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Què trobareu en aquesta guia?

La FUAB
Activitat docent, de 
recerca, d’acció social, 
de prestació de serveis 
comercials i de gestió 
patrimonial vinculada a 
l’activitat universitària, a 
través de la cordinació de 
diverses entitats.

Eines i 
recursos
El personal de la 
Corporació UAB, com 
a part de la comunitat 
universitària de la UAB, 
té accés a tot un conjunt 
de serveis i recursos.

Normativa 
interna
Accedeix a tots els 
documents per al 
personal de la Corporació 
UAB relatius a la 
normativa interna.

Aspectes 
pràctics
Elements i apartats de la 
pàgina web del personal 
FUAB i la Intranet d’àmbit 
laboral i econòmic, útils 
per al dia a dia.

Serveis
Tots els serveis i 
àmbits que donen 
suport i assistència 
al personal en àmbits 
com la informàtica, o la 
seguretat i prevenció de 
riscos, entre d’altres.
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Coneix la FUAB

Fundació UAB

La Fundació Universitat Autònoma de 
Barcelona és una entitat creada en el si 
de la Universitat Autònoma de Barcelona 
que col·labora en el foment i la realització 
d’activitats docents, de recerca i d’acció 
social, i en la prestació de serveis comercials 
i de gestió patrimonial vinculats a l’activitat 
universitària, dirigits tant a la comunitat 
UAB com al públic en general, empreses 
i institucions. Així, la FUAB coordina les 
diverses entitats que formen la Corporació 
UAB: Fundació Autònoma Solidària, Alumni 
UAB, Fundació Salut i Envelliment UAB, 
Fundació Hospital Clínic Veterinari, Vila 
Universitària i Escola d’Idiomes Moderns Casa 
Convalescència. 

•	 Consulta la Missió i objectius

Serveis
Els serveis de la Fundació UAB estan 
formats per: Congressos i Esdeveniments 
UAB Campus, Alumni UAB, el Centre de 
Serveis Plaça Cívica, Casa Convalescència, 
Vila Universitària, l’Hospital Clínic Veterinari 
i la Fundació Autònoma Solidària.

•	 Consulta els Serveis
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Patrimoni
La Fundació UAB és responsable de la 
gestió	patrimonial	d’edificis	i	complexos	
com Casa Convalescència, l’Hotel 
Campus, l’Hospital Clínic Veterinari o Vila 
Universitària.

•	 Consulta el Patrimoni

“Vila acull cada any a 
més de 2.000 estudiants 
nacionals i internacionals”

“Casa Convalescència és 
un edifici singular que forma 
part del recinte històric de 
l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, declarat Patrimoni 
Cultural de la Humanitat per 
la UNESCO el 1997”

https://www.uab.cat/web/sobre-la-fundacio-uab/la-corporacio/missio-i-objectius-1345734289052.html
https://www.uab.cat/web/sobre-la-fundacio-uab/la-corporacio/serveis-1345734307531.html
https://www.uab.cat/web/sobre-la-fundacio-uab/la-corporacio/patrimoni-1345734307161.html


Coneix la FUAB

Acció social i recerca
Un dels objectius de la Fundació UAB és facilitar la seva integració en el seu territori 
d’influència	i	en	la	societat	en	general,	assumint	els	principis	de	la	responsabilitat	social	de	
l’organització i, concretament, consolidant i incrementant el compromís social.

Entitats com la Fundació Autònoma Solidària i la Fundació Salut i Envelliment UAB 
vehiculen aquest compromís a través de la realització d’accions i de projectes de 
responsabilitat social universitària (RSU), imbricats en els respectius plans estratègics.

•	 Consulta l’Acció Social

Docència
La FUAB estableix l’estratègia de 
funcionament dels projectes docents 
de l’Escola FUAB Formació, 
que integra Arxivística i Gestió de 
Documents, Prevenció i Seguretat 
Integral, i Turisme i Direcció Hotelera 
-entre d’altres àmbits d’estudi-. 
També és responsable de les activitats 
formatives de la Fundació Hospital 
Clínic Veterinari, UAB Idiomes 
Barcelona, el Centre de Formació 
Professional Fundació UAB, i els 
Programes	Específics	per	a	Estudiants	
Internacionals.

•	 Consulta la Formació Promoció de l’envelliment saludable Projecte PIUNE de la FAS

-4-

Fundació UAB

https://www.uab.cat/web/responsabilitat-social-universitaria-1345793524094.html
https://www.uab.cat/web/sobre-la-fundacio-uab/la-corporacio/formacio-1345734307537.html


Coneix la FUAB

Fundació UAB

Estructura

La FUAB té una Vicepresidència executiva, 
que dóna suport a l’equip de govern, i 
participa	i	col·labora	en	la	planificació	
estratègica, en l’elaboració dels objectius, 
en l’anàlisi i la posada en funcionament de 
nous projectes i en els estudis de viabilitat 
i la seva execució. L’acompanya un equip 
directiu format per:

•	 Direcció de Serveis Docents

•	 Direcció Econòmico-Financera i de 
Patrimoni

•	 Direcció Jurídica i de Recursos 
Humans

•	 Consulta l’Organització

Organigrames

• Equip directiu

• Direcció Ecònomico-Financera i de 
Patrimoni

• Direcció Jurídica i de Recursos Humans

• Direcció de Serveis Docents

• Promoció i Comunicació

Cada principi de mes, els treballadors i 
treballadores de la Corporació UAB reben 
el FUABnews, un butlletí amb notícies, 
entrevistes i novetats sobre les diferents 
entitats i institucions.

• La FUAB a les xarxes socials
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https://www.uab.cat/web/sobre-la-fundacio-uab/organigrames-unitats-centrals/general-fuab-1345735621927.html
https://www.uab.cat/web/sobre-la-fundacio-uab/organigrames-unitats-centrals/equip-directiu-1345735677015.html
https://www.uab.cat/web/sobre-la-fundacio-uab/organigrames-unitats-centrals/direccio-economica-financera-i-de-patrimoni-1345779419655.html
https://www.uab.cat/web/sobre-la-fundacio-uab/organigrames-unitats-centrals/direccio-economica-financera-i-de-patrimoni-1345779419655.html
https://www.uab.cat/web/sobre-la-fundacio-uab/organigrames-unitats-centrals/direccio-juridica-i-de-recursos-humans-1345753969613.html
https://www.uab.cat/web/sobre-la-fundacio-uab/organigrames-unitats-centrals/direccio-de-serveis-docents-1345779419420.html
https://www.uab.cat/web/sobre-la-fundacio-uab/organigrames-unitats-centrals/promocio-i-comunicacio-1345735678296.html
https://www.uab.cat/web/sobre-la-fundacio-uab/la-fuab-a-les-xarxes-socials-1345769066838.html


Serveis

Fundació UAB

Seguretat laboral i prevenció de 
riscos
A la pàgina web de la Fundació hi ha un 
apartat dedicat a la Seguretat i Prevenció 
on podràs trobar-hi:

•	 Telèfons d’emergència

•	 Plans d’Evacuació

•	 Situacions d’emergència

•	 Prevenció i protecció de la COVID-19

•	 Què fer en cas d’accident laboral

• Pla de Prevenció de Riscos Laborals

• Consells i promoció de la salut laboral

L’Hotel EXE Campus disposa d’un 
menjador comunitari per a l’ús del personal 
de la Corporació UAB.

Anualment, la Corporació UAB ofereix al 
seu personal una revisió mèdica.
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https://www.uab.cat/web/prevencio/seguretat-i-prevencio-1345776822926.html
https://www.uab.cat/web/prevencio/pla-de-prevencio-de-riscos-laborals-de-la-corporacio-uab-1345739318615.html
https://www.uab.cat/web/prevencio/consells-i-promocio-de-la-salut-laboral-1345739324241.html


Serveis

Fundació UAB

Serveis informàtics

Els serveis informàtics de la Fundació 
UAB donen suport als usuaris en l’entorn 
ofimàtic	(equips	d’usuari	i	assistència	a	les	
aules de formació).

Campus Bellaterra

•	Per	correu	electrònic	a:	
informatica.fuab@uab.cat 

•	Per	telèfon:	a	l’extensió	1001	o	mòbil	
663090188.

•	A	les	aules,	prement	la	memòria	M1	del	
telèfon de l’aula.

Centre d’Assistència i Suport (CAS)

El Centre d’Assistència i Suport (CAS) és un servei de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, responsable d’oferir atenció personal en l’àmbit informàtic en temes gestionats 
de forma centralitzada.

Contacte

 Casa Convalescència  

•	Per	correu	electrònic	a	
informatica.cc.fuab@uab.cat

•	Per	telèfon:	a	l’extensió	4504	o	mòbil	
663088302.

•	A	les	aules,	prement	la	memòria	M1	del	
telèfon de l’aula i sol·licitant l’assistència 
informàtica a Recepció.

cas@uab.cat

93	581	21	00
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https://www.uab.cat/web/personal-fuab/serveis-d-informatica-1345735080780.html


Eines i recursos

Fundació UAB

Eines i recursos

Com a membres de la comunitat UAB, el 
personal de la Corporació té accés a tot un 
conjunt de serveis i recursos:

•	 Canals TIC de la UAB 

•	 Accessibilitat

•	 Recursos lingüístics

•	 Transports i mobilitat

•	 Servei de biblioteques

Imatge corporativa
A la web de la Fundació UAB trobaràs 
els logos i diferents models i plantilles 
de documents i presentacions per a 
l’elaboració de documentació, seguint el 
llibre d’estil de la FUAB, així com guies i 
recursos per treballar.

Podràs crear la teva assignatura electrònica 
seguint el model de cada entitat.

Encara no tens la teva targeta 
UAB?
Tramita-la a través d’aquest formulari 
online,	tot	carregant	una	fotografia	
amb fons blanc i una mida mínima de 
220x176px.

Un cop estigui feta, la Direcció Jurídica i 
de Recursos Humans us la farà arribar al 
vostre	departament	o	oficina	corresponent.

S’haurà d’activar posteriorment en línia en 
el següent enllaç.

Avantatges comercials
Per ser membre de la comunitat 
universitària de la UAB, tens accés a certs 
avantatges comercials. Consulta’ls

Fundació UAB
Edifici Blanc, xx planta
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
Tel: xxx xxx xxx xxx - Ext. xxxx
wwww.uab.cat/fundaciouab
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https://www.uab.cat/web/personal-fuab/recursos-en-linia-1345735080850.html
https://www.uab.cat/web/imatge-corporativa/logo-de-la-fuab-1345742107844.html
https://sia.uab.es/utils/Peticio_Targeta_ca.html
https://sia.uab.es/utils/Peticio_Targeta_ca.html
https://siautils.uab.es/utils/Activacio_Targeta_ca.html
https://intranet-nova.uab.es/avantatges-comercials?ticket=ST-525268-4RedGqpSNy0dTo15spcC-sso.uab.cat


Normativa interna

Fundació UAB

Aquests són els documents per al personal de la Corporació UAB relatius a la normativa 
interna:

• Pla d’acció per a la igualtat de gènere

• Protocol d’actuació contra 
l’assetjament sexual, per raó de sexe, 
per orientació sexual, per identitat o 
expressió de gènere

• Protocol de canvi del nom legal al 
nom sentit

• Política per a la dignitat de les 
persones

• Sistema de prevenció de riscos 
penals (Corporate Compliance)

• Reglament intern sobre protecció de 
dades de caràcter personal

• Normativa interna per preservar el 
dret a la desconnexió digital

• Normativa interna de teletreball

• Normativa de despeses

• Polítiques ambientals

•	 Pla de Contingència de 
la Corporació UAB

•	 Protocol de continuïtat 
de l’activitat laboral de 
la Corporació UAB

Mesures per a 
la prevenció i 
protecció de la 
COVID-19

-9-

https://www.uab.cat/doc/pla-igualtat-fuab.pdf
https://www.uab.cat/doc/protocol-assetjamentFUAB.pdf
https://www.uab.cat/doc/protocol-assetjamentFUAB.pdf
https://www.uab.cat/doc/protocol-assetjamentFUAB.pdf
https://www.uab.cat/doc/protocol-assetjamentFUAB.pdf
https://www.uab.cat/doc/protocol-canvi-nomFUAB.pdf
https://www.uab.cat/doc/protocol-canvi-nomFUAB.pdf
https://www.uab.cat/doc/dignitatFUAB.pdf
https://www.uab.cat/doc/dignitatFUAB.pdf
https://www.uab.cat/doc/protocol-canvi-nomFUAB.pdf
https://www.uab.cat/web/personal-fuab/sistema-de-prevencio-de-riscos-penals-corporate-compliance-1345802443961.html
https://www.uab.cat/web/personal-fuab/sistema-de-prevencio-de-riscos-penals-corporate-compliance-1345802443961.html
https://www.uab.cat/web/proteccio-de-dades/proteccio-de-dades-1345756364465.html
https://www.uab.cat/web/proteccio-de-dades/proteccio-de-dades-1345756364465.html
https://www.uab.cat/doc/normativa-desconnexio-digital.pdf
https://www.uab.cat/doc/normativa-desconnexio-digital.pdf
https://www.uab.cat/doc/normativa-interna-teletreball.pdf
https://www.uab.cat/doc/manual-usuari-gestiohor.pdf
https://sso.uab.cat/cas/login?service=https://www.uab.cat/servlet/Satellite/intranet-de-personal-fuab/despeses-per-quotes-d-inscripcio-protocol-laries-i-per-atencions-socials-1345737918416.html
https://www.uab.cat/web/sobre-la-fundacio-uab/politiques-ambientals-1345734306662.html
https://www.uab.cat/doc/pla-contingencia.pdf
https://www.uab.cat/doc/pla-contingencia.pdf
https://www.uab.cat/doc/protocol-continuitat-FUAB.pdf
https://www.uab.cat/doc/protocol-continuitat-FUAB.pdf
https://www.uab.cat/doc/protocol-continuitat-FUAB.pdf


Aspectes pràctics d’àmbit laboral i econòmic

Fundació UAB

A l’espai web i a la Intranet dedicada al Personal FUAB trobaràs informació i documentació 
sobre gestions d’àmbit laboral i econòmic i el seu funcionament, i altres recursos útils que et 
serviran per al teu dia a dia a la Corporació UAB. Per exemple, hi trobaràs:

• Calendari Laboral

• Accés a l’aplicatiu My Web Time, 
l’eina de registre de la jornada del 
personal

• Manual de registre de la jornada, per 
entendre el funcionament de l’aplicatiu i 
les diferents tipologies de marcatge

• Manual de registre de la jornada del 
personal docent

• Manual d’usuari de l’aplicatiu My Web 
Time

• Documents per a l’elaboració de la 
signatura electrònica

• Formació del personal

• Assegurança de vida, voluntària per al 
personal	de	la	Corporació	UAB	fix	o	fix	
discontinu

• Web de Gestions FUAB, espai on es 
poden	generar	certificats	i	sol·licituds	
com el canvi de retenció de l’IRPF, 
el canvi de la domiciliació bancària 
vinculada a la nòmina, dies de vacances 
o permisos retribuïts.
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https://sso.uab.cat/cas/login?service=https://www.uab.cat/servlet/Satellite/intranet-de-personal-fuab/directori-per-a-les-gestions-del-personal-1345763376209.html
https://www.uab.cat/web/personal-fuab/calendari-laboral-1345735035985.html
https://ghfuab.uab.es
https://www.uab.cat/doc/manual-normativa-flexhoraria.pdf
https://www.uab.cat/doc/manual-registre-prof.pdf
https://www.uab.cat/doc/manual-registre-prof.pdf
https://www.uab.cat/doc/manual-usuari-gestiohor.pdf
https://www.uab.cat/doc/manual-usuari-gestiohor.pdf
https://www.uab.cat/web/imatge-corporativa/elaboracio-de-la-signatura-electronica-1345805834604.html
https://www.uab.cat/web/imatge-corporativa/elaboracio-de-la-signatura-electronica-1345805834604.html
https://sso.uab.cat/cas/login?service=https://www.uab.cat/servlet/Satellite/intranet-de-personal-fuab/formacio-personal-fuab-1345737901741.html
https://sso.uab.cat/cas/login?service=https://www.uab.cat/servlet/Satellite/intranet-de-personal-fuab/asseguranca-de-vida-1345734368716.html
https://sso.uab.cat/login?service=https%3A%2F%2Fghfuab.uab.es%2Fmt.php%3Fop%3D10
https://sso.uab.cat/cas/login?service=https%3A%2F%2Fgestions.fundaciouab.cat%2Findex
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