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1. INTRODUCCIÓ

Aquest document pretén recollir els elements clau que identifiquen la UVic-UCC 
com un projecte que, d’ençà del seu reconeixement, l’any 1997, per part del Parla-
ment de Catalunya, per unanimitat, s’ha anat consolidant com una eina estratè-
gica per al teixit social, econòmic i polític de la Catalunya central. La seva singu-
laritat jurídica i econòmica la diferencien clarament de les universitats públiques 
de Catalunya en sentit estricte. Tanmateix la seva vocació de servei públic i el seu 
tarannà institucional l’haurien d’emmarcar en el mateix context del sistema uni-
versitari públic de Catalunya.

Una Universitat liderada i governada des del mateix territori i amb un model de go-
vernança i d’estructura jurídica i institucional molt similar al que disposen moltes 
de les universitats més reconegudes del món. Una Universitat amb un Patronat 
clarament representatiu del seu territori i amb una estructura de gestió diferencia-
da dels sistemes burocràtic-administratius, però al mateix temps amb un alt nivell 
de transparència, d’eficiència i de controls externs. 

El model de finançament de la UVic-UCC ha comptat, fins ara, amb un reduït fi-
nançament públic que ha girat entorn a un màxim del 20%, mentre a la resta del 
sistema, aquest percentatge es troba entorn del 70%. Com a conseqüència, les 
taxes universitàries de la UVic-UCC han estat molt superiors a les de la de la resta 
del sistema universitari públic de Catalunya. Aquest element diferencial suposa un 
greuge comparatiu pel territori de la Catalunya central i una important limitació a 
la seva aposta per incorporar-se de ple a la societat del coneixement. 

Al llarg d’aquest document es descriuen i es concreten aquests punts referencials 
de la UVic-UCC, amb l’objectiu de facilitar-ne la seva comprensió i coneixement i, 
alhora, de llançar una crida als àmbits polítics, socials i econòmics del nostre país 
per al seu suport.

Casa Convalescència. Seu del Rectorat de la UVic-UCC i de la FUB.
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2. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL DESPLEGAMENT 
DE LA UVIC-UCC

2.1. Antecedents històrics

La UVic-UCC té els seus orígens en els segles IX i X, quan es crea a Vic “L’escriptori 
i l’Escola Catedralícia”, bressol de la futura universitat, com en tantes altres ciu-
tats europees. Allà estudiaren nombroses persones il·lustres, entre elles, el monjo 
Gerbert d’Orlhac, que esdevindria el Papa Silvestre II i també en sorgiren erudits i 
intel·lectuals de renom durant tota l’Edat Mitjana. El 1599 es creà la Universitat 
Literària de Vic i el 26 de juny d’aquell any, el rei Felip III concedia a l’Estudi General 
de Vic el privilegi de graduar els estudiants en Arts i Filosofia.

Fou el 1717 que es produïa el tancament de la Universitat, com a represàlia per 
la Guerra de Successió. El rei Felip V va imposar el Decret de Nova Planta que va 
suprimir totes les universitats catalanes i les va substituir per una de nova creació, 
la Universitat de Cervera.

El 1749 es va fundar el Seminari de Vic, la qual cosa implicava el retorn dels estudis 
superiors (de Teologia) a la ciutat. El 1873 l’Ajuntament de la ciutat de Vic va inten-
tar, sense èxit, refundar la Universitat de Vic.

Tradicional imatge de 
“l’Estudiant de Vic”.
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Fou a l’inici de la restauració de la democràcia, que es va crear l’Escola Universi-
tària de Mestres Jaume Balmes de Vic, adscrita a la Universitat de Barcelona. Poc 
després es creà l’Escola d’Infermeria d’Osona, concretament el 1980, i l’any 1987 
esdevingué el primer curs dels Estudis Universitaris de Vic, amb tres escoles uni-
versitàries de titularitat de la Fundació Universitària Balmes: Mestres, Empresari-
als i Infermeria. Amb posterioritat, concretament el 1989, es creà l’Escola Universi-
tària Politècnica d’Osona i el 1993 es creà la Facultat de Traducció i Interpretació.

2.2. Reconeixement de la universitat

El 30 de maig de 1997, al cap de 20 anys i després d’un llarg recorregut de les Esco-
les Universitàries de Vic, el Parlament de Catalunya, va aprovar per unanimitat la 
Llei de Reconeixement de la Universitat de Vic.

En boca de diferents diputats es posen en valor els següents elements (cites extre-
tes de les actes del Parlament): 

« ...la conversió dels Estudis de Vic en universitat, és també un 
acte de justícia territorial.»

30 de maig de 1997. Parlament de Catalunya. Foto d’Oriol Molas.
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« ...Ha de ser un instrument d’equilibri territorial i de dinamit-
zació de les nostres ciutats i de les nostres comarques.»

« ...considera la formació –tota, però la universitària en parti-
cular– com una de les bases més evidents i sòlides de desen-
volupament social, cultural i econòmic i de reforçament de la 
nostra identitat.»

« ...contribueix a l’equilibri territorial de Catalunya, al progrés 
cultural, econòmic i social de les comarques.»

« ... al cent per cent una universitat de servei públic: és privada 
però amb servei públic. I pensem nosaltres que en el futur la 
legislació universitària, amb més precisió que fins al moment 
present, també sancionarà, regularitzarà, legalitzarà aquest 
tipus d’universitats, terceres vies, entre les públiques clàssi-
ques i les privades que hi ha actualment previstes per la Llei.»

En definitiva, el reconeixement de la Universitat de Vic, per part del Parlament de 
Catalunya, fou un element de justícia territorial i un instrument dinamitzador per a 
la Catalunya central, per la seva tasca de desenvolupament social, cultural i eco-
nòmic. Una Universitat de servei públic, amb una regulació institucional singular.

Al mateix temps cal posar en relleu que aquesta recuperació històrica de la UVic-
UCC va ser fruit també, d’una forta i sostinguda iniciativa per part de la societat 
civil de les comarques centrals de Catalunya, representades bàsicament per em-
presaris, entitats culturals i polítiques.

2.3. Universitat federada

El 2014, la Universitat fa un nou salt endavant en produir-se l’acord de federació 
amb la Fundació Universitària del Bages. La nova universitat federada passa a de-
nominar-se Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

La Fundació Universitària del Bages va iniciar els estudis universitaris d’Inferme-
ria l’any 1990 amb la creació de l’Escola universitària homònima -posteriorment 
Escola Universitària de Ciències de la Salut. Més endavant, s’hi van afegir altres 
titulacions en l’àmbit de la salut (Fisioteràpia, Podologia, Logopèdia) i en el de les 
ciències socials (Ciències Empresarials i Educació Infantil), aquestes darreres en 
el marc de l’Escola Universitària de Ciències Socials, adscrites ambdues a la UAB. 
L’any 2002 es va crear la Clínica Universitària de Manresa, titularitat també de la 
Fundació Universitària del Bages.
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L’acord federatiu dona a la Universitat una nova dimensió (en nombre d’alumnes, 
territorial, etc.) i permet desenvolupar nous projectes que no serien possibles de 
realitzar individualment.

El 2016 es desplega una nova seu a Granollers, nou centre d’impartició d’estudis 
de la UVic-UCC, mitjançant un acord amb l’Ajuntament d’aquella població.

L’any 2017 es crea la Facultat de Medicina, a través d’una nova fundació, la Funda-
ció d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), amb unitats docents a les 
ciutats de Vic i Manresa i amb acords de col·laboració amb molts centres sociosa-
nitaris de la Catalunya central.

El desembre de 2019, fruit dels bons resultats de la federació, es produeix la no-
vació del pacte federatiu entre la FUBalmes i la FUBages, on es pren el compromís 
d’aprofundir en la relació.

El 30 de gener de 2014 es va signar al Parlament l’acord de constitució de la Federació.
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3.  LA UVIC-UCC, UN MODEL D’UNIVERSITAT 
SINGULAR

La UVic-UCC i el seu ens titular, la Fundació Universitària Balmes, constitueixen un 
model singular dins del sistema universitari català que es constata a través dels 
següents elements i atributs:

3.1. Per la seva naturalesa jurídica

La Universitat no té personalitat jurídica pròpia, com sí tenen les universitats pú-
bliques, sinó que actua jurídicament a través de la Fundació Universitària Balmes 
(en endavant FUB) que n’és l’ens titular i del que deriva un model de governança 
propi que s’exposarà en l‘apartat 3.5.

La FUB és una fundació de règim i gestió privats pel que fa al seu funcionament 
orgànic. Es regeix per les normes del codi civil de Catalunya (llibre III, títol III), i es 
troba inscrita en el Registre de Fundacions de Catalunya i està subjecta al control 
del Protectorat de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a la seva actuació.

Aquest règim civil de funcionament és compatible i coherent amb la seva vocació 
de servei públic i la consideració legal de fundació del sector públic tal com s’ex-
posa a continuació.

3.2. Per ser un ens d’iniciativa pública territorial

La UVic-UCC va ser reconeguda com a universitat privada pel Parlament de Catalu-
nya. Tanmateix, en la creació, el suport i la dinamització de la Universitat hi tingué 
inicialment, i continua sent així, un paper fonamental l’Ajuntament de Vic, i també 
el suport indispensable de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat 
de Catalunya. Més recentment, s’ha sumat al projecte la participació i complicitat 
d’altres ens públics locals (alcaldes de diversos municipis i altres ens locals) que 
confereixen a la institució una clara vocació pública i configuren un projecte uni-
versitari més transversal i territorial. D’ençà de l’acord federatiu amb la FUBages, 
l’alcalde de Manresa ha assumit el càrrec de vicepresident segon del Patronat de 
la FUBalmes.

Els grups de representació que configuren en l’actualitat el Patronat són els se-
güents:
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PATRONS
Núm. 

Màxim

Alcalde o alcaldessa de Vic 1

Representants de la Generalitat de Catalunya 3

Regidors/res Ajuntament de Vic 3

Alcaldes/alcaldesses o Presidents/es de Consells Comarcals 12

Alcalde o alcaldessa de Manlleu

Alcalde o alcaldessa de Manresa

Alcalde o alcaldessa de Granollers

Alcalde o alcaldessa de Puigcerdà

Alcalde o alcaldessa d’Olot

Alcalde o alcaldessa de Berga

Alcalde o alcaldessa de Sant Hilari Sacalm

Alcalde o alcaldessa de Prats Lluçanès

Alcalde o alcaldessa de Figueres

Alcalde o alcaldessa de Ripoll

President/a del Consell Comarcal d’Osona

Persones físiques o jurídiques de prestigi acadèmic, social, empresarial o professional 8

Membres d’institucions d’educació superior amb conveni de federació, adscripció o 
vinculació amb la UVic-UCC 

5

Representants de la comunitat universitària 3

Persones vinculades especialment amb la UVic-UCC 1

La dualitat de ser una universitat privada i alhora estar promoguda per la iniciativa 
pública i tutelada per un òrgan de govern de composició majoritàriament públic, la 
converteix en una institució “rara avis” dins del sistema universitari.

La FUB, doncs, ha de ser considerada com una entitat d’iniciativa pública, encara 
que no sigui pròpiament administració pública ni un ens instrumental de la matei-
xa. Les administracions locals i l’administració catalana que participen en el seu 
patronat, juguen un rol de suport i tutela tot atorgant-li un important marge d’ac-
tuació als seus òrgans de govern i direcció. 

3.3. Per la subjecció a la normativa del sector públic

En el desenvolupament de la Universitat, s’han produït diversos factors que com-
porten l’assumpció legal d’exigències inherents a l’àmbit públic:

a. La constitució de la Fundació Universitària Balmes es va formalitzar per una 
entitat privada d’interès general (Col·legi Sant Miquel dels Sants), però amb el 
suport de l’Ajuntament de Vic, que formava part i presidia el Patronat de l’entitat 
fundadora sense tenir-ne el control.
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b. La composició del Patronat es va modificar per acord d’aquest òrgan de 
18.12.2012 (aprovada pel Govern de la Generalitat per acord de 02.07.2013) en 
el sentit d’introduir patrons “públics” (alcaldes o alcaldesses de municipis amb 
voluntat de participar en aquest projecte universitari) que, juntament amb els 
representants de l’Ajuntament de Vic i de la Generalitat de Catalunya, constitu-
eixen la majoria de membres del Patronat. 

c. Cal esmentar que aquesta incorporació de patrons públics no es va acordar 
amb l’objectiu d’adquirir el control de la institució, en el sentit legal del concep-
te, sinó amb la voluntat de donar suport a una iniciativa territorial d’universitat, 
creant complicitats entre les ciutats i les comarques de la Catalunya Central.

La participació “pública” del Patronat, tot i que majoritària, està molt equilibra-
da amb la resta de patrons “privats” que representen l’àmbit social, professio-
nal i empresarial del territori, també representants de centres educatius vin-
culats a la universitat i de la comunitat universitària. La confluència i equilibri 
entre uns patrons i altres són un element més de la singularitat de la fundació.

d. El finançament de la universitat és, majoritàriament privat, a través de les ma-
trícules i altres ingressos de dret privat, amb el complement necessari dels in-
gressos públics derivats del contracte programa ja esmentat, i també de la ces-
sió d’espais per part de l’ajuntament de Vic, condicionada al seu ús universitari.

La concessió per part la Generalitat de Catalunya d’un contracte programa per 
a finançar parcialment l’activitat de la universitat (actualment inferior al 20% 
dels ingressos), i de la participació lleial i valuosa en els òrgans de govern de 
tres patrons nomenats pel Govern, és demostratiu del suport al projecte com 
una bona iniciativa de servei públic al país.

e. La UVic-UCC participa del sistema de preinscripció universitària, juntament 
amb al resta d’universitats públiques, que garanteix la igualtat de condicions 
en el procés d’accés i admissió dels estudiants. La UVic-UCC també compleix 
amb tots els requeriments de qualitat establerts de l’agència AQU, així com es 
compleixen tots els criteris de programació per a les noves titulacions marcats 
per la DGU.

f. A efectes de la normativa sobre estabilitat pressupostària, en el marc general 
de la normativa europea (Reglament UE 549/2013 i LO 2/2012 Estatal), la Fun-
dació Universitària Balmes té la consideració de “productora de mercat” i no 
forma part del perímetre de les administracions públiques, que exerceixen una 
tutela indirecta a través del Patronat.

En conclusió:

1. La concurrència d’alguna d’aquestes circumstàncies (la composició del patro-
nat i el finançament de l’immobilitzat, bàsicament) comporten que la FUB i la 
UVic-UCC estiguin sotmeses, de forma lògica, a la normativa del sector públic 
pel que fa a la contractació (Llei 9/2017) o a la transparència (Llei 19/2014), així 
com a normes que afecten a les fundacions en la seva condició d’entitats d’in-
terès general (Llei Protectorat 21/2014) o a altres, al compliment de les quals, 
l’entitat està compromesa.
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2. La inclusió dins del sector públic, no suposa l’adscripció de la fundació a una 
administració pública ni la subjecció a limitacions pressupostàries tenint en 
compte: a) El principi d’autonomia universitària; b) La normativa europea so-
bre adscripció a l’administració (no concurrència dels indicadors de control); i c) 
L’esperit i finalitats de l’adscripció a una administració de la Llei 40/2015 i Llei 
5/2017 (exercici de competències de l’administració d’adscripció). 

3.4. Per l’estructura federada com a model de creixement

La UVic-UCC es configura amb una estructura federada amb l’objectiu que la fun-
dació titular sumi esforços i creï sinèrgies amb altres entitats amb les mateixes fi-
nalitats per, d’aquesta manera, potenciar la Universitat i el servei públic que presta 
complementant l’oferta d’ensenyaments universitaris a Catalunya a través de la 
configuració de complicitats amb altres entitats que volen compartir un mateix 
projecte d’universitat.  

En aquest sentit, el mes de gener de 2014, la FUB va formalitzar un acord de fe-
deració amb la Fundació Universitària del Bages, amb seu a la ciutat de Manresa 
i, de mutu acord amb aquesta entitat, el mes de desembre de 2016 es va convenir 
un altre acord de federació amb la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la 
Salut, entitat titular de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC. 

La composició diversa i territorial del Patronat de la FUB, així com l’establiment de 
l’estructura federada, afavoreix l’apropament i sentiment de pertinença dels ciuta-
dans a l’entorn de la universitat.

3.5. Per la governança

La FUB i la UVic-UCC tenen un model de governança que és singular a Catalunya 
i a Espanya, però freqüent en altres països, consistent en: a) La titularitat i plani-
ficació estratègica de l’entitat correspon al Patronat amb la composició indicada 
en l’apartat 3.2; b) L’essencial assumpció de les funcions i competències acadèmi-
ques al Rector i al seu equip (Junta de Rectorat), així com als demés òrgans acadè-
mics de la pròpia universitat i dels centres que la composen, i c) L’assignació de les 
funcions de gestió econòmica i patrimonial a una Direcció General i al seu equip, 
així com a les direccions generals de les entitats federades que s’integren en la 
UVic-UCC.

Per una banda, aquest model permet a la UVic-UCC esdevenir un exemple de com-
pliment del principi d’autonomia universitària i d’assumpció de responsabilitat 
institucional, exercida per la pròpia entitat a través de l’esmentada estructura in-
terna, que actua amb independència “responsable”, pel fet d’estar sotmesa a la su-
pervisió del Patronat. En darrer terme, també està subjecta al rendiment de comp-
tes segons directrius del contracte programa, que vincula l’aportació de recursos 
públics, amb l’acompliment de la missió que el país encomana a la universitat. Així 
mateix l’avaluació de l’actuació de la universitat també es produeix segons els cri-
teris de qualitat comuns i en igualtat de condicions amb al sistema universitari, tal 
i com estableixen les agències externes d’avaluació.  
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Per altra banda, la normativa pròpia de la Universitat i de la FUB ha de permetre 
l’acompliment equilibrat de les funcions i competències de tipus acadèmic i cor-
poratiu que, respectivament, són pròpies dels respectius òrgans. En aquest sentit, 
les Normes d’Organització i Funcionament (NOF) de la universitat recullen de for-
ma molt precisa aquesta dualitat de funcions entre ambdós àmbits i, sobretot, la 
necessitat de consensos interns que afavoreixin una presa de decisions acurada i 
enriquidora.

Patronat de la FUB del desembre de 2019.

Tot plegat configura, per la FUB, un model propi i singular de governança dins l’àmbit 
universitari català, idoni per donar compliment eficient a les finalitats de la UVic-UCC 
i, en definitiva, desenvolupar de forma eficaç el servei públic al qual està compromesa. 
Aquest model de governança és coherent també amb les recomanacions europees de 
potenciar l’autonomia universitària en determinats àmbits (organitzatiu, financer, di-
rectiu i acadèmic) i, en tot cas, de forma semblant a recents modificacions implemen-
tades per alguns països europeus en la governança de les seves universitats. Aquest 
model singular de governança li permet a la UVic-UCC establir criteris propis de selecció 
i d’avaluació de tot el seu personal, tant docent com d’administració i serveis amb la 
qual cosa, la capacitat de captació del talent adequat per aconseguir la màxima quali-
tat als seus serveis, passa a ser un element estratègic de l’entitat. També cal remarcar 
en aquest apartat de governança, la capacitat de l’entitat de seleccionar els seus líders, 
tant acadèmics com d’administració, en base a l’avaluació de les seves competències 
específiques.
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4.  LA UVIC-UCC, UNA UNIVERSITAT 
TERRITORIAL I GLOBAL

Des de la seva creació, la UVic-UCC es va proposar esdevenir una universitat ar-
relada en el conjunt dels territoris que conformen la Catalunya central. Una ins-
titució compromesa per formar el talent necessari per desenvolupar, en tots els 
àmbits, una societat avançada en innovació, en desenvolupament social i en des-
envolupament econòmic sostenible. Una institució compromesa amb els sectors 
d’especialització territorial tot generant formació, recerca i transferència de co-
neixement que els permeti situar-se en el context de la competència global. Una 
institució universitària amb gran projecció internacional al temps que fortament 
integrada en l’ampli teixit associatiu, cultural, econòmic i polític del territori apor-
tant els seus valors i el seu coneixement. Simultàniament, però, aquesta institució 
universitària forma part d’un ampli teixit d’entitats universitàries de caràcter inter-
nacional. Amb aquesta orientació està adherida a la Magna Charta Universitatum 
junt amb altres 908 universitats de 88 països. També es pot destacar la pertinença 
a associacions internacionals de prestigi com ara l’European Association for Inter-
national Education (EAIE) o l’European Universities Association (EUA). Així mateix, 
a associacions per a la innovació docent com són la Global University Network for 
Innovation (GUNi) o les de Formació Contínua com l’European Association for Uni-
versity Lifelong Learning (EUCEN) i la Red de Educación Contínua de Latino Ameri-
ca y Europa (RECLA).

En l’estudi realitzat per Enric Casulleras l’any 2018 sobre el Campus Vic de la UVic-
UCC i el seu impacte en el territori s’hi descrivien les següents conclusions: 

• L’activitat universitària a Vic aporta 110 milions d’euros anuals a l’economia cata-
lana. Així mateix, l’impacte econòmic directe que s’ha estimat de la Fundació Uni-
versitària del Bages durant el curs 2018/19 sobre persones, empreses i instituci-
ons s’ha estimat en uns 10 milions d’euros.

• El Campus Vic crea 1.942 llocs de treball, 998 persones de forma directa i 944 que 
es generen indirectament. 

• Respecte al darrer estudi (2003), com mostren els quadres 4.1 i 4.2, l’impacte de la 
UVic en el territori s’ha multiplicat per més de 2,5.

• La riquesa generada directament o indirecta per la UVic representa el 2,36% del 
PIB osonenc.

• El 22% d’aquesta riquesa es filtra a d’altres comarques a través de les nòmines 
dels no residents i dels proveïdors no osonencs. Finalment, la contribució de la 
UVic al PIB comarcal és de l’1,82%.

• El 1,88% dels llocs de treball a Osona, per nombre d’afiliats a la Seguretat Social, 
estan relacionats directament o indirecta amb la UVic.
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Quadre 4.1. Distribució dels llocs de treball indirectes a Osona i fora d’Osona per sectors

Quadre 4.2. Impacte econòmic sobre la renda catalana

Així mateix, en el primer informe de valor social de la UVic-UCC, realitzat el curs 2017-18 
per Elisenda Tarrats i Núria Arimany, amb la col·laboració de Marc Bernadich es con-
cloïa que el valor social consolidat de la institució fou de 9,5 vegades per sobre de les 
subvencions rebudes. Concretament aquest valor s’establia en 64.268.260 € respecte 
els 6.755.910 € de subvencions rebudes en el curs analitzat.

La UVic-UCC és, doncs, un projecte molt ambiciós i amb molt poques experiències simi-
lars en el nostre país en el que lamentablement universitats han constituït en ocasions 
nuclis autàrquics i poc compromesos amb els seus entorns. Sense cap dubte, aquest és 
un repte de país en el qual la UVic-UCC pot aportar ja forces anys d’experiències reeixi-
des. A continuació es descriuen les més significatives:

Productes agraris i 
pesquers

Productes industrials i 
sanejament

Treballs de construcció

Serveis de comerç, 
transport i hostaleria

Serveis d’informació i 
comunicacions

Serveis financers i 
d’assegurances

Serveis immobiliaris

Serveis professionals, 
científics i auxiliars

Serveis públics

Serveis artístics i altres

127
17

49
11

56

223

40

43

21

42

80
42

35
17

85
27

8

12
3

6

Osona

Fora d’Osona

Extret d’Enric Casulleras. La UVic i el seu impacte en el territori, 2018.

Extret d’Enric Casulleras. La UVic i el seu impacte en el territori, 2018.

Despesa directa

Despesa indirecta

Despesa induïda 38.684.847

35.870.193

35.526.997
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• El fort compromís i implicació de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Hu-
manes (FETCH) en el teixit educatiu de les nostres comarques ha comportat situar 
aquesta facultat com un innegable referent i impulsor dels projectes més innova-
dors i complexos que s’han afrontat en aquest àmbit. Destaquen els projectes cap-
davanters en inclusió educativa que han estat referents a nivell de tot el país i la 
formació i actualització dels equips pedagògics dels centres escolars del territo-
ri. També cal destacar el desplegament d’estudiants dels diferents graus d’aquesta 
facultat en format de pràctiques acadèmiques curriculars. Al Campus de Manresa 
el Lab 0-6, com a centre de descoberta, recerca i documentació en l’educació cien-
tífica en les primeres edats, està íntimament lligat amb el teixit d’escoles i famílies 
de la comarca del Bages.

• En l’àmbit de les ciències de la salut, els graus d’Infermeria i Fisioteràpia i, més 
recentment, els de Nutrició Humana i Dietètica, Teràpia Ocupacional, Psicologia, 
Podologia, Logopèdia i el Grau de Medicina han estat desenvolupats amb una 
constant implicació dels centres hospitalaris i sanitaris de la zona. El desenvolu-
pament, per posar un exemple, dels programes d’atenció centrada en la persona, 
atenció a la complexitat i a les cures pal·liatives, que han tingut un gran lideratge 
des del nostre territori per a tot el país, han comptat amb un fort arrelament uni-
versitari des del seu origen. La posada en marxa de la nova Facultat de Medicina 
s’està transformant ja, des dels seus inicis, en un instrument molt eficient de cap-
tació de nou talent mèdic per als hospitals de les nostres comarques tals com el 
Consorci Hospitalari de Vic o la Fundació Althaia de Manresa. 

El Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS), fruit d’un acord de col·laboració en-
tre la UVic-UCC i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generali-
tat de Catalunya, desenvolupa un nombre important de programes que incideixen 
en tot el teixit d’entitats socials del territori. L’assessorament als diferents muni-
cipis de la comarca per implementar serveis assistencials ha significat un pas en-
davant en aquest àmbit. Destaca també l’impuls a la xarxa de voluntariat social del 
territori, així com la col·laboració en l’organització del Primer Congrés de Voluntari-
at d’Osona, que va tenir lloc els dies 8 i 9 de novembre de 2019 a la UVic-UCC.

• També cal posar en relleu la Clínica Universitària de la Fundació Universitària del 
Bages com un equipament amb doble funció docent i assistencial en els àmbits de 
la fisioteràpia, la podologia, la logopèdia, l’atenció psicològica i psicopedagògica i 
la nutrició. Al Campus de Manresa també cal esmentar el Centre d’Innovació en 
Simulació vinculat a la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient que aporta un 
gran valor en la preparació i reciclatge dels professionals de l’àmbit sanitari.

• La constitució l’any 2013 de l’Acord Federatiu entre la Fundació Universitària Bal-
mes i la Fundació Universitària del Bages ha permès establir un projecte comú 
entorn a la ciutat del coneixement entre dues ciutats, Manresa i Vic, que portaven 
segles de desencontres. Fruit d’aquest projecte comú va sorgir la Facultat de Me-
dicina, que es desplega a partir del tercer curs en dues unitats docents, una a Vic 
i l’altra a Manresa, i amb un fort arrelament amb els respectius hospitals i centres 
d’atenció primària d’ambdues comarques, així com amb la resta de centres sani-
taris de la Catalunya central. La Càtedra de Salut Mental i la de Simulació Clíni-
ca ubicades a Manresa són també fruit d’aquest mateix acord federatiu. La nova 
estructura federativa universitària que impulsarà el desenvolupament científic i 
territorial d’aquestes dues grans i importants comarques de la Catalunya Central.
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• El projecte KREAS, fruit d’un acord estratègic entre els ajuntaments de Vic i d’Olot, 
d’una banda, i la UVic-UCC i la Federació d’Indústries Càrnies de Catalunya (FECIC), 
per l’altra, va permetre l’any 2013 posar en marxa el primer Centre Integral de For-
mació en Indústries Agroalimentàries de tot el territori espanyol. Aquest projecte 
ha impulsat la posada en marxa d’un nou Cicle Formatiu de Grau Superior en Pro-
cessos i Qualitat en la Indústria Alimentària, així com diferents certificats de pro-
fessionalitat, ambdós amb una gran implicació de les indústries agroalimentàries 
per impulsar que la formació professional impartida sigui en format dual, fet que 
ajuda indiscutiblement a millorar la qualitat del personal i dels processos d’aquest 
sector.

• Campus Professional de la UVic-UCC. En els darrers anys la UVic-UCC ha fet la 
decidida aposta d’incorporar els estudis de Cicles Formatius de Grau Superior 
dins de la pròpia institució universitària. Amb aquest objectiu es pretén millorar la 
imatge social i la credibilitat d’aquests estudis professionals i alhora apropar-los a 
les necessitats objectives del món empresarial. Aquesta opció s’ha implantat a les 
ciutats de Vic, Granollers, Olot i Manresa i properament, a través d’un conveni re-
centment signat amb l’Ajuntament de Manlleu, la institució es proposa d’impulsar 
un nou campus en aquesta ciutat. Aquest repte estratègic, es contempla també, 
com un repte de país en l’esmentat “Pacte Nacional per la Societat del Coneixe-
ment”.

• L’any 2016 la Fundació Universitària Balmes va signar amb l’Ajuntament de Grano-
llers un conveni, l’objectiu del qual era establir un compromís de les dues instituci-
ons per desenvolupar una seu de la UVic-UCC a la ciutat de Granollers. L’Ajuntament 
de Granollers va posar a disposició de la UVic-UCC els espais de Can Muntanyola i 
de Roca Umbert. La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ha posat 
en funcionament en aquests espais el Grau en Enginyeria de l’Automoció, amb es-
pecialització en el cotxe elèctric i la indústria 4.0, i el CFGS de Màrqueting i Publi-
citat que forma joves adaptats als canvis que la digitalització o l’e-commerce han 
provocat en aquest àmbit professional. Així mateix, també ha dut a terme diferents 
cursos de postgrau entre els que destaca el Màster en Administració i Direcció 
d’Empreses. Actualment l’Ajuntament de Granollers i la UVic-UCC estan en fase de 
concreció d’un nou conveni per ampliar significativament el campus universitari a 
la ciutat i desplegar nous graus i noves ofertes universitàries.

• CREACCIÓ va néixer el febrer del 2014, fruit d’un acord estratègic entre l’Ajunta-
ment de Vic i l’Ajuntament de Manlleu amb la FUB i el Consell Comarcal. Creacció 
és una agència d’innovació i desenvolupament de la comarca d’Osona que agrupa 
en els seus òrgans de govern els màxims representants dels sectors empresarials, 
municipals i sindicals i que ha generat ja un conjunt important de projectes tals 
com l’Observatori Socioeconòmic de la Comarca d’Osona i plans d’actuació per a 
cadascun dels sectors més importants. La Universitat està profundament implica-
da en el funcionament d’aquest projecte i el seu director general ostenta també la 
figura de conseller delegat de l’Agència.

En els següents quadres es reflecteixen els projectes que aquesta agència d’in-
novació i desenvolupament està portant a terme amb una àmplia implicació de la 
UVic-UCC:
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Quadre 4.3.  Àmbits d’actuació de Creacció

Quadre 4.4. Quadre de comandament / indicadors 2019 

Coordinació Anàlisi Transformació

Creacció es constitueix com l’Agència 
de desenvolupament socioeconòmic, 
per unir esforços dels diferents agents, 
racionalitzar recursos i millorar 
l’impacte dels projectes.

Societat mercantil amb 4 socis:

1. Ajuntament de Vic
2. UVic-UCC
3. Ajuntament de Manlleu
4. Consell Comarcal d‘Osona

Consell d’administració:  
4 socis + Cambra de Comerç Osona + 
Consell Empresarial Osona + sindicats 
(UGT, CCOO)

L’observatori socioeconòmic d’Osona Projectes actius destacats

•	Eina de monitorització de la realitat 
comarcal + Eina de prospectiva.

•	Aporta coneixement per a la presa de 
decisions.

•	Facilita l’accés a les dades en obert.

•	Ocupació* La Indústria Local a Osona.

•	Directori empresarial de la indústria 
d’Osona i Comunitats empresarials.

•	Empresa i formació (centres 
educatius).

•	Living Lab – Crealiment (innovació 
sector agroalimentari)

•	FABLAB i indústria 4.0

•	EspaiCrea – Model d’innovació 
d’Osona

•	Taula comarcal – gestió sostenible de 
la ramaderia d’Osona.

•	Taula de treball de la Formació 
Professional.

•	Captació de fons europeus (PECT/
RISS3) i d’altres.

1r-4t Informe de competitivitat

Principals reptes de futur:

•	Reptes del territori dual (social, 
territorial, atur, contractació, 
envelliment...).

•	Apostar per un ensenyament 
professional que respongui a les 
necessitats del teixit empresarial i 
millori abandonament joves.

•	Construir sobre les capacitats 
industrials de la comarca. 
Transformació del model productiu 
(innovació), estimular l’empreneduria 
industrial + col·laboració.

•	Identificar noves fonts d’activitat per 
la comarca.

Estudi de sectors estratègics

•	Agroalimentari          • Béns d’equip

•	TIC                                   • Esport

•	Embotició                    • Serveis

Empreses

Àmbit municipal

Àmbit comarcal

Àmbit supracomarcal

Programa de Formació

Carta de 
serveis

Acceleradora 
comarques 

centrals

Fab 5.0

Emprene-
dors/es

Agents

Noves empreses
Teixit emprenedor potent

Atenció emprenedors

3210 Persones sensibilitzades

62/100
Empreses creades/Llocs 
treball creats

1 Repte Empresa

34 Altres Punt PAE

66,4% Índex supervivència

9/94
Formacions/assistents 
(Vic)

1 Nou servei d’emprenedoria rual

Vivers

51
Empreses allotjades  
(Vit 25)

95
Llocs de treball vivers 
(Vit 54)

88,48% Ocupació vivers (Vit 93%)

Reempresa

25 Casos d’èxit Reempresa

2.000.258 
€

Inversió induïda Reem-
presa

65
Llocs de treball (salvats 
i creats)

Empresa social

3
Cooperatives creades 
(GT)

12 Llocs de treball creats

Coneixement i estratègia

Observatori socioeconòmic

27.716 Núm de visites al web

2.953 Núm. d’usuaris al web

486.720 Dades al web

52
Presentacions, tallers 
i sessions

627
Assistents a les ses-
sions, presentacions 
i tallers

41 Consultes i peticions

5 Grups de treball

3 Informes

29 Infografies

4 Mapes

Projectes estratègics

1
Fab Lab & Indús-
tria 4.0

1
Dinamització Ecosis-
tema Emprenedor

1
Model Innovació 
Osona

1 Taula Gestió Residus 
Orgànics

Invest in osona

DOT – BBDD Talent Osona

206 Persones BBDD

28 Persones contactades

8 Matchings

Captació de projectes

2 Inversions 2019

1
Convocatòria PECT Aj. Vic, 
Aj. Manlleu i Creacció

2
Residència FABER/ Uni-
versitat de Baltimore

Capital & innovació social

Terris adults

7 Sessions

17 Participants

2 Disseny de projectes

Terris joves

5 Dies

17 Participants

1 Projecte

Millor encaix persones aturades i 
mercat treball

Ocupació per la indústria local

8 Formacions a mida

2 Formació recurs permanent

41 Persones contractades

60 Mentors implicats

Vocacions industrials

19
Total fitxes oficis OIL 17/20 
4 DIBA

3
Vídeos Chalenge Creacció 4 
OIL / DIBA

5 Tallers de vocacions

Estudi clúster ocupabilitat

24 Enquestes agents

443
Enquestes persones 
aturades

25 Enquestes empreses

4 Sessions treball Grup Agents

Pla estratègic FP

1 Taula Comarcal

3
Grups de treball motor 
+centres FP+ orientació

1 Model Consell Orientador. 
Pilot

Empreses més competitives i més 
innovadores

Empreses general

188/350
Empreses diferents / actua-
cions

15 Assistents formació (Talent)

Polígons

50
Empreses Compra Agregada 
(en procés)

Agroalimentarin-> 1 Grup Motor

12
Re-definició o nous productes 
/ serveis sorgits de Crealiment

7
Empreses que innoven amb 
Crealiment

25/318 Accions formatives/ assistents

4
Empreses participen al progra-
ma export

21
Projectes de nova creació 
àmbit rural

8/10
Empreses agro creades / LI 
Treball

Innovació

140 Persones que reben formació

56 Empreses assessorades

27 M € Recursos detectats

1,7 M € Recursos sol·licitats per R+D+i

951.964€ Recursos resolts per R+D+i

2 Vison Trip: NER+Sonar
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Quadre 4.5. Principals projectes estratègics de Creacció

Empreses · Carta de serveis

Agents

Objectius

1. Esdevenir un Ecosistema Innovador l’any 2025      

2. Promoure la cultura de la Innovació

3. Promoure la innovació en empreses i agents

4. Creacció. Un Model Organitzatiu Innovador

Prototipatge ESI (Estructura Suport Innovació) Comunitat CIO’s

Objectius estratègics i projectes

LÍNIA 1 Promoure la cultura de la Innovació

Objectiu estrat Conèixer el nivell d’innovació a Osona

Projecte 1 Mesurar el nivell d’innovació amb el seguiment panell d’innovació d’empreses

Objectiu estrat Recerca de casos d’èxit per inspirar

Projecte 1 Metodologia d’inspiració a través de les tendències

Projecte 2 Construcció d’una BBDD casos d’èxit a Osona i fora

Objectiu estrat Detecció d’oportunitats de negoci a Osona

Projecte 1 Identificar nous models de negoci a través de l’estudi d’oportunitats

Projecte 2 Idees Orfe

Objectiu estrat Sensibilització agents ecosistema – Socialitzar coneixement innovació

Projecte 1 Xerrades inspiradores i de coneixement sobre innovació

Projecte 2 Blog Innovació i Butlletí

LÍNIA 2 Promoure la innovació en empreses i agents

Objectiu estrat Suport a les empreses perquè siguin més innovadores

Projecte 1 Desplegament de la Carta de serveis per a les empreses

Projecte 2 Dinamització de la Comunitat de CIO’s

Objectiu estrat Suport als Agents perquè els projectes siguin més innovadors

Projecte 1 Desplegament del Plec de recomanacions

Projecte 2 Servei “ESI” “Estructura de Suport a la Innovació”

LÍNIA 3 Creacció. Un Model Organitzatiu Innovador

Objectiu estrat Definir estratègia de Creacció que s’aliniï al model definit

Projecte 1 Integració en l’estratègia de Creacció

Projecte 2 Activació de procés intern - Sistematització

1. Assessorament individual 2. Captació de recursos econòmics 3. Dinamització grupal

Diagnosi i assessorament

1.  Diagnosi i assessorament en 
sistematització de la innovació

2.  Innovació disruptiva via emprenedoria 
corporativa

3.  Connexió a l’ecosistema  
emprenedor

Identificació i desenvolupament de 
projectes per a la financiació 

1.  Identificació i desenvolupament de 
projectes per a l’obtenció de recursos
• CDTI + D
• Deduccions R+D+i

- CDTI LIC
- REINDUS
- FNEE
- ARC
- FEADER

Treball de reptes en diferents àmbits

1.  Sessions grupals sectorials, on es 
promou la participació de diferents 
empreses / agents amb un repte 
comú.

2.  Reptes transversals específics on 
les empreses es poden trobar per 
desenvolupar projectes dínnovació 
comuns.

  

MODEL INNOVACIÓ OSONA 2025
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• Programa Fem UVic-UCC Territori. Des del Patronat de la FUB es va impulsar 
aquest programa amb l’objectiu d’establir tota mena de sinergies i de difondre l’ac-
tivitat formativa, cultural i investigadora tant de la Universitat cap als municipis, 
com dels municipis cap al conjunt del territori. Aquest programa està liderat per 
l’alcalde de Manlleu i diversos ajuntaments del territori són directament represen-
tats pels seus alcaldes i alcaldesses en el Patronat de la FUB, i altres, ho són a 
través del president del Consell Comarcal d’Osona.

A través de Fem UVic-UCC Territori els ajuntaments i la Universitat mantenen una 
relació continuada per identificar els àmbits de col·laboració existents i els que 
poden fer-se realitat. Alguns dels àmbits que s’hi desenvolupen són la presència de 
la UVic-UCC als municipis i dels municipis a la UVic-UCC per tal participar d’estruc-
tures de serveis i activitats, com ara Creacció, la formació contínua, el programa de 
col·laboració amb la gent gran, l’ús que poden fer de centres com el DIXIT i el SÍ-
RIUS, el reforç de la plataforma de la Universitat d’Estiu, la itinerància de l’activitat 
cultural de la UVic-UCC, etc.

• El Centre BETA constitueix el Centre de Recerca i de Transferència de Coneixement 
més important de la UVic-UCC i està especialitzat en el medi ambient i en el trac-
tament dels diferents tipus de residus que genera, especialment, la indústria agro-
alimentària. Aquest centre manté constants línies de col·laboració amb el teixit 
empresarial d’aquest sector i actualment impulsa projectes d’abast internacional 
de recerca en aquest àmbit.

En el següent quadre es posen de manifest els principals àmbits estratègics 
d’aquest projecte: 

Quadre 4.6. Estratègia científica competitiva
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5. EVOLUCIÓ DE LA UVIC-UCC EN XIFRES

5.1. Creixement de la universitat

Des del reconeixement de la Universitat, el creixement de la UVic, actualment UVic-
UCC, ha mantingut una evolució positiva en tots els àmbits i especialment des de la 
federació, el 2014, amb la Fundació Universitària del Bages. 

En els quadres que s’adjunten es pot observar l’evolució del nombre d’estudiants i 
del nombre de personal docent i investigador en les últimes dues dècades.

Quadre 5.1. Nombre d’estudiants (estudis oficials)

Quadre 5.2. Nombre de PDI
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En l’àmbit de la Recerca es veu clarament reflectida l’evolució exponencial de la 
capacitat d’obtenir recursos en recerca a través de les convocatòries competitives, 
així com l’evolució de la producció científica:

Quadre 5.3. Recursos de recerca obtinguts en convocatòries competitives

Quadre 5.4. Producció científica (publicacions indexades)
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5.2. Estudiants (dades curs 2018-2019)

16.858
Total d’estudiants  
de la UVic-UCC 

8.353 
Total de formació oficial

4.659
Graus de la UVic

379
Màsters de la UVic

225
Doctorats de la UVic-UCC

1.626 
Graus de la UManresa

39 
Màsters de la UManresa

674 
Grau en Disseny de BAU

6 
Màsters de BAU

534 
Graus d’ESERP

211 
Màster d’EADA

8.505 
Total de formació contínua 

4.296 
Formació contínua de la UVic 

3.408 
Formació contínua de la UManresa 

69 
Formació contínua de la UVic/UManresa 

377 
BAU

455 
Universitat d’estiu 

Estudiants per  
procedència geogràfica

Catalunya
74%

Estat espanyol 6%

Internacional 20%

Centres propis i adscrits - Títols oficials
Total estudiants: 8.353

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes 1.726

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar 1.486 

Escola de Doctorat 225

Facultat de Ciències i Tecnologia 890

Facultat de Medicina 179

Facultat d’Empresa i Comunicació 757

 Estudiants per sexe   
(Graus, màsters universitaris  
i doctorats)

4.620 
Dones

3.733
Homes

UManresa 616 
UVic 3.038
Centres adscrits 965

UManresa 1.049 
UVic 2.224
Centres adscrits 460

EADA. Escola d’Alta Direcció i Administració 211

BAU. Centre Universitari de Disseny 680

Facultat de Ciències de la Salut de Manresa 1.460

ESERP - The Barcelona School of Business and Social Science 534

Facultat de Ciències Socials de Manresa 205

Centres adscrits: 1.425

Facultats de la UManresa: 1.665

Facultats de la UVic: 5.263
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5.3. Professorat i professionals d’administració i serveis 
(dades curs 2018-2019)

5.4. Beques i ajuts (dades curs 2018-2019)

PAS per sexe
UVic+Empreses UManresa

241 43 
Dones 77% Dones 75%

74 14
Homes 23% Homes 25%

Professorat per sexe
UVic UManresa

416 223
Dones 59% Dones 59%

288 153
Homes 41% Homes 41%

Professorat per centres | UVic: 704 - UManresa: 376

Personal d’administració i serveis i empreses 
vinculades | UVic: 315 - UManresa: 57

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes 184

Facultat de Ciències de la Salut de Manresa 276

Empreses vinculades (Eumo Editorial i Eumo_dc) 5

PAS de la UVic 310

PAS de la UManresa 57

Facultat d’Empresa i Comunicació 98

Facultat de Ciències i Tecnologia 140

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar  224

Facultat de Medicina 58

Facultat de Ciències Socials de Manresa 100

UManresa - Total de beques i ajuts: 811.887,90 €

Beques de la UManresa-Caixabank 30.000 €

Beques de la UManresa-Mobilitat Internacional 13.800 €

Beques salari+idiomes (programa Prèmium grau ADE)  114.735 €

Beques de la UManresa-FUBages 54.000 €

Beques d’institucions privades  415.595 €

Beques de mobilitat d’estudiants 348.152 €

Beques de la UVic 733.550 €

Beques del Ministeri d’Educació 2.262.008 € Beques del Ministeri d’Educació 599.353 €

Beques del País Basc 43.505 €

Beques de la UVic-AGAUR 314.032 €

Beques del Pla de Millora del doble grau en MEI/MEP 29.457 €

UVic - Total de beques i ajuts: 4.146.299€
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5.5. Internacionalització (dades curs 2018-2019)

1. Estudiants de mobilitat internacional

   IN OUT

 ERASMUS 190 331

   Estudi 174 108

   Pràctiques 16 218

   Pràctiques d’estudiants acabats de titular 5

 NO ERASMUS 220 576

   Estudi 47 13

   Pràctiques internacionals 13 495

   Study Trips 160 68

DOBLE GRAU INTERNACIONAL 5 

 ERASMUS  3

   Pràctiques d’estudiants acabats de titular 3

 NO ERASMUS  4

   Pràctiques internacionals  4

DOCTORAT   3 12

  Estades de recerca 3 8

   Erasmus pràctiques  4

UVIC INTERNS   17

Total d’estudiants de mobilitat internacional 418 943

2. Estudiants internacionals de “recruitment”
   IN OUT

Títols oficials  663 

Títols propis   973 

Total d’estudiants int. de “recruitment” 1.636 

Total d’estudiants internacionals  2.054 943

3. Estudiants de mobilitat estatal
   IN OUT

Intercanvi SICUE  5 11

Mobilitat DRAC (XVU)  12 

Mobilitat de programes de doctorat  3

Total d’estudiants de mobilitat estatal 5 26

2. Estudiants de mobilitat estatal
   IN OUT

Intercanvi SICUE  3 6

4. Mobilitat internacional de PDI i PAS / Professionals
   IN OUT

Menys d’una setmana 131 121

Una setmana o més 28 57 

Total mobilitat internacional de PDI i PAS 159 178

3. Mobilitat internacional de PDI/PAS
   IN OUT

Menys d’una setmana 13 5

5. Programes internacionals
   IN OUT

Study Trips   6 9

Programes de cooperació internacional  
al desenvolupament  7

6. Convenis
   TOTAL

Internacionals (centres d’educació superior) 345

Estatals (centres d’educació superior) 41

De pràctiques internacionals (altres institucions) 655

Països amb conveni amb la UVic 41

Països amb qui la UVic-UCC té conveni de pràctiques 41

4. Convenis 
    TOTAL

Convenis amb universitats de la UE  20

Convenis amb universitats espanyoles  12

Convenis amb universitats d’altres països  4

Total de convenis amb universitats  36

1. Estudiants de mobilitat internacional 
   IN OUT

ERASMUS 11 21

NO ERASMUS  

 Estudi 2 3

 Pràctiques internacionals  324

  Study trips 7

UVIC

UMANRESA

M
À

S
TE

R
 

O
FI

C
IA

L
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5.6. Evolució de la recerca

El creixement de les publicacions científiques d’impacte està correlacionat amb 
les hores de recerca basal i intensificada que tenen els PDIs que formen part d’un 
grup de recerca. Cal dir que han comportat un important esforç pressupostari per 
la Universitat.

Quadre 5.5. Total d’articles publicats en revistes científiques indexades
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El mateix creixement s’observa en la recerca competitiva segons el gràfic següent, 
on l’increment dels projectes i la seva execució són destacables especialment en 
el cas del grup del CT BETA.

Quadre 5.6. Evolució de l’obtenció de finançament competitiu 
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El creixement dels programes de tercer cicle (doctorat) està correlacionat amb l’in-
crement de recerca de la universitat. En el gràfic següent s’observa com una part 
important dels doctorands reben finançament via beques, especialment destaca-
ble en el cas dels doctorats industrials.

Quadre 5.7. Evolució dels estudis de Doctorat

També s’han incrementat els esforços en la visibilitat de la recerca mitjançant la 
seva divulgació científica. Els congressos mantenen una línia de creixement signi-
ficativa.

Quadre 5.8. Evolució del nombre d’activitats congressuals i de divulgació científica
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Aquests esforços en recerca s’han realitzat mitjançant el propi pressupost ordi-
nari de la FUBalmes, i per tant, s’han finançat bàsicament a través dels ingressos 
procedents de la matrícula dels estudiants. Concretament al curs 2018-19, aquest 
esforç pressupostari va comportar la xifra de 3.275.499 euros.

5.7. Evolució econòmica de la UVic-UCC

L’evolució del pressupost de la FUB manté un ritme de creixement des dels seus 
inicis. En la seva creació, la fundació titular de la UVic-UCC tenia uns ingressos 
propers als 15 milions d’euros, i un desajust pressupostari (les despeses eren su-
periors als ingressos).  

En el darrer curs auditat, 20 anys després, el pressupost de la FUB supera els 42 
milions d’euros, que representa un increment del 280% respecte al pressupost ori-
ginal. També queda reflectit en els quadres següents l’esforç que ha fet la comu-
nitat universitària en el seu conjunt per mantenir l’equilibri pressupostari, malgrat 
tenir congelades les subvencions externes per part de la Generalitat de Catalunya. 

Quadre 5.9. Evolució pressupostària

Evolució Recerca, TC i Doctorats 15/16 16/17 17/18 18/19

Ingressos 1.426.097 2.405.752 2.525.161 3.157.375

Despeses de Personal -3.375.560 -4.317.935 -4.751.315 -5.542.213

Despeses -444.417 -750.095 -727.411 -890.661

 Resultat (Inversió)                   -2.393.880 -2.662.277 -2.953.565 -3.275.499
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El creixement sostingut que s’ha produït en els últims vint anys ha permès, especi-
alment a partir de l’any 2011, fruit d’un control pressupostari molt estricte, absor-
bir el dèficit històric que va arribar al seu màxim en el curs 2001-2002 (-2,3 milions 
d’euros), tal i com s’observa en el següent gràfic.

Quadre 5.10. Evolució del dèficit/superàvit històric

Aquest objectiu d’equilibri pressupostari s’ha aconseguit en el marc d’un escenari 
molt complex en el qual les variables més importants que hi han incidit són les 
següents:

a) La congelació, tal i com s’ha explicitat en els apartats anteriors, de la subvenció 
de la Generalitat de Catalunya.

b) L’increment dels preus i taxes de la matrícula de la UVic-UCC, tal i com es re-
flecteix en el quadre 5.11.

c) El finançament de la recerca de la Universitat mitjançant recursos propis.

d) La contenció de la despesa interna fins a límits difícilment sostenibles.

e) L’eficiència de la gestió interna, comparativament amb la resta d’universitats 
públiques catalanes, tal i com queda reflectit en l’apartat 6.
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Quadre 5.11. Evolució dels preus dels crèdits acadèmics de la UVic-UCC

El balanç de situació de la FUB posa de relleu un patrimoni sòlid, especialment a 
partir de la incorporació del fons especial Calderó Modolell. El rati de capitalització 
de la FUB és del 55%, amb un deute bancari a llarg termini de 3,4 milions d’euros 
(7,5%), i un ús de pòlisses de circulant que arriben al seu màxim (6,5 milions d’eu-
ros) en la data d’aquest balanç de situació auditat a 30 de juny de 2019.

En conclusió, la FUB manté un balanç ben capitalitzat amb fons propis i un nivell 
d’endeutament que se situa entorn del 22% del total del seu passiu. Se’n desprèn, 
doncs, que és una entitat equilibrada i molt solvent.

Quadre 5.12. Balanç de situació FUBalmes (no consolidat)
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ACTIU
Exercici 
2018/19 

%
Exercici 
2017/18

% PASSIU 
Exercici 
2018/19

%
Exercici 
2017/18

%

ACTIU NO CORRENT 31.501.317 70,1% 29.560.322 69,1% PATRIMONI NET 24.908.701 55,4% 22.621.916 52,9%

Immobilitzat Intangible 4.609.369 10,3% 4.977.914 11,6% Fons Propis  3.428.341 7,6% 3.428.341 8,0%

Immobilitzat Material 19.368.865 43,1% 19.253.661 45,0% Fons Especials 4.152.603 9,2% 4.152.603 9,7%

Inversions immobiliàries 3.069.188 6,8% 3.117.532 7,3% Resultats Acumulats 177.904 0,4% 176.988 0,4%

Inversions en entitats del grup i 
associades a llarg termini

462.794 1,0% 472.794 1,1%
Subvencions, donacions i 

llegats rebuts
17.149.853 38,1% 14.863.984 34,7%

Inversions financeres a llarg 
termini 

3.991.101 8,9% 1.738.422 4,1% PASSIU NO CORRENT 4.831.353 10,7% 5.465.163 12,8%

ACTIU CORRENT 13.452.633 29,9% 13.231.228 30,9% Deutes a llarg termini 4.831.353 10,7% 5.465.163 12,8%

Existències 165.661 0,4% 72.029 0,2% PASSIU CORRENT 15.213.896 33,8% 14.704.471 34,4%

Usuaris, patrocinadors 12.404.120 27,6% 10.235.526 23,9% Provisions a curt termini 0 0,0% 0 0,0%

Inversions en entitats del grup i 
associades a curt termini

10.537 0,0% 10.667 0,0% Deutes a curt termini 7.447.984 16,6% 7.658.895 17,9%

Inversions financeres a curt 
termini 

19.879 0,0% 1.937.875 4,5%
Deutes amb Empreses del 

Grup
0 0,0% 0 0,0%

Periodificacions a curt termini 601.635 1,3% 606.520 1,4% Creditors per activitats 6.516.185 14,5% 5.977.287 14,0%

Efectiu i altres actius líquids 
equivalents 

250.801 0,6% 368.611 0,9%
Periodificacions a curt 

termini
1.249.727 2,8% 1.068.290 2,5%

TOTAL ACTIU 44.953.950 100,0% 42.791.550 100,0% TOTAL PASSIU 44.953.950 100,0% 42.791.550 100,0%
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El conjunt de les dades econòmiques i financeres que s’han reflectit en aquest 
apartat no incorporen les que fan referència al Campus de Manresa (Fundació 
Universitària del Bages) ni les de la nova Facultat de Medicina (Fundació d’Estudis 
Superiors en Ciències de la Salut.

5.8. La UVic-UCC, una estructura eficient

El conjunt de les dades que reflecteixen els diferents àmbits de l’activitat de la 
UVic-UCC, posen en relleu l’esforç que ha fet aquesta institució per assolir un alt 
nivell de serveis de qualitat reconeguda amb uns mitjans econòmics molt acotats. 
La complicitat de tota la comunitat universitària entorn d’aquest objectiu i l’exis-
tència d’un model de governança singular són la clau d’aquest resultat. Els ele-
ments més significatius que evidencien aquesta eficiència són, entre d’altres, els 
següents:  

• Els bons resultats que reflecteixen els indicadors de la qualitat de la docència que 
s’imparteix segons l’enquesta que fa l’AQU.

• L’alta taxa d’ocupabilitat dels titulats de la nostra universitat, reconeguda per l’AQU 
com una de les més elevades del sistema universitari català.

• El cost mig per alumne, que se situa significativament per sota del de la resta de 
les universitats públiques catalanes.

• El creixement exponencial que s’ha donat els darrers anys en els principals indica-
dors de l’activitat de la recerca i de la transferència de coneixement de la UVic-UCC, 
en relació a la xifra dels recursos interns que s’hi han esmerçat. En aquest sentit, 
en el darrer rànquing CID la UVic-UCC ha estat reconeguda com la que ha obtingut 
un creixement percentual més elevat de la seva recerca en el darrer quinquenni.

• El baix percentatge de participació pública en el finançament que ha rebut la nos-
tra universitat i que es concreta, en l’actualitat, en un percentatge inferior al 20%, 
quan el de la resta de les universitats públiques del nostre país es concreta entre 
el 65% i el 70%.  

• Un balanç patrimonial de la institució molt solvent i la inexistència de dèficits acu-
mulats. Ambdós elements són el resultat tant de les importants aportacions que 
entitats i ciutadans del territori hi ha fet al llarg dels darrers anys en forma de ces-
sions d’ús de edificacions o d’aportacions dineràries de caràcter patrimonial, com 
també del rigor pressupostari que s’ha aplicat i que ha tingut com a norma bàsica 
l’objectiu de l’equilibri.

El creixement global que en els diferents àmbits de l’activitat ha mantingut al llarg 
dels darrers anys la UVic-UCC, així com el seu nivell d’eficiència interna, han arri-
bat al seu límit com a conseqüència de la congelació del Contracte Programa i la 
impossibilitat de traslladar més costos interns al preu de la matrícula dels estudi-
ants. Aquesta circumstància posa en perill la sostenibilitat de l’entitat, més encara 
quan el govern de la Generalitat es proposa reduir les taxes universitàries de les 
universitats públiques de forma significativa.
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6. EVOLUCIÓ DELS CONTRACTES PROGRAMA 
I DEL MODEL DE FINANÇAMENT DE LA 
UNIVERSITAT

D’ençà del curs 2008-2009 la UVic-UCC, en el seu campus de Vic, ha subscrit, en 
períodes quadrianuals, contractes programa amb la Generalitat de Catalunya mit-
jançant els quals s’ha establert l’aportació de la Generalitat en el finançament 
global de la institució. En els quadres número 6.1 i 6.2 es posen de manifest les 
xifres establertes en aquests contractes programa, així com les aportacions re-
als executades. Queda de manifest que l’aportació compromesa per a l’any 2012, 
d’11.320.000 euros, no es va poder complir per part de la Generalitat a causa de 
l’afectació de la crisi econòmica d’aquells anys. Tanmateix, consta en aquests qua-
dres, que l’aportació màxima que ha rebut la Universitat en concepte de Contracte 
Programa fou l’any 2010, amb una xifra de 9.031.489 euros i a partir d’aquell any, i 
com a conseqüència de la crisi, la xifres foren notablement inferiors. A data d’avui, 
en termes constants, encara no han estat recuperades. 

Quadre 6.1. Aportacions compromeses Contractes Programa

Quadre 6.2. Aportacions reals Contractes Programa

En el quadre següent es posa de manifest el percentatge que ha suposat al llarg 
d’aquest anys l’aportació de la Generalitat de Catalunya en relació al total del pres-
supost d’ingressos de la institució. L’aportació actual està per sota del 20% del 
total d’ingressos de la UVic. En aquest apartat, cal fer esment que el campus de 
Manresa no rep encara cap aportació per part de la Generalitat de Catalunya i que, 
per tant, si contempléssim el percentatge d’aportació de la Generalitat de Catalu-
nya en relació al pressupost total de la UVic-UCC, el percentatge seria molt inferior.

Contracte Programa
2010 

(2009/10)
2011 

 (2010/11)
2012  

(2011/12)
2013 

(2012/13)
2014 

(2013/14)
2015 

(2014/15)
2016  

(2015/16)
2017 

(2016/17)
2018 

(2017/18)
2019* 

(2018/19)
2020 

(2019/20)

Subvenció ordinària 7.600.000 8.100.000 8.700.000 5.766.433 5.833.510 6.350.000 6.608.000 6.608.000 6.608.000 7.458.000

Objectius estratègics 1.000.000 1.300.000 1.400.000 841.983 841.983 841.983 841.983 841.983 229.060 842.000

Total funcionament 8.600.000 9.400.000 10.100.000 6.608.416 6.675.493 7.191.983 7.449.983 7.449.983 6.837.060 8.300.000

Inversions 1.070.000 1.140.000 1.220.000 704.020 498.814 300.000 400.000 400.000 400.000 400.000

Total Contracte Programa 9.670.000 10.540.000 11.320.000 7.312.436 7.174.307 7.491.983 7.849.983 7.849.983 7.237.060 8.700.000

*bestreta anticipada 850.000 IPC  (7,6%) 12.180.320

Liquidat
2010 

(2009/10)
2011 

 (2010/11)
2012  

(2011/12)
2013 

(2012/13)
2014 

(2013/14)
2015 

(2014/15)
2016  

(2015/16)
2017 

(2016/17)
2018 

(2017/18)
2019* 

(2018/19)
2020 

(2019/20)

Subvenció ordinària 6.961.489 5.837.349 5.886.402 5.766.433 5.833.510 6.350.000 6.608.000 6.608.000 6.608.000 7.458.000

Objectius estratègics 1.000.000 935.537 935.537 841.983 841.983 841.983 841.983 841.983 229.060 842.000

Total funcionament 7.961.489 6.772.886 6.821.939 6.608.416 6.675.493 7.191.983 7.449.983 7.449.983 6.837.060 8.300.000

Inversions 1.070.000 963.000 734.020 704.020 498.814 300.000 400.000 400.000 400.000 400.000

Total Contracte Programa 9.031.489 7.735.886 7.555.959 7.312.436 7.174.307 7.491.983 7.849.983 7.849.983 7.237.060 8.700.000

IPC  (13,1%) 10.214.614
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Quadre 6.3. Percentatge d’aportació de la Generalitat a la UVic-UCC en relació al total d’ingressos

En el següent gràfic s’observa el percentatge de finançament públic que reben les 
universitats catalanes en relació al seu pressupost. La relació que en resulta entre 
recursos públics i privats és d’un 70% de recursos públics per un 30% de recursos 
privats (bàsicament matrícules d’estudiants de grau). A nivell espanyol aquest rati 
es fa més gran i arriba a la proporció 75%-25%.

Gràfic 6.1. Relació entre els ingressos de matrícula i les transferències corrents en el sistema  
universitari espanyol

Tal i com s’ha vist en els apartats anteriors, en el cas de la UVic-UCC (Campus UVic), 
l’aportació pública ha anat disminuint al llarg dels anys fins a situar-la per sota del 
20%. També s’ha vist que el Contracte Programa signat el curs 2011-12 establia 
la xifra d’11.320.000 € d’aportació de la Generalitat de Catalunya, la qual no es va 
arribar a fer efectiva en la totalitat d’aquesta quantia. La darrera aportació de la 
Generalitat pel curs 2018-19 ha estat només de 7.850.000 €.

En els gràfics 6.2 i 6.3 es pot observar l’evolució negativa de l’aportació de la Gene-
ralitat de Catalunya, així com l’efecte invers que ha provocat en les taxes de matrí-
cula de la nostra universitat.

Contracte Programa
2010 

(2009/10)
2011 

 (2010/11)
2012  

(2011/12)
2013 

(2012/13)
2014 

(2013/14)
2015 

(2014/15)
2016  

(2015/16)
2017 

(2016/17)
2018 

(2017/18)
2019* 

(2018/19)
2020 

(2019/20)

Total ingressos 31.196.243 31.170.274 30.815.190 31.408.512 32.843.306 33.631.594 34.970.720 37.893.314 39.317.506 42.088.626 42.354.427

Total aportacions reals 
Contracte Programa

7.961.489 6.772.885 6.821.938 6.608.416 6.675.493 7.191.983 7.449.983 7.449.983 6.837.060 8.300.000 8.300.000

% CP/Total ingressos 25,48% 21,73% 22,14% 21,04% 20,33% 21,38% 21,30% 19,66% 17,39% 19,72% 19,60%

Dades: Curs 2013/14 (CRUE, la universidad española en cifras)

% aportació pública

% aportació alumne

76%

24%

68%

32% Catalunya

Espanya
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Gràfic 6.2. Evolució del percentatge de participació de la Generalitat en el finançament de la 
UVic-UCC

 

Gràfic 6.3. Evolució de les taxes universitàries de la UVic-UCC

 

 

La disminució del finançament públic s’ha compensat per l’increment del finança-
ment privat mitjançant l’augment en el preu de les matrícules de grau.

L’evolució negativa de l’aportació pública en el finançament de la UVic-UCC ha com-
portat una debilitat evident del servei públic que aquesta institució vol prestar i ha 
de prestar a la Catalunya Central. Per revertir aquesta situació, és imprescindible 
un increment substancial del Contracte Programa que permeti donar cobertura a 
les despeses corrents, així com al finançament basal de la recerca i al finançament 
plurianual de les inversions.

Les universitats públiques, en els darrers anys, han actualitzat els salaris del seu 
personal amb càrrec a increments addicionals de les aportacions de la Generalitat 
en què la UVic-UCC no ha tingut participació. Recentment s’ha comunicat a l’opinió 
pública la voluntat del Govern de la Generalitat de reduir les taxes universitàries 
públiques un 30% mitjançant aportacions addicionals de la Generalitat de Cata-
lunya. Aquesta circumstància comportarà un nou greuge per als estudiants de la 
UVic-UCC i una nova dificultat per a la sostenibilitat de la institució.
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En els gràfics 6.4 i 6.5, s’exposen el cost per estudiant i l’aportació pública per estu-
diant comparativament entre algunes de les universitats públiques catalanes i la 
UVic-UCC (Campus Vic). Per realitzar aquest estudi, es prenen com a referència 
els comptes anuals d’algunes universitats públiques, així com les dades del nom-
bre d’estudiants del sistema universitari català (Idescat). Són dades del curs 2015, 
però que podem considerar actuals donat que no hi ha hagut un creixement d’estu-
diants significatiu en aquest període, ni tampoc un nou pressupost de la Generali-
tat que pogués afectar als comptes anuals de les universitats públiques.

Així doncs, com s’observa en el gràfic 6.4, el cost per graduat a la UVic-UCC és d’uns 
5.000 euros, seguit per la UdG amb uns 6.000 euros, i la resta amb 7.000 euros (UdL, 
UPC, UB).

En canvi, quan comparem quina part d’aquest cost es finança amb fons públics, 
es veu clarament com la UVic-UCC (Campus Vic), malgrat ser la més eficient, és 
també la que rep menys aportació pública (gràfic 6.5).

Gràfic 6.4. Cost total / estudiant                                Gràfic 6.5. Aportació pública / estudiant

 

 

Les taxes diferenciades de la UVic-UCC en relació a la resta d’universitats públi-
ques catalanes suposen una discriminació respecte a les famílies de les comar-
ques de la Catalunya central, que en qualsevol cas, han de fer un esforç econòmic 
addicional per garantir la formació del seus joves. Aquesta discriminació evidencia 
la manca d’equitat interterritorial al nostre país i limita la competitivitat dels terri-
toris en igualtat de condicions.

De l’anàlisi global de les dades econòmiques reflectides en els apartats anteriors 
se’n desprèn la necessitat urgent d’actualitzar el Contracte Programa amb la Ge-
neralitat de Catalunya per establir una aportació que garanteixi la continuïtat de 
la institució i que permeti afrontar els reptes estratègics de la universitat respec-
te als seus estudiants i al territori. Aquesta actualització cal que permeti, alhora, 
complir els compromisos d’actualització salarial que la institució ha subscrit amb 
el seu personal, com la resta de les universitats públiques. Com a repte immediat, 
aquest Contracte Programa hauria d’establir un escenari possibilista de creixe-
ment a partir d’un percentatge mínim equivalent al 30% del pressupost total de 
l’entitat.
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7. REPTES DE FUTUR

• El foment de la participació activa de la Universitat de Vic – Universitat Central 
de Catalunya en els reptes estratègics de país.

Al llarg dels darrers mesos s’ha redactat el “Pacte Nacional per la Societat del 
Coneixement”, amb la participació dels àmbits universitaris de recerca, socials i 
sindicals i empresarials i polítics del nostre país. En aquest pacte s’estableix cla-
rament la voluntat de situar Catalunya, en els propers anys, entre els països més 
avançats en innovació i coneixement d’Europa. Aquesta important fita se situa en 
el context d’aconseguir que Catalunya tingui un model econòmic i social consolidat 
i sostenible.

Un dels apartats clau del contingut d’aquest pacte és el que fa referència a la ne-
cessitat d’impulsar la societat del coneixement des dels diferents territoris que 
composen la Catalunya actual. La UVic-UCC, que ha participat activament en la re-
dacció d’aquest pacte, està totalment alineada amb aquests objectius territorials, 
ja que des del seu origen ho ha tingut com un dels seus principals eixos estratègics.

La Catalunya Central, amb la participació activa de la seva universitat UVic-UCC, i 
amb el compromís dels sectors empresarials, socials i polítics, es proposa, doncs, 
anar orientant la transformació dels actuals sectors econòmics, incorporant la 
innovació i el coneixement com un dels seus motors essencials. En aquesta fita 
la UVic-UCC serà un element fonamental en l’aportació de coneixement, talent i 
lideratge.

• La consolidació del model institucional singular de la Universitat de Vic – Uni-
versitat Central de Catalunya.

Aquest model de governança, clarament diferenciat del de la resta de les univer-
sitats públiques del país, representa un model innovador que aporta fonamental-
ment la participació dels ens representants del territori en la seva governança i, 
alhora, un model de gestió públic-privat més eficient que el dels sistemes admi-
nistratius tradicionals. La seva estructura, tot i que no respon al model general de 
la resta del sistema universitari, és molt similar a la d’una bona part de les univer-
sitats més reconegudes a nivell europeu.

El reconeixement de la singularitat de la UVic-UCC, com una entitat clarament em-
marcada dins del sistema universitari públic de Catalunya i el seu adequat encaix 
legal per part de les autoritats polítiques del nostre país, és un deure vers el terri-
tori i vers la seva ciutadania.

• L’establiment d’un nou model econòmic per a la Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya que garanteixi la seva continuïtat i possibiliti, alhora, assu-
mir els reptes de qualitat en l’àmbit de la recerca i la docència que es plantegen 
per al conjunt del sistema universitari.

Aquest repte comporta la renegociació dels contractes programa amb la Generali-
tat de Catalunya en què s’estableixin uns increments substancials de participació 
pública en el seu finançament. La participació actual del finançament públic a la 



38

UVic-UCC, per sota del 20% dels seu pressupost, representa una greu discrimi-
nació respecte als territoris de la Catalunya Central i obliga la seva ciutadania i 
usuaris dels seus serveis a suportar unes taxes exageradament superiors que els 
de la resta del sistema universitari.

Aquestes noves aportacions de la Generalitat de Catalunya hauran de contemplar 
necessàriament la participació en el finançament de les despeses corrents, així 
com el finançament basal de la recerca de la institució. També hauran de contem-
plar els recursos plurianuals per finançar les inversions estratègiques de l’entitat.

El resultat final d’aquest model, haurà de comportar, imprescindiblement, la re-
ducció actual del diferencial de les taxes universitàries de la UVic-UCC en relació 
a les del sector universitari estrictament públic, així com també haurà de contem-
plar la integració en el Contracte Programa del Campus de Manresa i de la Facultat 
de Medicina.

• La potenciació de les àrees d’especialització pròpies de la UVic-UCC en l’àmbit 
de la recerca i la transferència de coneixement.

En aquesta vessant la nostra institució ha d’esdevenir en els propers anys, una 
entitat de referència en els àmbits específics en els que està tenint ja rellevància 
amb la implicació del teixit econòmic i social del territori. L’àmbit de la salut, l’edu-
cació, la inclusió social i el medi ambient, juntament amb alguns altres, han de po-
der-se consolidar emmarcats en el sistema de recerca i innovació del nostre país. 
La constitució de nous ens específics per liderar aquests àmbits de la recerca i la 
innovació, ha de permetre profundes aliances amb les institucions que, juntament 
amb la UVic-UCC, comparteixen aquest repte.

• L’adaptació i modernització de tota l’oferta formativa de la UVic-UCC per tal de 
respondre als nous requeriments d’aquesta societat en permanent transforma-
ció.

Aquest repte comportarà, no tan sols la revisió dels continguts de les ofertes for-
matives, sinó també la revisió de les metodologies pedagògiques i dels formats 
d’impartició (presencial, semipresencial o online). Tota aquesta revisió ha de man-
tenir l’eix de la qualitat com un element clau de la seva estratègia.

Les pràctiques acadèmiques de qualitat i els models d’ensenyament dual s’han de 
consolidar com un dels elements referencials de la nostra universitat.

La UVic-UCC ha de consolidar també en els propers anys, la seva aposta pels cicles 
formatius de grau superior, també en format dual, atenent d’aquesta manera la 
demanda del teixit empresarial i professional del territori. 

• La potenciació de la internacionalització.

Tant en l’àmbit de la mobilitat dels estudiants, del personal docent i d’administra-
ció i serveis, així com en la participació en projectes internacionals de recerca i de 
cooperació per al desenvolupament. També caldrà ampliar l’abast de convenis de 
col·laboració amb altres institucions universitàries del món, establint aliances per 
desenvolupar projectes comuns.
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• L’aposta per la compatibilitat de les estratègies territorials amb una visió global 
i internacional.

Tant en l’àmbit de l’oferta formativa com de la recerca, la UVic-UCC ha d’emmarcar 
totes les seves estratègies en el context de la globalització del talent i del conei-
xement i en l’escenari d’una ciència oberta. La captació d’alumnes internacionals, 
la participació en projectes de recerca amb diferents partners d’altres països i la 
mobilitat del professorat i del personal d’administració i serveis han d’esdevenir 
indicadors claus d’aquest repte.

• La potenciació del procés de descentralització universitària, cultural i econòmi-
ca de Catalunya.

En aquest important repte que ha d’afrontar el nostre país per obtenir un equilibri 
global en el conjunt dels seus territoris, la UVic-UCC ha de jugar un paper rellevant 
liderant i impulsant altres sectors implicats en aquest procés.
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UN PROJECTE DE PAÍS
RESUM EXECUTIU 

Objectiu

Aquest document pretén recollir els elements clau que identifiquen la UVic-UCC com un 
projecte que, d’ençà del seu reconeixement l’any 1997, s’ha anat consolidant i ha esde-
vingut una eina estratègica per al teixit social, econòmic i polític de la Catalunya central, 
destacant els elements de singularitat i d’èxit que configuren la universitat realment 
com un Projecte de país.

Tradició universitària

La UVic-UCC té els seus orígens en els segles IX i X, quan es crea a Vic “L’escriptori i l’Es-
cola Catedralícia”, bressol de la futura universitat, com en tantes altres ciutats europe-
es. El 1599 es creà la Universitat Literària de Vic i el 26 de juny d’aquell any, el rei Felip III 
concedia a l’Estudi General de Vic. L’any 1717 es produïa el tancament de la Universitat, 
com a represàlia per la Guerra de Successió (Decret de Nova Planta que va suprimir 
totes les universitats catalanes).

Fou a l’inici de la restauració de la democràcia, que es va crear l’Escola Universitària de 
Mestres Jaume Balmes de Vic, que va ser l’origen de la recuperació de la universitat l’any 
1997. El 30 de maig de 1997, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de Reconei-
xement de la Universitat de Vic per unanimitat dels grups polítics que varen considerar 
que era un element de justícia territorial i un instrument dinamitzador per a la Catalu-
nya central.

El 2014, la Universitat fa un nou salt endavant en produir-se l’acord de federació amb la 
Fundació Universitària del Bages. La nova universitat federada passa a denominar-se 
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). L’acord federatiu dona 
a la Universitat una nova dimensió (en nombre d’alumnes, territorial, etc.) i permet de-
senvolupar nous projectes que no serien possibles de realitzar individualment.

El 2016 es desplega una nova seu a Granollers, nou centre d’impartició d’estudis de la 
UVic-UCC, mitjançant un acord amb l’Ajuntament d’aquella població.

L’any 2017 es crea la Facultat de Medicina, a través d’una nova fundació, la Fundació 
d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), amb unitats docents a les ciutats de 
Vic i Manresa i amb acords de col·laboració amb molts centres sanitaris de la Catalunya 
central.

Naturalesa jurídica

La Universitat no té personalitat jurídica pròpia, sinó que actua jurídicament a través 
de la Fundació Universitària Balmes, que n’és l’ens titular i del que deriva un model de 
governança propi.

La seva naturalesa jurídica la diferencien de les universitats públiques de Catalunya 
en sentit estricte i, tanmateix, la seva vocació de servei públic, el seu tarannà institu-
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cional i la representació pública del seu Patronat, bàsicament territorial (alcaldes de 
12 municipis de la Catalunya central), i també la complicitat de la Secretaria General 
d’Universitats (3 patrons), confereixen a la institució una clara vocació pública i configu-
ren un projecte universitari transversal amb un alt nivell de transparència, d’eficiència i 
sotmès als preceptius controls externs.

La UVic-UCC participa del sistema de preinscripció universitària, juntament amb al res-
ta d’universitats públiques, la qual cosa garanteix la igualtat de condicions en el procés 
d’accés i admissió dels estudiants.

Model de governança eficient

La FUB i la UVic-UCC disposen d’un model de governança singular i d’estructura de ges-
tió diferenciada dels sistemes burocràtic-administratius molt similar al que disposen 
moltes de les universitats més reconegudes del món. La titularitat i planificació estra-
tègica de l’entitat correspon a un Patronat, l’assumpció de les funcions i competències 
acadèmiques al Rector i al seu equip i l’assignació de les funcions de gestió econòmica 
i patrimonial a una Direcció General i al seu equip, així com a les direccions generals de 
les entitats federades que s’integren en la universitat. L’equilibri d’aquestes funcions 
són clau en la singularitat i bon funcionament de la governança.

Estructura federada

La UVic-UCC es configura amb una estructura federada amb l’objectiu que la fundació 
titular sumi esforços i creï sinèrgies amb altres entitats amb les mateixes finalitats per, 
d’aquesta manera, potenciar la Universitat i el servei públic que presta complementant 
l’oferta d’ensenyaments universitaris a Catalunya a través de la configuració de compli-
citats amb altres entitats que volen compartir un mateix projecte d’universitat.

Una universitat territorial i global

Des de la seva creació, la UVic-UCC es va proposar esdevenir una universitat arrelada 
en el conjunt dels territoris que conformen la Catalunya central, compromesa amb els 
sectors d’especialització territorial tot generant recerca i transferència de coneixement 
que els permeti situar-se en el context de la competència global. En definitiva, és una 
institució universitària integrada en l’ampli teixit associatiu, cultural, econòmic i polític 
del territori aportant els seus valors i el seu coneixement. Simultàniament, però, aques-
ta institució universitària forma part d’un ampli teixit d’entitats universitàries de caràc-
ter internacional.

L’impacte econòmic i social en el territori és molt rellevant i així resulta de l’estudi re-
alitzat per Enric Casulleras l’any 2018 sobre el Campus Vic (creació de llocs de treball, 
riquesa generada, repercussió en el PIB, etc.). Així mateix, en el primer informe de valor 
social de la UVic-UCC, realitzat el curs 2017-18 per Elisenda Tarrats i Núria Arimany, 
amb la col·laboració de Marc Bernadich, es concloïa que el valor social consolidat de la 
institució fou de 9,5 vegades per sobre de les subvencions rebudes.

Podem destacar la influència en el teixit educatiu amb projectes capdavanters en inclu-
sió educativa que han estat referents a nivell de tot el país, la formació i actualització 
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dels equips pedagògics dels centres escolars del territori o el Lab 0-6 Centre de desco-
berta, recerca i documentació en l’educació científica en les primeres edats a Manresa. 
En l’àmbit de les ciències de la salut, els graus d’Infermeria i Fisioteràpia i, més recent-
ment, els de Nutrició Humana i Dietètica, Teràpia Ocupacional, Psicologia, Podologia, 
Logopèdia i el Grau de Medicina han estat desenvolupats amb una constant implicació 
dels centres hospitalaris i sanitaris de la zona. El Centre d’Estudis Sanitaris i Socials 
desenvolupa un nombre important de programes que incideixen en tot el teixit d’en-
titats socials del territori. La participació en l’entitat Creacció, juntament amb l’Ajun-
tament de Vic i l’Ajuntament de Manlleu amb la FUB i el Consell Comarcal. El projecte 
Kreas, fruit d’un acord estratègic entre els ajuntaments de Vic i d’Olot, d’una banda, i 
de la UVic-UCC i la Federació d’Indústries Càrnies de Catalunya (FECIC) impulsant la 
posada en marxa d’un nou Cicle Formatiu de Grau Superior en Processos i Qualitat en la 
Indústria Alimentària. El Campus Professional de la UVic-UCC, decidida aposta d’incor-
porar els estudis de Cicles Formatius de Grau Superior dins de la pròpia institució uni-
versitària a les ciu tats de Vic, Granollers, Olot i Manresa i properament a Manlleu, entre 
d’altres iniciatives. El Programa Fem UVic-UCC Territori, creat amb l’objectiu d’establir 
sinergies i de difondre l’activitat formativa, cultural i investigadora tant de la Universitat 
cap als municipis, com dels municipis cap al conjunt del territori. Destacar també el 
Centre BETA, que constitueix el Centre de Recerca i de Transferència de Coneixement 
més important de la UVic-UCC i està especialitzat en el medi ambient i en el tractament 
dels diferents tipus de residus que genera, especialment, la indústria agroalimentària.

La UVic-UCC és, doncs, un projecte molt ambiciós i amb molt poques experiències si-
milars en el nostre país, en el que lamentablement les universitats han constituït, en 
ocasions, nuclis autàrquics i poc compromesos amb els seus entorns. Sense cap dubte, 
aquest és un repte de país en el qual la UVic-UCC pot aportar ja forces anys d’experièn-
cies reeixides. 

Model de creixement

Des del reconeixement de la Universitat, el creixement de la UVic, actualment UVic-UCC, 
ha mantingut una evolució positiva en tots els àmbits. 

El nombre d’estudiants del curs 2018-2019 fou de 16.858, distribuïts de la següent ma-
nera: 8.353 en formació oficial i 8.505 en formació contínua. El nombre de personal do-
cent i investigador (PDI) del curs 2018-2019 fou de 1.080 (704 a Vic; 376 a Manresa). 
Essent el personal d’administració i serveis (PAS) de 372 (315 a Vic; 47 a Manresa). Du-
rant aquest mateix curs es van atorgar un total de beques i ajuts per import de 5 milions 
d’euros.

I de forma molt rellevant, destacar l’àmbit de la Recerca i la Transferència de Conei-
xement on es veu clarament reflectida l’evolució exponencial de la capacitat d’obtenir 
recursos en recerca a través de les convocatòries competitives (3,6 milions, curs 18/19), 
així com l’evolució de la producció científica i de les publicacions científiques d’impacte 
(305, articles curs 18/19). Els doctorands (225, curs 18/19) contribueixen a potenciar les 
línies de recerca juntament amb les hores de recerca basal i intensificada que tenen 
els PDIs. Aquestes hores de dedicació representen més de 5,5 milions d’euros anuals, 
essent l’import de 3,4 milions els que es financen pel pressupost ordinari (bàsicament 
via ingressos en matrícules de grau).
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Evolució econòmica

L’evolució del pressupost de la FUB manté un ritme de creixement des dels seus inicis, 
passant d’uns ingressos d’uns 15 milions en el curs 1998-1999,  als més de 42 milions 
d’euros del darrer curs 2018/19, suposant un increment del 280% respecte del pressu-
post original. 

El creixement sostingut que s’ha produït en els últims vint anys ha permès, especial-
ment a partir de l’any 2011, fruit d’un control pressupostari molt estricte, absorbir el 
dèficit històric que va arribar al seu màxim en el curs 2001/02 (-2,3 milions d’euros).

Aquest objectiu d’equilibri pressupostari s’ha aconseguit en el marc d’un escenari molt 
complex en el qual les variables més importants que hi han incidit són la congelació 
de la subvenció de la Generalitat de Catalunya, l’increment dels preus i taxes de la ma-
trícula de la UVic-UCC, el finançament de la recerca de la Universitat mitjançant re-
cursos propis, la contenció de la despesa interna fins a límits difícilment sostenibles i 
l’eficiència de la gestió interna, comparativament amb la resta d’universitats públiques 
catalanes.

La FUB manté un balanç ben capitalitzat, amb uns fons propis superiors al 55% i un 
nivell d’endeutament que se situa entorn del 22% del total del seu passiu. Se’n desprèn, 
doncs, que és una entitat equilibrada i solvent.

Una estructura eficient

Cal destacar l’esforç que ha fet aquesta institució per assolir un alt nivell de qualitat en 
la prestació dels seus serveis amb uns mitjans econòmics molt acotats. Això ha estat 
possible gràcies a la complicitat de tota la comunitat universitària entorn d’aquest ob-
jectiu i l’existència d’un model de governança singular que són la clau d’aquest resultat.

Els elements més significatius que evidencien aquesta eficiència són, entre d’altres, els 
següents: l’alta taxa d’ocupabilitat dels titulats de la nostra universitat, el cost mig per 
alumne significativament per sota del de la resta de les universitats públiques catala-
nes, el creixement exponencial que s’ha donat els darrers anys en els principals indica-
dors de l’activitat de la recerca i de la transferència de coneixement.

El creixement global que en els diferents àmbits de l’activitat ha mantingut al llarg dels 
darrers anys la UVic-UCC, així com el seu nivell d’eficiència interna, han arribat al seu 
límit com a conseqüència de la congelació del Contracte Programa i la impossibilitat 
de traslladar més costos interns al preu de la matrícula dels estudiants. Aquesta cir-
cumstància posa en perill la sostenibilitat de l’entitat, més encara quan el govern de la 
Generalitat es proposa reduir les taxes universitàries de les universitats públiques de 
forma significativa.

Finançament públic: el contracte programa

Destacar el baix percentatge de participació pública en el finançament que ha rebut la 
nostra universitat i que es concreta, en l’actualitat, en un percentatge inferior al 20%, 
quan en la resta de les universitats públiques del nostre país la participació pública 
es concreta entre el 70% i el 75%. Aquesta circumstància ha suposat necessàriament 
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importants aportacions que entitats i ciutadans del territori han fet al llarg dels darrers 
anys en forma de cessions d’ús d’edificacions i d’aportacions dineràries de caràcter pa-
trimonial.

D’ençà del curs 2008-2009 la UVic-UCC, en el seu campus de Vic, ha subscrit, en perío-
des quadrianuals, contractes programa amb la Generalitat de Catalunya mitjançant els 
quals s’ha establert l’aportació de la Generalitat en el finançament global de la institu-
ció.   

L’aportació pública, però, ha anat disminuint al llarg dels anys:

• El Contracte Programa signat pel curs 2011/12 establia la xifra d’11.320.000 €, 
la qual no es va arribar a fer efectiva en la totalitat d’aquesta quantia. El valor a 
data d’avui en termes constants seria de 12.180.320 €.

• L’aportació màxima que ha rebut la Universitat en concepte de Contracte Pro-
grama fou l’any 2010, amb una xifra de 9.031.489 euros que suposaria, en ter-
mes constants, un valor actual de 10.214.614 €.

• La darrera aportació de la Generalitat pel curs 2018/19 ha estat de 7.850.000 €, 
import molt inferior al que havia rebut fa 10 anys.

L’evolució negativa de l’aportació pública en el finançament de la UVic-UCC ha compor-
tat una debilitat evident del servei públic que aquesta institució vol prestar i ha de pres-
tar a la Catalunya central, i se’n desprèn la necessitat urgent d’actualitzar el Contracte 
Programa amb la Generalitat de Catalunya per establir una aportació que garanteixi la 
continuïtat de la institució i que permeti afrontar els reptes estratègics de la universitat 
respecte als seus estudiants i al territori. 

La petició per al pressupost de la Generalitat de l’any 2020 són 9.400.000 € consoli-
dats més 850.000 € que es van anticipar l’any anterior (total aportació sol·licitada 
10.250.000€) (23% d’aportació consolidada respecte als ingressos, curs 2019/20). De 
cara al curs 2020/21 (pressupost any 2021 de la GENCAT), se sol·licita l’aprovació del 
contracte programa per als propers 5 anys, en la que es contemplin els increments suc-
cessius de l’aportació de la Generalitat, així com l’equiparació de la disminució de les ta-
xes de la nostra universitat en relació a la resta d’universitats públiques. També s’haurà 
de contemplar en aquest contracte programa, la incorporació del Campus de Manresa, 
així com de la Facultat de Medicina.

Reptes de futur

El foment de la participació activa de la UVic-UCC en els reptes estratègics del país, 
com ara el “Pacte Nacional per la Societat del Coneixement” que estableix com a criteri 
estratègic l’impuls de la societat del coneixement des dels diferents territoris que com-
posen la Catalunya actual i en el qual la nostra universitat ha participat activament.

La consolidació del model institucional singular de la Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya, amb aquest model de governança clarament diferenciat del de la 
resta de les universitats públiques del país, més eficient que el dels sistemes adminis-
tratius tradicionals. 
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El reconeixement de la singularitat de la UVic-UCC, com una entitat clarament emmar-
cada dins del sistema universitari públic de Catalunya i el seu adequat encaix legal per 
part de les autoritats polítiques del nostre país.

L’establiment d’un nou model econòmic per a la Universitat de Vic – Universitat Central 
de Catalunya que garanteixi la seva continuïtat i possibiliti, alhora, assumir els reptes de 
qualitat en l’àmbit de la recerca i la docència que es plantegen per al conjunt del siste-
ma universitari mitjançant la renegociació dels contractes programa amb la Generalitat 
de Catalunya.

La potenciació de les àrees d’especialització pròpies de la UVic-UCC en l’àmbit de la 
recerca i la transferència de coneixement. En aquesta vessant la nostra institució ha 
d’esdevenir en els propers anys, una entitat de referència en els àmbits específics en els 
que està tenint ja rellevància amb la implicació del teixit econòmic i social del territori. 

L’adaptació i modernització de tota l’oferta formativa de la UVic-UCC per tal de respon-
dre als nous requeriments d’aquesta societat en permanent transformació.

La consolidació, en els propers anys, de la seva aposta pels cicles formatius de grau 
superior, també en format dual, atenent d’aquesta manera la demanda del teixit empre-
sarial i professional del territori. 

La potenciació de la internacionalització, tant en l’àmbit de la mobilitat d’estudiants, 
PDI i PAS, així com en la participació en projectes internacionals de recerca i de coope-
ració per al desenvolupament.

L’aposta per la compatibilitat de les estratègies territorials amb una visió global i inter-
nacional, tant en l’àmbit de l’oferta formativa com de la recerca.

La potenciació del procés de descentralització universitària, cultural i econòmica de Ca-
talunya.



www.uvic-ucc.cat

Campus UVic
Carrer de la Sagrada Família, 7
08500 Vic, Barcelona
Tel. 93 886 12 22
universitatdevic@uvic.cat

www.uvic.cat

Campus UManresa
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa, Barcelona
Tel. 93 877 41 79
umanresa@umanresa.cat

www.umanresa.cat


	_Hlk37147604
	_Hlk37147839
	_Hlk37072113
	_Hlk37227317
	_GoBack

