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Revisió del Pla d'Inversions Universitàries de la UAB 
2007-2013 

 
(Acord del Consell de Govern de 7 de juliol de 2010) 

 
 
 
1. REVISIÓ DEL PLA D’INVERSIONS UNIVERSITÀRIES 2007-2013 
 
El Pla d’Inversions Universitàries 2007-2013 (d’ara en endavant PIU 2007-2013) té una durada de set anys 
amb dos períodes: 2007-2010 i 2011-2013. Tal i com es va acordar, el Pla i, en conseqüència, els convenis que 
el desenvolupen, han de ser objecte de revisió durant l’any 2010.  
 
En aquest any es produeixen les novetats següents respecte a la programació acordada pel Consell de Govern 
de 7 de novembre de 2007: 
 

• Canvi en el sistema de finançament del PIU amb la convocatòria de Campus d’Excel·lència 2008 
atorgada pel Departament d’Innovació Universitats i Empresa. 

 
• Canvi en el sistema de finançament del PIU per acord específic entre Ministerio de Educación i el 

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa derivat de la convocatòria de Campus d’Excel·lència 
2009 que s’executa en el període 2010.  

 
• Reforçament del PIU UAB amb una dotació addicional de 1.750.000€ pel trienni 2011-2013. Tot i que 

no està aprovat pel Govern de la Generalitat sí que s’espera que estigui aprovat abans de l’estiu 2010. 
 
Com a conseqüència d’aquests canvis, s’ha fet una avaluació del que ja està executat i del que resta pendent, 
per tal de fer front als compromisos adquirits i revisar la programació anual per adequar-la a les necessitats 
actuals de la UAB. 
 
És important remarcar els efectes, encara incerts, que pot tenir la situació de crisi econòmica en les inversions 
universitàries. És coneguda la reducció d’inversions tant a nivell de la Generalitat de Catalunya com de 
l’Administració General de l’Estat, i és raonable esperar una revisió a la baixa de l’actual PIU previst. Si aquesta 
reducció finalment es produeix caldrà revisar de nou el PIU per adequar-lo al nou escenari pressupostari. 
 
 
 
2. REVISIÓ DELS OBJECTIUS 2007-2013 
 
Els objectius i les línies prioritàries del PIU 2007-2013 de la UAB queden modificats de la manera següent: 
 

 
Dades en milions d’euros 

 
PIU 2007-

2013 

Revisió 
PIU 2007-

2013 
Objectiu 1: Adaptació a les noves necessitats tecnològiques 22,52 23,46 

Objectiu 2: Adaptació a l’EEES 11,61 11,61 

Objectiu 3: Reposició, manteniment i petites obres 38,28 37,26 

Objectiu 4: Acabaments, noves obres i altres 40,39 45,68 

Objectiu 5: Absorció d’inversions avançades 2004-2005 7,20 7,05 

 
TOTAL 

 
120,00 

 
125,06 
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Explicació dels principals canvis en els objectius del PIU 
 
Objectiu 1) Mantenir la infraestructura informàtica i adaptar-la a les noves necessitats tecnològiques. 
 

S’acompleixen els objectius marcats en el conveni inicial. L’augment d’inversió consignada és 
deguda als recursos CEI 2008, dels quals el DIUE va destinar 0,9 milions d’euros per invertir en el 
projecte d’e-administració a la UAB (5 M€ per a totes les universitats públiques catalanes). 

Objectiu 2) Adaptar els espais docents a les noves formes de treball que comporta l’EEES. 
 

S’acompleixen els objectius marcats en el conveni inicial. No hi ha variacions significatives ni en 
l’obra executada ni en l’obra pressupostada.  

 
Objectiu 3) Mantenir i adaptar el parc immobiliari actual i dur a terme la reposició dels equipaments que han 

quedat obsolets. 
 

S’acompleixen bàsicament els objectius marcats en el conveni inicial, amb un ajust d’inversions 
d’1 milió d’euros en tres anys, que donada la naturalesa de l’objectiu no afectarà de forma 
significativa les inversions al campus. 

 
Objectiu 4)  Acabar els projectes iniciats i no finalitzats en el Pla anterior i reformar els edificis més antics o 

deteriorats.  
 

El detall de les variacions és el següent: 
 

 
Obra nova (en milions d’euros) 

 
PIU 2007-2013 

Revisió 
PIU 2007-2013 

Aulari central i trasllat del Servei de Llengües 3,3 4,66 
Ciències de la Salut 2,4 1,20 
Hospital del Mar 3,3 5,02 
Hospital Clínic Veterinari (2ª fase) 3,4 0,70 
Ciències i Biociències 10,4 13,93 
Filosofia i Lletres, i Psicologia 6,5 6,70 
Ciències Socials 2,7 2,35 
Ciències de l’Educació 3 4,22 
Intervencions menors 3,4 1,73 
Urbanisme 2 2,57 
Veterinària - 2,60 
 
TOTAL 

 
40,4 

 
45,68 

 
L’obra de l’Aulari Central i el trasllat del Servei de Llengües tindrà una desviació prevista per import d’1’3 M€. 
La causa de la desviació és l’augment de metres quadrats de superfície afectada per la reforma respecte de la 
previsió inicial (“xalet”) . 
 
Les inversions en l’àmbit de Ciències de la Salut i Hospital del Mar han canviat respecte de la planificació inicial, 
prioritzant-se la inversió de l’Hospital del Mar en front de la inversió del trasllat del deganat al recinte de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Aquest canvi de prioritats permet reformar i incrementar espai d’acord 
amb les programacions de les noves titulacions de Fisioteràpia i Medicina (UAB-UPF). 
 
S’ajorna per al proper PIU la segona fase del Hospital Clínic Veterinari, prioritzant-se algunes millores d’espais 
que ocupava l’Hospital en la Facultat de Veterinària. Addicionalment, es realitzarà l’allargament de l’ala docent 
3 i la sala de propedèutica. 
 
A les Facultats de Ciències i Biociències s’estan duent a terme les actuacions derivades dels acords de la 
Comissió per a la reestructuració de les facultats signats l’any 2005. 
 
La inversió prevista a la Facultat de Ciències de l’Educació ha tingut variacions respecte de la planificació inicial, 
degudes a un millor aprofitament de l’espai a reformar/construir dels mòduls docents. 
Pel que fa a la partida d’intervencions menors, es proposa una reducció de 1’7 M€ d’inversions diverses a 
l’espera d’aconseguir finançament addicional o romanents específics de projectes d’inversions no exhaurits. 


