
 

PRESSUPOST DEL DURSI PER AL 2005 

 
 

  Pressupost 2004 Pressupost 2005 Increment  Valor absolut 
       

TOTAL DEPARTAMENT   757.681.203,29  859.720.956,94  13,47%   102.039.753,65
       
D.G. UNIVERSITATS  646.607.418,99 716.356.847,36 10,79%  69.749.428,37
D.G. RECERCA  78.521.000,00 108.315.874,47 37,95%  29.794.874,47
TELECOMUNICACIONS i SI  15.700.020,00 16.860.526,25 7,39%  1.160.506,25
SECRETARIA GENERAL  16.852.764,30 18.187.708,86 7,92%  1.334.944,56
    
Centres adscrits    

AGAUR  26.690.206,75 38.951.209,33 45,94%  12.261.002,58 

AQU Catalunya  2.166.000,00 2.302.000,00 6,28%  136.000 

CTTI  188.698.533,14 175.122.764,93 -7,19%  -13.575.768,21 

 

Via Laietana, 33 7a planta 
08003 Barcelona 
Tel. 93 552 67 43 
Fax 93 552 67 46 
comunicacio.dursi@gencat.net 
http://www.gencat.net/dursi/ 



 

PRESSUPOST DURSI 2005 

 

1. ÀMBIT D'UNIVERSITATS  

 

DGU   716.356.847,36€  (+10,79%) 

AGAUR    38.951.209,33€  (+45,94%) 

AQU       2.302.000,00€  (+6,28%) 

 

En l’àmbit universitari, el més destacable del pressupost per al 2005 
és que es manté l’increment del finançament de les universitats 
públiques (+6,42%), tal com estableix la Llei d’Universitats de 
Catalunya (un 30% global entre el 2004 i el 2010). Aquest increment 
és especialment remarcable si tenim en compte que continua la 
davallada demogràfica i que a la resta d’Europa la tendència és més 
aviat de congelació pressupostària.  
 
Una novetat és la creació d’un Pla d’Acció Territorial, amb una 
dotació propera als 11M€, dels quals 4 són de nova aportació. El 
Govern proposarà la creació, per llei, d’un fons territorial destinat a 
reforçar el finançament de les universitats i centres d’educació 
superior de fora de l’àmbit metropolità barceloní. L’objectiu és donar 
suport al rol estratègic que juguen aquestes institucions en el 
desenvolupament econòmic, social i cultural del territori. 
 
Destaquen també les actuacions en el marc del Pla Serra Húnter, 
orientat a la promoció de les noves figures contractuals permanents 
de professorat recollides a la LUC. En concret, el Pla preveu la 
contractació de 1.200 professors fins al 2015 (400 contractes de 
catedràtic contractat i 800 de professorat agregat). En aquest 
apartat, la dotació pressupostària augmenta un 302% (3,3M€). 
 
La internacionalització i l’adaptació a l’Espai Europeu 
d’Ensenyament Superior són un dels grans reptes del sistema 
universitari català per als propers anys. El Pla Pilot Bolonya de 
titulacions adaptades al futur sistema universitari europeu té una 
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dotació pressupostària de 1,3M€. Aquest Pla, que s'ha iniciat aquest 
curs 2004-2005 i que es desenvoluparà fins el al curs 2006-2007, 
ha de permetre que les universitats adquireixin experiència per a la 
successiva adaptació de tots els seus títols. Un dels increments 
més destacats és el dels recursos per al programa de mobilitat 
Erasmus, que augmenta un  61,11%. 
 
A més del finançament del funcionament ordinari de les universitats 
públiques, el pressupost de 2005 també conté els recursos 
necessaris per a finançar el Pla d’inversions universitàries, així com 
d’altres dotacions per contribuir a les despeses de funcionament i 
les inversions d’altres entitats universitàries (Universitat Oberta de 
Catalunya, Universitat de Vic, consorcis, etc.). Pel que fa al Pla 
d’inversions universitàries, cal destacar que el pressupost per al 
2005 reflecteix un canvi en el mètode de finançament de les 
inversions, ja que amb anterioritat eren les pròpies universitats les 
que s’endeutaven per fer front a les inversions i el DURSI es feia 
càrrec del retorn de la càrrega financera. La Generalitat es fa càrrec 
actualment de l’endeutament de les universitats públiques generat 
per aquest concepte i el pressupost de 2005 ja recull el finançament 
de les inversions a través de transferències de capital a les 
universitats. 
 
El pressupost del 2005 de la DGU inclou també uns recursos 
específics destinats al foment de la recerca a les universitats. En 
concret, es destinaran 10M d'euros a aquesta finalitat. 
  
Una de les entitats adscrites al Departament, l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), té un increment notable 
(45,94%), provocat pel fet que cada cop centralitza més beques i 
ajuts del conjunt del Govern. L’AGAUR gestionarà el 2005 un 
programa destinat a estudiants universitaris procedents de països 
en vies de desenvolupament per valor de 800.000€. 
 

Via Laietana, 33 7a planta 
08003 Barcelona 
Tel. 93 552 67 43 
Fax 93 552 67 46 
comunicacio.dursi@gencat.net 
http://www.gencat.net/dursi/ 



 

 
2. ÀMBIT DE RECERCA 
 
 
DGR   108.315.874,47€  (+37,95%) 
 
 
En l’àmbit de recerca, el pressupost del DURSI per al 2005 recull la 
voluntat ferma del Govern d’impulsar de forma especial aquest 
àmbit per convertir-lo en motor de desenvolupament del país. El  
creixement del pressupost de la DGR és el més elevat des que es 
va crear el DURSI l’any 2000.  
 
Cal tenir en compte que durant aquest exercici pressupostari es 
posarà en marxa el Pla de Recerca i Innovació 2005-2008, que té 
com a missió situar Catalunya en una posició avançada a Europa 
en el sistema de ciència, tecnologia i innovació, mitjançant una 
política pública integrada amb el conjunt d’agents públics i privats, 
que promogui la societat del coneixement i l’esperit emprenedor per 
tal d’aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible que 
reverteixi en benestar i cohesió social. 
 
L’objectiu del DURSI és impulsar el creixement i la qualitat del 
sistema català d’R+D, mitjançant l’increment dels recursos humans i 
la potenciació de noves infrastructures i centres de recerca, amb la 
finalitat de contribuir al desenvolupament de Catalunya i a la 
construcció de l’Espai Europeu de Recerca. 
 
Pel que fa als recursos humans, es promourà i estimularà la 
formació i el suport al personal investigador, així com la seva 
contractació. Això es durà a terme, bàsicament, mitjançant el 
programa de beques (per a la formació d'investigadors) i el 
programa ICREA (per a la contractació d’investigadors, que 
s’ampliarà per acollir investigadors més joves). El foment de la 
relació universitat-empresa tindrà un bon element de suport en els 
doctorats empresarials.  
 
Pel que fa la potenciació de les infraestructures de recerca, es posa 
l’atenció tant en les grans infrastructures (Sincrotró, Superordinador, 
Centre de Medicina Regenerativa) i parcs científics i tecnològics 
(mitjançant la xarxa de parcs científics – 60M€), com en les 
infrastructures relacionades amb les universitats i centres de 
recerca, que constitueixen la xarxa bàsica de recerca del país. 
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Pel que fa als centres de recerca impulsats pel DURSI, cal destacar 
el suport al finançament de la seva activitat ordinària, bàsicament 
instrumentada a través de contractes-programa, com també les 
actuacions inversores en nous centres o en ampliacions i millores 
dels ja existents. Hi ha un acord amb el Govern espanyol per crear 
un institut de recerca mixt en Medicina Predictiva Personalitzada 
(14M€). 
 
En aquest pressupost també s’inclou una dotació per iniciar les 
actuacions per a la creació de l’anomenada Bioregió de Catalunya 
(0,5M€). Es tracta de la creació d’un clúster de biomedicina, al 
voltant d’institucions, organismes i empreses de reconegut prestigi. 
Es promourà la col·laboració entre l’Aliança Biomèdica de 
Barcelona, el parc Científic de Barcelona, les grans institucions 
sanitàries de referència (Hospitals Clínic, Vall d’Hebron i Bellvitge) i 
la indústria farmacèutica arrelada a Catalunya. 
 
Finalment, cal destacar com a novetat la creació d’un Consorci de 
Transferència de Coneixement (CTC), juntament amb les 
universitats, amb la finalitat de promoure la transferència del 
coneixement científic generat a les universitats i centres de recerca 
al teixit social i productiu del país (0,5M€). 

Via Laietana, 33 7a planta 
08003 Barcelona 
Tel. 93 552 67 43 
Fax 93 552 67 46 
comunicacio.dursi@gencat.net 
http://www.gencat.net/dursi/ 



 

3. ÀMBIT DE TELECOMUNICACIONS I SOCIETAT DE LA 
INFORMACIÓ 
 

STSI     16.860.526,25€  (+7,39%) 

CTTI   175.122.764,93€  (-7,19%*) 

 

En el camp d’actuacions relacionades amb les telecomunicacions i 
la societat de la informació, l’objectiu general de les accions 
implícites en el pressupost de 2005 és promoure l’ús de les TIC en 
el marc d’una acció conjunta per evitar l’anomenada fractura digital, 
ja sigui a nivell social, territorial i lingüístic. Això passa per 
instrumentar actuacions de difusió de les TIC, però també per 
desenvolupar infrastructures adequades i formació específica per tal 
de facilitar-ne l’accés. 
 
Per al desplegament d’infraestructures es posarà en marxa el Pla 
Director d’Infrastructures de Telecomunicacions (PDI – 20M€), que 
defineix el model català de telecomunicacions i pretén identificar, 
analitzar, quantificar i prioritzar els projectes que cal desenvolupar 
en aquest àmbit.  Entre les primeres actuacions incloses en el PDI 
hi ha la creació d’un ens gestor de les infraestructures públiques de 
telecomunicacions que actuarà entre l’administració i els operadors 
que vulguin fer ús de la xarxa pública. El nou ens s’ocuparà, també, 
de planificar la creació de noves infrastructures troncals. Dins del 
PDI, es preveu posar en marxa una xarxa d’alta capacitat, tant de 
fibra òptica com amb altres tecnologies, que connecti tots els 
municipis i la major part de nuclis de població de Catalunya. 
 
Pel que fa al Pla de Continguts, en el pressupost s’inclouen 
dotacions (3M€) per tal de dissenyar un programa de formació 
bàsica en l’ús de les TIC i altres actuacions d’estímul i difusió, com 
ara l’impuls de les comunitats digitals i la potenciació de la xarxa de 
Telecentres de Catalunya, entre d’altres. Finalment, cal destacar les 
actuacions de promoció del programari lliure, en el marc de 
LaFarga.org. En coordinació amb els sectors implicats, es volen 
impulsar experiències pilot d’implantació de programari lliure, tant 
dins de la pròpia Generalitat com en altres administracions. 
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El pressupost del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació passa de 188M€ a 175M€ per una reducció de l’apartat 
de capital, que passa a 54,3M€, a causa de l’estabilització del 
Centre en la pròpia Administració. En canvi, el capítol més 
important, que és el d’explotació, augmenta considerablement, i 
passa a 139,6M€. L’objectiu del Govern és convertir el CTTI en 
l’empresa pública que gestioni i coordini totes les infrastructures de 
telecomunicacions i informàtica de la Generalitat. 
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