
Denominació: Nombre de projectes de finançament públic per EDP

Descripció: Relació entre el nombre de projectes nous corresponents a les convocatòries públiques de recerca de 
caràcter competitiu dels Programes Marc de la UE, del Plan Nacional I+D+i i del Pla de Recerca de 
Catalunya  i el nombre total d'EDP

Forma representació: Percentual

Elaboració: Gabinet de Planificació, Avaluació i 
Qualitat

Data extracció: Maig

Criteris 
extracció:

Font 
informació:

Oficina Tècnica RDI

Observacions: En aquest cas concret, pel seu càlcul es divideix la mitjana del volum d'ingressos dels darrers 3 anys entre la 
mitjana de l'EDP del mateix període. En el cas dels centres docents es comptabilitzarà aquell EDP que imparteix 
docència amb encàrrec docent en 1a assignació al mateix centre. Es computen els projectes gestionats pel CTT de 
la UPC, els ingressos generats pel PDI en el marc d'un grup de recerca acreditat (CER o TECNIO), s'imputaran a la 
seva unitat d'adscripció orgànica.El CTT elaborarà una relació de les convocatòries que s'inclouen. EDP indica si 
una determinada persona és o no computada com un efectiu amb la finalitat d'obtenir mesures de productivitat 
de la producció científica (PAR/EDP) i de la transferència de resultats de la recerca (PATT/EDP) dels grups de 
recerca i de les unitats acadèmiques.

Paraules clau:

Nivell anàlisi:

Abast:

FORMA DE CÀLCUL

CATÀLEG D'INDICADORS DE LA UPC

CARACTERÍSTIQUES:

Periodicitat: Anual

Data disponibilitat: Setembre

Aquest indicador s'obté del nombre de projectes de finançament públic obtinguts en una determinada unitat bàsica dividit entre el 
nombre total d'EDP de la mateixa unitat.

Exemple: En una unitat bàsica i període determinat, el nombre de projectes de finançament públic ha estat de 15, i el nombre 
total d'EDP de la mateix unitat és 30

 
15

30
𝑥100 = 50%  

EDP Total

 públic tfinançamen de projectes Nº

Codi: REC-013

CTT-Centre Transferència Tecnologia

UPC

Departament

Convocatòria

Curs inici

Institut universitari de recerca

Economia-Ingressos recerca transferència de tecn.

Identificador definit atenent la norma UNE 66175:2003
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