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Capítol 1. 

Recursos econòmics per a la recerca i la innovació

• Finançament públic de la recerca

• El sistema català en el context europeu
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Fons competitius i no competitius captats (2018)
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Els fons competitius internacionals suposen el 25,3% dels fons competitius captats.  



Evolució dels fons captats (2014-2018)
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Fons captats del programa marc H2020 
per comunitats autònomes (2014-2018)
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Les universitats catalanes assoleixen un total de 265 M€ del programa marc H2020, 
un 25% del finançament aconseguit per Catalunya.



Concessions per milió d’habitants corresponents a les convocatòries 
Starting, Consolidator, Advanced i Proof of Concept Grants (2018)
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Capítol 2. 

Producció científica

• Publicacions i qualitat de la producció científica

• Producció científica i eficiència
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Institucions catalanes en el rànquing mundial 
d’institucions de recerca (2013-2017)
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Universitats espanyoles en el rànquing mundial 
d’institucions de recerca (2013-2017)
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Tesis doctorals defensades en plans adaptats a l’EEES amb menció 
internacional (2012-2013/2017-2018)
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Durant el curs acadèmic 2017-2018, es defensen 2.067 tesis.



Tesis doctorals defensades en plans adaptats a l’EEES 
en el Pla de Doctorats Industrials (2012-2013/2017-2018)
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Evolució de la ràtio de publicacions 
per personal docent i investigador (EJC) (2014-2018)
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Evolució de la ràtio de publicacions per personal doctor amb dedicació a 
temps complet (2014-2018)
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Despesa en R+D (ES i GO) respecte al PIB i impacte de la producció 
científica als països de la UE-15 (2013-2017)
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Producció científica en relació a la població i al PIB als països de la UE 
(2013-2017)
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Universitats del món segons la producció científica 
i l’impacte (2014-2018)
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Capítol 3. 

Innovació i cooperació universitat-empresa

• Patents i llicències

• Empreses de base tecnològia i càtedres

• Aportació del sector privat al finançament de la recerca
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Patents, empreses derivades i càtedres (2014-2018)
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Evolució dels fons no competitius captats per les universitats i els ens 
vinculats (2014-2018)
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Aportació del sector privat al finançament de la recerca (2014-2018)
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Annex: Recursos humans per a la recerca
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Estudiants matriculats en màsters universitaris per gènere 
i nous estudiants (2013-2014/2017-2018)
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Personal docent i investigador segons el tipus de contracte i el grau de 
titulació (2018)

#UnivIndicadorsRI   @ACUPcatalunya



Personal dedicat a la recerca per trams d’edat i gènere (2018)
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Carrera professional del personal investigador (2018)
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Informe publicat a:

https://indicadorsuniversitats.cat/

www.acup.cat

Gràcies per la vostra atenció!
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