic: recerca (45%), docència 

�

finançament estratègic: recerca (45%), docència 

(35%) i gestió (20%) amb les següents 

variacions: 

� Recerca

Fomentar la tercera missió de la Universitat i 

la consecució de resultats a través de 

l’increment de la ponderació de la 

transferència de coneixement respecte la 

captació de fons competitius . D’aquesta 

manera, la distribució quedaria:

� Transferència de coneixement, 50%;

� Captació de fons competitius, 30%;

� Capacitat investigadora, 20%;

 Es reforça la consecució de resultats (transferència 

de coneixement i captació de fons competitius, 70%) 

respecte la capacitat instal·lada (30%).

Gestió. Es proposa un canvi en els objectius 

vinculats a la gestió per a potenciar:

� La productivitat vinculada a les polítiques de 

personal ;

� La reducció de despeses generals, eficiència 

en la gestió d’actius , etc.;

� La responsabilitat social (medi ambient, 

sostenibilitat, eficiència energètica, etc.).
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La reestructuració dels agents que 

intervenen en el finançament del sistema

El canvi de model es proposa amb un procés 

• La Universitat de Catalunya 

estratègic i gestor 

l’educació superior; l’agent que defineix el model de 
El canvi de model es proposa amb un procés 

gradual i amb un mecanisme que permeti mesurar 

l’evolució entre el model anterior i el proposat:

• La Generalitat de Catalunya és l’agent legislador 

i finançador que defineix la quantitat total de 

recursos públics dedicats a l’educació 

universitària basant-se en les pautes genèriques  

(contractes programa) del Govern de la Generalitat.

finançament del sistema universitari català i l’entitat 

responsable de la distribució dels recursos entre les 

universitats. 

• La Generalitat de Catalunya

polítiques de definició del model de finançament i 

de la distribució pressupostària

de la Universitat de Catalunya.

• L’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari 

Català 

vinculats al finançament estratègic. 

Govern d’Espanya
Ministeri d’Educació/ Ministeri de 

Ciència i Innovació

Estructuració dels agents que intervenen en el fina nçament del sistema

Defineix les ajudes a l’estudi i 
salaris i complements del personal 

docent i investigador funcionari

Generalitat de Catalunya

Transferència finançament Educació Superior

Finançament universitats catalanes

Convenis particulars 

Universitat de 
Catalunya

• Defineix el model de 
distribució de finançament

• Distribueix el finançament de 
les universitats

UNIVERSITATS PÚBLIQUES UOC

Nota: el gràfic no detalla el finançament per concurrència competitiva

Universitat de Catalunya és l’agent planificador 

estratègic i gestor del finançament dedicat a 

l’educació superior; l’agent que defineix el model de 

finançament del sistema universitari català i l’entitat 

responsable de la distribució dels recursos entre les 

universitats. 

Generalitat de Catalunya estarà present en les 

polítiques de definició del model de finançament i 

de la distribució pressupostària , perquè forma part 

de la Universitat de Catalunya.

’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari 

Català ha d’avaluar el compliment dels objectius 

vinculats al finançament estratègic. 

Defineix la quantitat total de 
recursos destinats a l’Educació 

Estructuració dels agents que intervenen en el fina nçament del sistema

Defineix les ajudes a l’estudi i 
salaris i complements del personal 

docent i investigador funcionari

Transferència finançament Educació Superior

Altres organismes 
locals / regionals

Convenis particulars 

Agència per a la 
Qualitat del Sistema 

Universitari de 
Catalunya

recursos destinats a l’Educació 
Superior

Defineix el model de 
distribució de finançament
Distribueix el finançament de 

Nota: el gràfic no detalla el finançament per concurrència competitiva

Avalua el compliment dels 
objectius vinculats al 

finançament estratègic
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• Les universitats han de disposar de més 

autonomia financera tant per la part relacionada autonomia financera 

amb els ingressos com amb les despeses. 

• Les pròpies universitats haurien de participar en 

les polítiques de personal , atès que aquestes 

suposen, aproximadament un 70% de la despesa 

total de les universitats.
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5. L’eficiència organitzativa 
del sistema i el paper de del sistema i el paper de 
la Universitat de 
Catalunya

L’eficiència organitzativa 
del sistema i el paper de del sistema i el paper de 
la Universitat de 



5. L’eficiència organitzativa del 
sistema i el paper de la 
Universitat de Catalunya

La cerca de l’eficiència i l’aprofitament màxims dels És a dir, es parteix del La cerca de l’eficiència i l’aprofitament màxims dels 

recursos ha dut les universitats a deixar d’actuar de 

forma aïllada (en solitari) i a buscar la col·laboració 

amb altres universitats o agents del sistema 

universitari.

La creació de la Universitat de Catalunya planteja 

noves oportunitats per a la creació de sinèrgies i per 

a la compartició de bones pràctiques.

En aquest sentit, es proposa l’agrupació d’aquells 

serveis que no suposin un valor diferencial per a les 

pròpies universitats, on es poden generar economies 

d’escala i sinèrgies compartint els serveis.

És a dir, es parteix del 

universitària 

diferenciació

la sostenibilitat del sistema

A continuació, es descriuen breument alguns dels serveis 

que podrien ser gestionats de manera integrada a través 

de la Universitat de Catalunya.

SSII 
Compartits

Universitat de 
Catalunya: 

Plataforma de 
serveis comuns

Serveis per la 
Docència

Serveis per la 
Recerca i la 

Transferència 
de 

Coneixement

5. L’eficiència organitzativa del 
sistema i el paper de la 
Universitat de Catalunya

És a dir, es parteix del respecte a l’autonomia És a dir, es parteix del respecte a l’autonomia 

universitària i als principis de competitivitat i 

diferenciació i es pretén millorar la qualitat, eficiència i 

la sostenibilitat del sistema .

A continuació, es descriuen breument alguns dels serveis 

que podrien ser gestionats de manera integrada a través 

de la Universitat de Catalunya.

SSII 
Compartits
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Universitat de 
Catalunya: 

Plataforma de 
serveis comuns

Centre de 
Serveis 

Compartits

Serveis per a 
les Persones



Centre de serveis compartits

• Central de compres * • Oficina d’Accés a la Universitat• Central de compres *

Servei que comprèn la gestió de la compra dels 

béns materials, els recursos, l’equipament i el 

mobiliari necessaris per al funcionament de les 

universitats. La centralització de proveïdors i la 

gestió d’un estoc comú permetrà obtenir 

importants bosses d’estalvi.

• Suport administratiu:

Conjunt de serveis de caràcter administratiu que 

poden ser gestionats per la Universitat de 

Catalunya, sempre amb la premissa de què no es 

dupliquin estructures existents, sinó al contrari:

� gestió de nòmines del personal de les 

universitats;

� gestió de factures;

� gestió de la comptabilitat de les Universitats;

• Oficina d’Accés a la Universitat

Servei per gestionar la realització de tasques de 

promoció dels estudis universitaris de Catalunya, 

l'orientació de les persones que vulguin accedir a la 

universitat i la preinscripció i assignació de places.

• Consorci de Biblioteques Universitàries de 

Catalunya (CBUC)

Servei de gestió del Consorci de Biblioteques 

Universitàries de Catalunya (CBUC). 

En concret,  crear i gestionar el catàleg col·lectiu de 

les biblioteques del consorci; incrementar la 

productivitat científica millorant l'accés de la comunitat 

universitària catalana a les col·leccions bibliogràfiques 

existents, a través de la informació bibliogràfica i del 

préstec interbibliotecari; millorar els serveis 

bibliotecaris existents; experimentar i fomentar � gestió de la comptabilitat de les Universitats;

� altres serveis.

Serveis a les persones

• Oficina de suport a la mobilitat i de reforç del 

programa de beques a l’estranger **

Des d’aquesta oficina es proporcionarà 

informació, es gestionaran i tramitaran les beques 

de mobilitat nacional i internacional dels 

estudiants de grau i postgrau I doctorat, així com 

del personal docent I investigadors I 

d’administració.

bibliotecaris existents; experimentar i fomentar 

l'aplicació de noves tecnologies de la informació als 

serveis bibliotecaris i potenciar la formació tecnològica 

del personal que treballa a les biblioteques.

* Projecte 69 del Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya.
** Projecte 38 del Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya.

Oficina d’Accés a la UniversitatOficina d’Accés a la Universitat

Servei per gestionar la realització de tasques de 

promoció dels estudis universitaris de Catalunya, 

l'orientació de les persones que vulguin accedir a la 

universitat i la preinscripció i assignació de places.

Consorci de Biblioteques Universitàries de 

Catalunya (CBUC)

Servei de gestió del Consorci de Biblioteques 

Universitàries de Catalunya (CBUC). 

En concret,  crear i gestionar el catàleg col·lectiu de 

les biblioteques del consorci; incrementar la 

productivitat científica millorant l'accés de la comunitat 

universitària catalana a les col·leccions bibliogràfiques 

existents, a través de la informació bibliogràfica i del 

préstec interbibliotecari; millorar els serveis 

bibliotecaris existents; experimentar i fomentar 
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bibliotecaris existents; experimentar i fomentar 

l'aplicació de noves tecnologies de la informació als 

serveis bibliotecaris i potenciar la formació tecnològica 

del personal que treballa a les biblioteques.



x

• Borsa de treball on-line compartida

Creació d’una solució informàtica que permeti 

z

Creació d’una solució informàtica que permeti 

que els estudiants universitaris puguin “penjar” el 

seu currículum vitae, sent les universitats garants 

de la validesa de la informació sobre el seu 

expedient acadèmic. 

• Plataforma interuniversitària de postgrau per a la 

promoció dels estudis de referència internacional, 

facilitant la promoció i la projecció conjuntes, 

establint criteris comuns de programació i gestió 

–sobretot a nivell internacional– i cercant les 

facilitats i els recursos que afavoreixin l’acollida 

dels estudiants i professors d’altres països.

• Sistema d’informació que permeti la compartició 

de les dades entre les universitats públiques 

catalanes, amb l’objectiu de permetre la 

comparabilitat i l’obtenció d’informació valuosa 

per la millora de l’eficiència del sistema.

Serveis per a la docència *

Serveis per a la recerca i la 

transferència de coneixement

• Valorització de la recerca i desenvolupament. 

Gestió d’un portal web per donar a conèixer les 

principals línies de recerca de cada universitat.

• Portal de comercialització internacional.

• Programa d’emprenedoria.

* Projecte 5 del Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya.

transferència de coneixement

Sistemes d’InformacióSistemes d’Informació

Sistema d’informació que permeti la compartició 

de les dades entre les universitats públiques 

catalanes, amb l’objectiu de permetre la 

comparabilitat i l’obtenció d’informació valuosa 

per la millora de l’eficiència del sistema.
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6. Les polítiques de 
docència, recerca i docència, recerca i 
transferència

x

Les polítiques de 
docència, recerca i docència, recerca i 
transferència



Polítiques en matèria de docència

Les propostes en matèria de política docent posen 

especial èmfasi a la revisió del mapa docent de 

les universitats públiques catalanes :

• Planificar el mapa de titulacions amb criteris i 

z

Polítiques en matèria de recerca (*)

Es dona un ple suport de consens a les iniciatives d

Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya, relatives a la 

recerca i la transferència de coneixement

• Reafirmar el compromís de les universitats en la 

6. Les polítiques de docència, 
recerca i transferència

• Planificar el mapa de titulacions amb criteris i 

indicadors consensuats i amb visió global , 

garantint la qualitat, l’excel·lència, l’especialització, 

el desenvolupament territorial i la sostenibilitat del 

sistema.

• Reforçar el paper de la Universitat de Catalunya 

com a òrgan planificador del sistema, a través de la 

seva responsabilitat en la planificació del mapa de 

titulacions atenent a criteris definits i comptant 

sempre amb el suport, l’assessorament i 

l’avaluació del sistema per part de l’Agència per a 

la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya (AQU Catalunya) , com a òrgan 

assessor i avaluador.

• Definir un sistema d’avaluació de la qualitat 

docent , així com la seva implementació, per part 

de l’AQU Catalunya, amb l’objectiu de facilitar una 

• Reafirmar el compromís de les universitats en la 

recerca d’excel·lència i l’

• Impulsar

la recerca 

• Millorar les 

recerca

- agencialització i la professionalització de la gestió de 

la recerca

- la g

recerca.

• Promoure la 

programes de doctorat d’excel·lència

- Tutorització dels estudiants de doctorat.

• Promoure l’atracció i retenció de talent,

aliances estratègiques de l’AQU Catalunya, amb l’objectiu de facilitar una 

vinculació objectiva amb el finançament 

estratègic del sistema .

• Promoure la formació permanent dels 

postgraduats , reforçant els processos docents 

semipresencials i virtuals de cada universitat, 

amb el complement i les sinèrgies possibles 

amb la UOC .

• Millorar els resultats de la inserció laboral dels 

estudiants de les universitats públiques catalanes, 

reforçant les borses de treball de les universitats 

i les relacions amb el mercat laboral.

aliances estratègiques 

països de referència:

- impuls del Programa de la Institució Catalana de 

Recerca i Estudis Avançats.

- seu i antena de l’

• Situar la 

socials i col·lectives i fomentar el 

entre 

(*) Les propostes en aquest àmbit es remeten, essencialment, al Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, de recent aprovac

Polítiques en matèria de recerca (*)

Es dona un ple suport de consens a les iniciatives del 

Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya, relatives a la 

recerca i la transferència de coneixement:

Reafirmar el compromís de les universitats en la 

6. Les polítiques de docència, 
recerca i transferència

Reafirmar el compromís de les universitats en la 

recerca d’excel·lència i l’ especialització a Catalunya.

Impulsar la carrera acadèmica i el personal dedicat a 

recerca i la innovació .

Millorar les capacitats institucionals de gestió de la 

recerca :

agencialització i la professionalització de la gestió de 

la recerca; 

la gestió coordinada i el sistema d’informació de la 

recerca.

Promoure la formació d’investigadors i els 

programes de doctorat d’excel·lència :

Tutorització dels estudiants de doctorat.

Promoure l’atracció i retenció de talent, fomentant 

aliances estratègiques amb grups, universitats i 
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aliances estratègiques amb grups, universitats i 

països de referència:

mpuls del Programa de la Institució Catalana de 

Recerca i Estudis Avançats.

seu i antena de l’European Institute of Technology.

Situar la ciència i la cultura al centre de les prioritats 

socials i col·lectives i fomentar el diàleg permanent 

entre ciència i societat .

Les propostes en aquest àmbit es remeten, essencialment, al Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, de recent aprovació.



Polítiques en matèria de transferència 

i de difusió del coneixement (*)

z

• Incorporar els graduats i els doctorands als 

àmbits social, econòmic i laboral;

• Promoure la transferència i la difusió dels 

coneixements amb la incorporació dels graduats, 

postgraduats i doctors al teixit social i a l’entorn

econòmic i laboral :

- Crear un programa de desenvolupament 

professional i de valorització dels doctors en els 

àmbits empresarial, institucional i social.

• Desenvolupar un model d’universitat pública 

basat en la tercera missió , contribuint a un equilibri 

entre el desenvolupament social i l’enfortiment 

econòmic:

- Crear un portal de comercialització internacional.

- Implementar un programa d’emprenedoria de la 

Universitat de Catalunya.

•

personal docent i investigador.

•

•

missió universitària.

(*) Les propostes en aquest àmbit es remeten, essencialment, al Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, de recent aprovac

Fomentar i valorar la tercera missió entre el 

personal docent i investigador :

- avaluar i incentivar per a la tercera missió al 

personal docent i investigador.

Impulsar una política d’innovació basada en 

l’entorn dels parcs científics i tecnològics ;

incorporar la funció de la tercera missió per 

objectius al finançament universitari.

- crear i promoure contractes-programa de la tercera 

missió universitària.
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Les propostes en aquest àmbit es remeten, essencialment, al Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, de recent aprovació.
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