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La UdG en xifres

Campus i estructures

161.496 m2 de superfície construïda

3 campus

9 facultats i escoles

1 escola de doctorat

6 centres adscrits 

24 departaments 

12 instituts de recerca propis

3 instituts de recerca participats 
(centres de recerca programa CERCA) 

35 càtedres

Pressupost

94.192.807 € - Pressupost 2018

97.113.720 € - Pressupost 2019 

53.079.072 € - Finançament bàsic de la Generalitat pressupostat l'any 2018 

56.300.686 € - Finançament bàsic de la Generalitat pressupostat l'any 2019

Comunitat universitària

15.299 estudiants de la UdG

1.259 personal docent i investigador 

599 personal d'administració i serveis

GRAUS

45 titulacions de grau 

12 dobles titulacions de grau

3 dobles titulacions internacionals 
de grau

10.235 estudiants de grau – centres 
propis

3.278 estudiants de grau – centres 
adscrits

1.808 titulats de grau – centres propis

611 titulats de grau – centres adscrits

MÀSTERS

23 màsters universitaris 

17 màsters interuniversitaris

12 convenis de doble titulació de 
màster internacional

970 estudiants de màster universitari 

604 titulats de màster universitari

DOCTORAT

14 programes de doctorat (8 
d'universitaris 
i 6 d'interuniversitaris)

816 estudiants de doctorat 

117 tesis doctorals llegides 

FORMACIÓ CONTINUADA

45 màsters propis

705 estudiants de màster propi

2.774 estudiants matriculats en ac-
tivitats de formació continuada

ALTRES PROGRAMES FORMATIUS

122 estudiants del Programa de 
Formació Josep Torrellas per a més 
grans de 50 anys

PROJECTES I FINANÇAMENT

332 projectes de recerca actius el 
2018 (56 d'internacionals)

67 grups de recerca SGR

RESULTATS

41 llibres de recerca 

210 capítols de llibre 

905 articles indexats ISI

201 contractats predoctorals

11 investigadors ICREA, Ramón y 
Cajal, Beatriu de Pinós, Juan de la 
Cierva i Marie Sklodowska-Curie

TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA

7 grups TECNIO

1 patent nacional

8 empreses de base tecnològica 
participades per la UdG

Docència

Recerca



10 11

Pressupost 2019 - Quadre resum per capítols

ESTAT D'INGRESSOS euros

CAPÍTOL 3 - Taxes, preus públics i altres ingressos 30.179.057

CAPÍTOL 4 - Transferències corrents 59.852.414

CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials 313.379

Subtotal corrent 90.344.850

 

CAPÍTOL 6 - Venda d'inversions reals 0

CAPÍTOL 7 - Transferències de capital 4.923.870

Subtotal capital 4.923.870

 

CAPÍTOL 8 - Actius financers 1.845.000

CAPÍTOL 9 - Passius financers 0

Subtotal financer 1.845.000

 

TOTAL INGRESSOS 97.113.720

 
ESTAT DE DESPESES euros

CAPÍTOL 1 - Despeses de personal 72.119.677

CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis 17.128.186

CAPÍTOL 3 - Despeses financeres 42.200

CAPÍTOL 4 - Transferències corrents 2.294.177

CAPÍTOL 5 - Fons de contingències 0

Subtotal corrent 91.584.240

 

CAPÍTOL 6 - Inversions reals 5.199.761

CAPÍTOL 7 - Transferències de capital 0

Subtotal capital 5.199.761

 

CAPÍTOL 8 - Actius financers 45.000

CAPÍTOL 9 - Passius financers 284.719

Subtotal financer 329.719

 

TOTAL DESPESES 97.113.720

Els rànquings Times Higher Education (THE Impact Ranking: https://www.timeshighereducation.com/world-
university-rankings/university-girona) d’impacte social són els únics de tipus global que avaluen les universitats 
en relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. En aquests rànquings utilit-
zen diferents indicadors per oferir comparacions integrals i equilibrades en tres grans àrees: recerca, divulgació i 
administració. L'any 2019, la UdG ha participat en la primera edició del rànquing, que inclou més de 450 univer-
sitats de 76 països. En l'àmbit global, la UdG ocupa el lloc 94 i és la 4a de l'Estat. 

 
 Objectius de Desenvolupament Sostenible  Rànquing  
 Salut i benestar  101–200
 Qualitat de l’educació  27
 Igualtat de gèneres  31
 Treball digne i creixement econòmic  73
 Indústria, innovació i infraestructures  101–200
 Reducció de desigualtats  21
 Ciutats sostenibles  98
 Consum responsable  41
 Accions pel clima  84
 Pau, justícia i solidesa institucional  101–200
 Col·laboracions estratègiques  201–300
 

Quant al rànquing de la Fundació CyD (Fundación Conocimiento y Desarrollo: https://www.rankingcyd.org/
assets/RankingCYD_2019_Resultados_por_Universidades.pdf), que analitza la contribució de la universitat 
al desenvolupament econòmic i social en l'àmbit espanyol, la UdG es troba en el número 14 de la classificació 
general, amb un esment especial a la investigació (10) i a la contribució al desenvolupament regional. Destaquen 
els àmbits de coneixement de Química (3a posició) i Enginyeria Industrial (4a posició).   

Rànquings 2018-2019
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