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1. Presentació

Enguany ha estat el segon curs de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est
(EEBE) i la vida al Campus Diagonal-Besòs s’ha fet més quotidiana, més
adaptada als espais i a l’entorn, i ha permès a la comunitat universitària gaudir
d’un campus modern amb unes instal·lacions excel·lents, preparades per als
reptes d’exigència en la qualitat docent i la recerca innovadora.
A l’edifici A és on els estudiants passen la majoria del temps; l’any passat es feia
difícil trobar-hi les aules i els serveis, però aquest any tot ha esdevingut més fàcil
per a la comunitat i, en general, l’ús ha estat fluid i confortable.
Els edificis C i I, dedicats principalment a grups de recerca i serveis científics,
on l’any passat es van instal·lar complexos equips, enguany s’han omplert de
vida gràcies a la presència de joves doctorats investigadors, amb una forta
presència internacional. Així, podríem dir que el 2018 tot ha estat més senzill i
el Campus ha crescut amb l’energia de les persones que l’han ocupat de
forma natural.
També la vida dels ciutadans del territori ha guanyat en presència. No només
per les activitats que el Campus ofereix a estudiants de secundària de l’entorn
o per les activitats culturals obertes a la ciutadania dels barris del Besòs, sinó
també per la presència espontània de veïns que s’apropen al Campus, que, a
poc a poc, s’integra amb naturalitat en la vida dels barris.
Amb tot, el desenvolupament del Campus, paral·lel a la seva vida diària,
ha continuat amb força. La construcció de la residència d’estudiants i
d’investigadors ha avançat a bon ritme i permetrà, tal com estava previst,
oferir un servei d’allotjament a estudiants i investigadors el curs vinent, a
partir de l’estiu del 2019. També ha finalitzat el procés del concurs públic per
a desenvolupar l’edifici E, que estarà dedicat a petites i mitjanes empreses
i a un espai coworking de projectes d’emprenedoria vinculats al Campus, i
que permetrà que en els primers mesos del 2019 aquest concurs es resolgui
i s’assigni el promotor que l’ha de construir i gestionar. Igualment, els espais
verds al Campus han continuat desenvolupant-se, amb l’adequació provisional
de les parcel·les J i K i, sobretot, amb la licitació i l’adjudicació del Parc del
Campus, la zona verda que enguany ha estat projectada i aprovada, i que es
construirà durant el 2019, i unirà el Campus amb els barris, el Port Fòrum i el mar.
Com es pot veure en aquesta memòria, també s’avança en la relació amb el
territori. Les relacions amb Sant Adrià i Sant Martí creixen en quantitat i qualitat,
tant en activitats amb l’entorn educatiu com en les relacions amb la ciutadania
i, també de forma especial, amb les empreses de l’entorn. L’impuls al Fòrum
d’empreses de l’EEBE, les jornades d’Energy Days i les trobades empresarials
com les del Breakfast 22@ dut a terme al Campus, en són bons exemples.
Des de la Fundació b_TEC i el Consorci del Campus Diagonal-Besòs, continuem
en el camí de construcció fractal d’un espai de coneixement de qualitat, alhora
internacional i obert al seu entorn, compromesos del tot amb la missió de ser un
motor d’impuls per al territori, per a les persones i per a les organitzacions.

2. Organització institucional

Consorci del Campus Diagonal-Besòs (CCDB)
Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018 | ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL

Consorci Campus Diagonal-Besòs (CCDB)
El CCDB agrupa les administracions locals propietàries del sòl del Campus
Diagonal-Besòs que gestiona amb l’objectiu de promoure a l’àrea del Besòs
activitats universitàries, acadèmiques, docents, d’investigació i de relacions entre
la universitat i l’empresa.
Actualment, el CCDB està constituït per l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consell Comarcal
del Barcelonès i el Consorci del Besòs. L’òrgan de representació del Consorci
és el Consell General i està integrat per la presidència, les vicepresidències i els
vocals designats per cada una de les Administracions consorciades.
Consell General del CCIDB (Composició el 31 de desembre de 2018)
Ajuntament de Barcelona
Janet Sanz. Tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Presidenta 		
del CCDB.
Josep Maria Montaner. Regidor d’Habitatge i regidor del Districte de
Sant Martí.
Lluís Gómez. Comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació.
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Joan Callau. Alcalde de Sant Adrià de Besòs. Vicepresident del CCDB.
Pedro Sánchez. Regidor de Sant Adrià de Besòs.
Antoni Vélez. Regidor de Sant Adrià de Besòs.
Consell Comarcal del Barcelonès
Francesc Josep Belver. President del Consell Comarcal del Barcelonès.
Vicepresident del CCDB.
Jordi Coronas. Conseller del Consell Comarcal del Barcelonès.
Xavier Soley. Conseller del Consell Comarcal del Barcelonès.
Àrea Metropolitana de Barcelona
Antoni Poveda. Vicepresident de Transport i Mobilitat de l’AMB.
Vicepresident del CCDB.
Héctor Santcovsky. Director de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB.
Antoni Novel. Director de Serveis Generals de l’AMB.
Consorci del Besòs
Carme Ribas. Gerent del Consorci del Besòs.

Natàlia Amorós. Secretària.
Jordi Bosch. Gerent.
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Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs
La Fundació b_TEC impulsa el projecte del Campus Diagonal-Besòs per
contribuir a la creació de nous equipaments universitaris que actuïn com a motor
de transformació del territori. El seu Patronat està format per la UPC, la Generalitat
de Catalunya i les Administracions locals agrupades al Consorci del Campus
Diagonal-Besòs (CCDB). La Fundació està presidida pel rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).
El Patronat és l’òrgan de govern que defineix els objectius estratègics, els
programes, les línies d’actuació i el pressupost de la Fundació. Està format per
cinc representants de la UPC, quatre representants de la Generalitat de Catalunya
i tres representants del Consorci del Campus Diagonal-Besòs.
Està previst que properament la Diputació de Barcelona s’hi incorpori amb
un representant.
Patronat de la Fundació b_TEC (composició el 31 de desembre de 2018)
Universitat Politècnica de Catalunya
Francesc Torres. Rector de la UPC. President de la Fundació b_TEC.
Gabriel Bugeda. Vicerector de Política Científica de la UPC.
Ramon Carbonell. President del Consell Social de la UPC.
Adriana Farran. Directora de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).
Xavier Massó. Gerent de la UPC.
Generalitat de Catalunya
Joan Gómez. Director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya.
Josep Pallarès. Director general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.
Matilde Villarroya. Directora general d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.
Albert Civit. Director de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL).
Consorci Campus Diagonal-Besòs
Janet Sanz. Tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Presidenta 		
del CCDB.
Joan Callau. Alcalde de Sant Adrià de Besòs i vicepresident del CCDB.
Lluís Gómez. Comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació.

Oriol Sagarra. Secretari.
Jordi Bosch. Director.
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3. Destacats de l’any 2018

Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència
Lego League 2018 a l’EEBE
Progrés de les obres de la residència
Projecció del documental Aulas de Arena
Primeres jornades d’Energy Days UPC - F4E
Adequació de les parcel·les J i K
Adjudicació desenvolupament de la Zona Verda
Breakfast 22@ al Campus Diagonal-Besòs
Aprovació dels plecs de licitació Edifici E
Inici de les Jornades de Música al Campus
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Destacats de l’any 2018
Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència
El 8 de febrer el Campus Diagonal-Besòs va
acollir una jornada dirigida a les estudiants dels
centres de primària, secundària, batxillerat i cicles
formatius de l’entorn. L’acte acollia un conjunt
de conferències que donaven a conèixer a les
assistents, per part d’estudiants de l’EEBE que
formen part de projectes d’enginyeria, les activitats
que estan duent a terme en aquest àmbit.

Lego League 2018 a l’EEBE
A la Lego League l’estudiantat de primària i
secundària té el repte de resoldre, amb els seus
robots LEGO, diferents missions. En la 1a Lego
League celebrada a l’EEBE el tema escollit va ser el
cicle humà de l’aigua. Es va comptar amb16 equips
participants, d’escoles i instituts de Barcelona i
Sant Adrià de Besòs, però també casals, entitats i
biblioteques del l’entorn.

Progrés de les obres de la residència
Al llarg de l’any 2018 s’ha fet un seguiment
constant de les obres de la nova residència del
Campus, que han avançat segons les previsions,
i que finalitzaran a la primavera de 2019. La
residència tindrà 148 unitats que donaran cabuda
fins a 225 residents, i servei a la comunitat
universitària per poder allotjar estudiants,
professors i investigadors.

Projecció del documental Aulas de Arena
El 24 de maig es va estrenar Aulas de Arena a
la sala d’actes del Campus. Aquest documental
dona veu als docents que en els anys seixanta van
desenvolupar la seva tasca pedagògica al Camp
de la Bota i es nodreix de material inèdit d’arxiu i
d’entrevistes realitzades als mestres. La projecció va
anar seguida d’una taula rodona amb la presència
dels protagonistes.

Primeres jornades d’Energy Days UPC - F4E
Les primeres jornades d’Energy Days organitzades
conjuntament per la UPC i Fusion for Energy es van
celebrar al mes de juny. S’hi va abordar com a tema
principal la transició energètica de tres maneres
diferents: el Plenari Jove, la Conferència i el Congrés
de Recerca. Els participants van poder escoltar
conferències i debats vinculats a la situació actual
del món de l’energia.
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Adequació de les parcel·les J i K
Amb l’objectiu d’acollir un espai públic perquè
esdevingui una zona de lleure del Campus de
manera provisional, el Consorci del Campus
Diagonal-Besòs va finançar al llarg de 2018 un
projecte per a l’adequació de les parcel·les J i
K, que són de titularitat de la UPC. La reforma es
va fer amb fons obtinguts del cànon inicial de la
residència del Campus.

Adjudicació desenvolupament de la Zona Verda
En el tercer trimestre de 2018 es va fer pública
la resolució de la licitació del concurs de la zona
verda del Campus. El parc es desenvoluparà a la
parcel·la P1 per connectar els barris de Besòs i
Maresme de Barcelona i de la Mina de Sant Adrià,
el Port Fòrum i el Campus, i esdevindrà la principal
zona verda i de lleure.

Breakfast 22@ al Campus Diagonal-Besòs
Al mes de juliol, el Campus va acollir una jornada
de 22@BREAKFAST, punt de trobada i d’intercanvi
d’idees innovadores que, des del 2004, se celebra
cada mes. Una gran oportunitat en què les
associacions d’estudiants van poder explicar els
seus projectes a la xarxa d’empresaris del 22@ que
assisteixen a aquestes trobades.

Aprovació dels plecs de licitació Edifici E
A l’octubre de 2018 el Consell General del Consorci
del Campus Diagonal-Besòs va aprovar els plecs
de la licitació de l’edifici E. En aquest espai, pimes
i start-ups podran compartir espais comuns i un
coworking per fomentar el treball multidisciplinari
i la feina en xarxa. Està previst que el concurs
s’adjudiqui a principis de 2019 i les obres s’iniciïn
en el quart trimestre d’aquell any.

Inici de les Jornades de Música al Campus
Des del mes de desembre de 2018 el Campus
acull, cada mes, actuacions de música en viu
de músics de la UPC o del territori i actes de
divulgació musical. Amb l’objectiu d’aconseguir un
coneixement mutu del territori a través de la música,
els participants gaudeixen d’activitats culturals
obertes a l’entorn del Campus Diagonal-Besòs.
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4. Escola d’Enginyeria de
Barcelona Est (EEBE) de la UPC

Docència
Recerca
Associacions de desenvolupament tecnològic
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Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) de la UPC

Biblioteca - Edifici A del Campus Diagonal-Besòs
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L’EEBE, la nova escola de la UPC, és un referent de la UPC en docència, recerca i innovació en l’àmbit
de l’enginyeria industrial, especialment en les tecnologies de: química, materials, biomedicina i energia.
Té per objectiu consolidar-se com un centre acadèmic d’alta qualitat en l’àmbit de l’enginyeria per a
la indústria del segle XXI, capaç d’actuar com a agent de transformació, en col·laboració amb el teixit
socioeconòmic del país, i amb una clara vocació internacional.

8

+ 3.000

programes de
mobilitat per a
estudis

estudiants

4

28

estudis de
Doctorat

grups de
recerca

+ 350

3

estudis de
màster

professors i
investigadors

303

estudiants en
programes de
mobilitat

7

estudis de grau
universitari

Cartell de la Festa de Benvinguda 2018 al passeig del Campus
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Docència
L’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
entra en funcionament en el curs acadèmic
2016-2017 al Campus Diagonal-Besòs de la
UPC. Actualment l’oferta inclou diferents graus,
màsters, programes de doctorat i centres docents
i investigadors.

Estudis de màster
•

Erasmus Mundus master’s degree in Advanced
Materials Science and Engineering (AMASE)

•

Màster universitari en Enginyeria Química

•

Màster universitari en Ciència i Enginyeria 		
de Materials

Estudis de grau universitari
•

Grau en Enginyeria Biomèdica

•

Grau en Enginyeria Elèctrica

•

Grau en Enginyeria Electrònica

•

Grau en Enginyeria de l’Energia

•

Grau en Enginyeria Mecànica

•

Grau en Enginyeria Química

•

Grau en Enginyeria de Materials

Estudis de Doctorat
•

Programa de doctorat en Ciència i Enginyeria
dels Materials

•

Programa de doctorat en Enginyeria de
Processos Químics

•

Programa de doctorat en Polímers i
Biopolímers

•

Erasmus Mundus Joint European Doctoral
Programme in Advanced Materials Science
and Engineering

Estudiants a la biblioteca de l’EEBE. Edifici A
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Recerca
Edifici A
A més de les instal·lacions per a la docència, al
mateix edifici de l’EEBE hi ha instal·lats grups de
recerca en diferents àmbits de l’enginyeria:

•

Grup d’Enginyeria i Microbiologia del Medi
Ambient (GEMMA)

•

Nanoenginyeria de Materials Aplicats a
l’Energia (NEMEN), de l’Institut de Tècniques
Energètiques (INTE)

•

Laboratori d’Acceleradors de Partícules (LAP),
pertanyent al grup de recerca de Dosimetria
i Radiofísica Mèdica (DRM) de l’Institut de
Tècniques Energètiques (INTE)

•

Microtró

•

SPECS - Grup de Sistemes Sintètics,
Perceptius, Emotius i Cognitius

•

Biomecànica de l’Impacte (GRABI)

•

Control, Dinàmica i Aplicacions (CoDAlab)

•

Desenvolupament en Fabricació i Materials
(DEFAM)

•

Energia Elèctrica, Electrònica de Potència,
Automatització i Control de Sistemes (E3PACS)

•

Interacció de Superfícies (INSUP)

•

Sostenibilitat, Humanisme i Tecnologia (SHT)

•

NMR - Ressonància Magnètica Nuclear

•

Sostenibilitat en la Generació Distribuïda i les
Energies Renovables (SGDER)

•

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

•

Telegestió de Sistemes (GReTS)

•

Schneider Innovació

•

Centre Internacional de mètodes numèrics en
Ingenieria (CIMNE)

•

Laboratori d’Aplicacions Multimèdia (LAM)

•

Laboratori de Càlcul Numèric (LaCàN)

•

Combinatòria i Teoria del Potencial pel Control
de Paràmetres en Xarxes (COMPTHE)

•

Anàlisi de Senyals i Sistemes Interdisciplinaris
en Enginyeria (LASSIE) que pertany al
Centre de Recerca Biomèdica (CREB) que és
centre TECNIO

•

Centre de Desenvolupament Tecnològic de
Sistemes d’Adquisició Remota i Tractament de
la Informació (SARTI)

Edifici C
L’edifici C, de 8 plantes, acull grups de recerca
en energia, materials i nanotecnologia, també
instal·lacions dedicades a la investigació:
•

Grup d’Astronomia i Astrofísica (GAA)

•

Grup de Caracterització de Materials (GCM)

Edifici I
A l’edifici I s’instal·len grups de recerca, 3 dels
quals treballen en l’àmbit de l’enginyeria de
materials i 5 en el d’enginyeria química:
•

Centre d’Enginyeria de Processos i Medi
Ambient (CEPIMA)

•

Centre d’Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC)

•

Centre d’Integritat Estructural i Fiabilitat dels
Materials (CIEFMA), que és centre TECNIO

•

Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de
Teixits (BBT)

•

Innovació, Modelització i Enginyeria en (Bio)
Materials (IMEM)

•

Polímers Sintètics: Estructura i Propietats (PSEP)

•

Processos de Conformació de Materials
Metàl·lics (PROCOMAME)

•

Processos de Separació i Tractament de
Residus Industrials (SETRI)

•

Tecnologia de Polímers i Compòsits
(POLYCOM)

•

Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria
Multiescala de Barcelona
21
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Recerca
Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria
Multiescala de Barcelona
El Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria
Multiescala de Barcelona pertany a la Universitat
Politècnica de Catalunya i es dedica a la recerca,
el desenvolupament i la innovació en els camps de
la micro i la nanoenginyeria, la nanotecnologia i
la nanociència.
El centre sorgeix como un projecte multidisciplinari
entre diferents grups d’investigació de la UPC,
amb l’objectiu de donar força la feina feta en
investigació fonamental i aplicada en els diferents
camps en els quals la nanoenginyeria està present.
Algunes de les activitats que s’estudien al centre
són la manipulació i la dinàmica de nanopartícules
per electrònica, comunicació i sensors; les
propietats mecàniques, elèctriques i electròniques
de nanodispositius, nanoestructures i sistemes
biològics; i l’anàlisi multiescala de processos
acoblats: sistemes complexos, entre d’altres.

IBEC, Institut de Bioingenyeria de Catalunya
En aquest 2018 s’han situat a l’edifici C diversos
grups de recerca de l’IBEC, un centre de
recerca que abasta gran part dels àmbits de la
bioingenyeria, des de la recerca més bàsica fins a
les aplicacions mèdiques, amb l’objectiu d’actuar
com a referent internacional en aquest camp.
Aquest centre d’investigació té l’objectiu
d’impulsar el desenvolupament d’una recerca
interdisciplinària de qualitat en enginyeria
biomèdica i esdevenir en soci tecnològic dels
hospitals, dels centres de recerca biomèdica i
de les universitats del seu entorn.
A l’IBEC es compagina la recerca de frontera amb
objectius específics de transferència per a produir
noves tecnologies aplicades per a les ciències
de la vida i de la salut. La seva versatilitat permet
generar una recerca d’excel·lència i, al mateix
temps, treballar amb el sector industrial per a
desenvolupar nous sistemes de diagnòstic
i tractament.

Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona
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Associacions de desenvolupament tecnològic

Laboratori d’e-Tech Racing a l’Edifici A

L’EEBE compta amb diverses associacions
d’estudiants que fan activitats solidàries,
d’extensió cultural, de lleure o de defensa dels
interessos acadèmics, professionals i laborals.
Aquí destaquem les que porten a terme activitats
relacionades amb l’aplicació pràctica dels estudis
que s’imparteixen a l’EEBE:
AICHE Student Chapter
L’UPC AIChE Student Chapter és una associació
d’estudiants adscrita a l’American Institute of
Chemical Engineers (AIChE). L’objectiu és ajudar
a proporcionar una educació millor en l’àmbit de
l’enginyeria química a tots els futurs enginyers i
enginyeres mitjançant el desenvolupament de
projectes, visites a empreses, activitats divulgatives,
congressos, etc.
ePowered Racing
Associació formada per estudiants de totes
les enginyeries que es dedica al disseny i a
la construcció d’un prototip de motocicleta de
competició 100% elèctrica per poder competir amb
altres universitats de tot el món en la competició de
MotoStudent al circuit de Motorland Aragó.
e-Tech Racing
L’objectiu principal d’aquesta associació és
desenvolupar un monoplaça elèctric d’altes
prestacions per competir en diferents proves de la
Fórmula Student, com ara la Formula Student Spain,
que se celebra al Circuit de Catalunya.

FabLab EEBE
FabLab és l’associació d’estudiants d’enginyeria
que centra la seva activitat en la recerca i el
desenvolupament de la tecnologia 3D (FDM). Els
seus projectes van de la recerca per trobar millores
per a les impressores i la recerca en la utilització de
nous materials fins al disseny de productes de tota
mena.
PUCRA
Associació formada per l’estudiantat de diferents
graus de l’EEBE amb la finalitat de desenvolupar
projectes en relació amb la robòtica. Com a
complement a la seva tasca, participen en les
competicions més importants del món. Actualment
ocupen el 25è lloc del món en EUROBOT i el 1r
d’Espanya (competició de robots autònoms, creats
pels equips participants).
UPCoders
UPCoders és una associació d’estudiants
focalitzada en la promoció i l’aprenentatge en
l’àmbit de la programació. L’associació acull
diferents disciplines, des de programació
orientada a objectes, el desenvolupament
d’aplicacions, passant per moltes altres com el
disseny d’entorns web, la intel·ligència artificial, la
programació descentralitzada, etc. Tots aquests
àmbits es posen en comú per al desenvolupament
d’un projecte principal.
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Nous projectes per al desenvolupament del Campus Diagonal-Besòs
Durant l’any 2018 s’ha continuat treballant
per desenvolupar el Campus: la residència
d’estudiants, professors i investigadors; un nou
edifici destinat a acollir iniciatives de les àrees dels

grups de recerca del Campus; la nova zona verda,
i l’adequació de forma provisional de les parcel·les
J i K, que en el futur acolliran un nou espai per a la
comunitat universitària.

Residència d’estudiants, professors i investigadors
Les obres de la nova residència d’estudiants i
investigadors es van iniciar a l’octubre de l’any
2017 i finalitzaran a la primavera del 2019. Aquesta
s’ubica a la parcel·la H, que compta amb un
sostre edificable de 6.500 m2 i està qualificada
d’equipament metropolità d’ús universitari.
La residència comptarà amb 148 unitats que
donaran cabuda fins a 225 residents i té com a
objectiu donar servei a la comunitat universitària per
poder allotjar estudiants, professors i investigadors.
L’edifici té un gran pati interior que integrarà amplis
passadissos amb accés a les habitacions. És un
edifici sostenible amb la certificació d’eficiència
energètica A que compta, entre d’altres, amb una
instal·lació fotovoltaica i un sistema de recuperació
d’aigües grises. A més, entitats socials prestaran
serveis com la restauració, la neteja o la jardineria.

Durant l’any 2018 s’ha fet un seguiment constant
de les obres de l’edifici, que han avançat
adequadament segons les previsions, i que està
previst que finalitzin a la primavera de 2019. El cost
final de la residència, suportat pel guanyador de la
licitació que ha estat responsable de la construcció
i que ho serà de la gestió posterior, ha estat d’uns
19 milions d’euros.
Han participat en la construcció de l’edifici més de
800 persones, amb uns 110 treballadors/dia en els
moments de màxima ocupació. La residència en
marxa ocuparà més de 20 treballadors.
Al llarg de l’any 2018 també s’ha portat a terme la
preparació i el desenvolupament del programa de
màrqueting de la residència, basat en l’anàlisi dels
clients potencials dels diversos espais de l’edifici
i en el desenvolupament d’accions que permetin
donar a conèixer els serveis que oferirà.

Imatge de la residència d’estudiants, professors i investigadors en obres
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Edificis construïts UPC
Equipaments

Activitat Econòmica
Espai cedit UPC

Zona Verda
Residència d’Estudiants, Professors i Investigadors

Mapa de les parcel·les del Campus Diagonal-Besòs

Nova zona verda - Parc del Campus
L’any 2018 s’inicia el desenvolupament de la zona
verda a la parcel·la P1 del Campus, en coordinació
amb el Consorci del Besòs. El projecte preveu
connectar la Rambla de la Mina amb l’àmbit del
Port Fòrum per dins del nou parc. Això es farà
millorant el pas actual sota la ronda Litoral cap als
carrers de la Pau i l’avinguda de Francesc Botey.
Aquest parc es finança aplicant la major part del
cànon inicial de la residència del Campus que
el CCIDB va obtenir amb la licitació, en un espai
que fins al 2018 estava ocupat per un aparcament
en superfície i que quan estigui acabat, a la tardor
de 2019, serà una zona verda per a gaudi tant
de la comunitat universitària com dels veïns
de la zona.

Al mes d’octubre es va fer pública la resolució
de la licitació del concurs d’aquesta zona verda
i, poc després, al novembre, es donava per
tancada l’operació de desallotjar l’aparcament de
camions de la parcel·la. Les obres s’iniciaren al
mes de desembre.
El parc s’està desenvolupant amb l’objectiu
de connectar el Campus, els barris de Besòs i
Maresme de Barcelona i de La Mina de Sant Adrià
amb el Port Fòrum i el mar, i esdevindrà en la zona
verda i de lleure principal del Campus amb més de
20.000 m2 de superfície.
L’execució del projecte té un cost d’uns 2,9 milions
d’euros i es preveu que les obres ocuparan unes
150 persones.

Plànol del nou parc del Campus Diagonal-Besòs
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Edifici destinat a empreses pimes, start-ups i coworking
Una de les parcel·les de les que més s’ha
impulsat el desenvolupament durant el 2018 és
la parcel·la E. Aquest espai està qualificat com
a zona d’activitat econòmica, i compta amb
un sostre edificable de 7.235 m2. S’hi projecta
la construcció d’un edifici destinat a activitat
econòmica perquè s’hi ubiquin pimes i startups
sorgides dels grups existents al Campus o que
prioritàriament treballin en les mateixes àrees de
coneixement. L’edifici comptarà amb espais de
coworking on es podran instal·lar emprenedors
i altres treballadors, que compartiran els espais
comuns per fomentar el treball multidisciplinari
i el treball en xarxa.

Al llarg de 2018 es va portar a terme la
preparació dels plecs, que es van aprovar al
Consell General del Consorci del Campus.
Després de l’acord per part dels propietaris, al
desembre de 2018, es va publicar el concurs per
a la licitació dels espais, la construcció, la gestió i
l’explotació d’aquest edifici.
L’adjudicació definitiva del projecte es farà al mes
d’abril de 2019 i es preveu que les obres d’aquest
edifici s’iniciïn el quart trimestre de 2019.
Fins a unes 700 persones treballaran al futur
edifici i uns 800 treballadors participaran en la
construcció de l’edifici. El projecte comptarà amb
una inversió d’uns 18 milions d’euros.

Adaptació provisional de les parcel·les J i K
El Consorci del Campus Diagonal-Besòs va
destinar una part dels fons obtinguts pel cànon
inicial de la residència del Campus per
finançar el projecte d’adequació provisional
de les parcel·les J i K, cedides a la UPC,
que és qui executa aquestes obres. L’objectiu
era desenvolupar un espai públic perquè
esdevingués un espai de lleure del Campus
de manera provisional, en espera que en el

futur es desenvolupin els edificis previstos en
aquestes parcel·les.
La licitació per a l’adequació d’aquestes parcel·les
es va adjudicar a finals de l’any 2017 i l’execució
del projecte es va dur a terme durant el 2018. Les
obres van finalitzar al mes de juliol i al setembre, a
l’inici del curs, l’espai ja estava a disposició de la
comunitat universitària.

Parcel·la J ja adequada com a espai provisional de lleure del Campus
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Espais d’innovació i coneixement: parcel·les L i M
El Campus Diagonal-Besòs ha començant a
treballar durant l’any 2018 en un projecte per a
dinamitzar conjuntament les parcel·les L i M,
que compten amb un total de 20.650 m2 de
sostre edificable.
L’objectiu és destinar-les a l’activitat empresarial
i la innovació. S’estudia ubicar-hi usos de la
Fundació UPC, Barcelona Activa i Barcelona
Energia i oficines per a empreses dels sectors en
què treballa el Campus.
Les institucions implicades en l’impuls del
Campus i de l’edifici estan enllestint la tramitació
d’un protocol per a l’impuls d’aquestes parcel·les,
qualificades de zona d’activitat econòmica i
d’equipaments comunitaris i dotacions d’àmbit
metropolità, respectivament.

Els usos previstos són:
1. Incubadora de Barcelona Activa per
empreses d’economia verda i punt d’atenció
a les persones.
2. Barcelona Energia, la comercialitzadora
elèctrica pública de Barcelona.
3. Fundació UPC, l’entitat que gestiona l’oferta
de formació permanent de la UPC a través de
màsters, postgraus, cursos d’especialització
i seminaris.
4. Activitat econòmica i empresarial:
s’acolliran empreses vinculades directament
al Campus o a algun dels seus sectors
d’activitat.

Estand Barcelona Catalonia a la fira Expo Real de Munic

Divulgació internacional
Una de les activitats més rellevants perquè el
Campus segueixi el seu desenvolupament és
la divulgació del projecte amb l’objectiu que
esdevingui un pol d’atracció d’inversió, alhora
que es porten a terme millores per facilitar tots
tipus de serveis a la comunitat universitària.
Com en d’altres ocasions, representants del
Campus Diagonal-Besòs han participat en les
fires del MIPIM a Canes i de l’Expo Real a Munic
a l’estand de Barcelona Catalonia, una aposta de
la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de
Barcelona per promoure el desenvolupament de
nous projectes estratègics a l’àrea metropolitana.
Aquestes dues fires internacionals estan

destinades al sector immobiliari i reuneixen els
representants més influents de la propietat. Dos
esdeveniments que, sens dubte, són un gran
recurs per poder trobar inversors i divulgar el
projecte en l’àmbit internacional.
La Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs,
amb la col·laboració de l’EEBE, també atén visites
internacionals proposades per les institucions
que impulsen el projecte, en les quals s’explica
el projecte del Campus, la seva interacció amb
l’ecosistema de generació d’energia del territori i
com el Campus actua de motor de transformació
social i econòmica de la zona.
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Impuls entorn Campus Diagonal-Besòs
L’estratègia de generar un impacte en el territori
a través de l’acció en l’entorn es concreta en tres
programes diferents:
•

•

El projecte Entorn Educatiu Besòs aplega
el conjunt de programes orientats a posar en
valor la presència del CDB al món educatiu en
tots els seus cicles com també en l’educació no
formal. Dirigit als centres docents del territori,
ofereix les instal·lacions universitàries a les
direccions de centre com a factor de motivació
i d’apropament a la ciència per als estudiants
tant de primària com d’ESO i batxillerat. El
professorat també ha d’aprofitar la presència
del Campus i la nostra acció contribueix a ferho possible i fàcil.
El Programa Industrial i Econòmic,
d’apropament al sector productiu de l’entorn:
transferint tecnologia, comprenent millor els
problemes de les empreses, col·laborant
a trobar solucions i innovant tots junts. La
presència del CDB es posa en valor per la
creació de llocs de treball, incentivar l’economia
i que el Campus, a través del coneixement i de
la transferència de tecnologia, sigui motor de
desenvolupament econòmic del Besòs.

•

El projecte Ciutadania Besòs, dirigit a la
ciutadania, realça la presència del campus
per al veí acostumat a veure que les
infraestructures públiques que se situaven en
aquest territori eren instal·lacions molestes
ubicades al marge de la ciutat. El Campus
Diagonal-Besòs representa coneixement,
societat del futur i les nostres activitats de
campus obert, mitjançant la música, la
divulgació científica i la cultura, apropen el
ciutadà al Campus.

La voluntat no és només dur a terme accions i
activitats a l’entorn, sinó que aquestes accions
tinguin impacte real i signifiquin una millora en tots
els sentits.
Per fer-ho cal avaluar la feina feta i, és per això que
en en aquest capítol donem importància a l’Impact
Metrics Campus Diagonal-Besòs. Un esforç
compartit amb les Administracions i els diferents
actors del territori per valorar, tant quantitativament
com qualitativament, el nostre esforç.

Assistents del Plenari Jove de l’Energy Days acreditant-se per les presentacions dels ponents
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Professors de l’EEBE i participants durant la Lego League 2018

Col·laboració amb l’Entorn Educatiu Besòs
Durant l’any 2018 el programa d’Entorn Educatiu
ha desenvolupat principalment les activitats
següents:

Els eixos del treball són:

1.

•

Suport al pebMina (Pla Educatiu Barri Mina)

El Pla Educatiu de la Mina (pebMina) aplega més
de 30 entitats i té l’objectiu de millorar l’educació
al barri. El pebMina està immers en una reflexió
estratègica sobre el pla d’acció per tal d’aconseguir
més eficiència en les accions per solucionar els
greus problemes que té el barri de la Mina en
l’àmbit educatiu. Un dels seus exponents ha estat
el projecte Itineraris 360 en què participen la
Fundació b_TEC i la UPC (EEBE). L’objectiu d’aquest
pla de treball estratègic és veure l’educació com
un tot, integrant els actors, tant l’escola com les
extraescolars, entitats de barri, etc.
La primera sessió va ser una sessió formativa
per elaborar posteriorment Itineraris 360 amb la
participació de l’Institut Escola La Mina, l’Escola
Cascavell, el Casal d’Infants, el Casal Infantil de La
Mina, els Salesians (PES La Mina) i l’Ajuntament de
Sant Adrià.

•

l’èxit educatiu donant una resposta integral
que promogui la igualtat d’oportunitats.
l’equitat a través dels diferents actors del
territori, situant infants i joves al centre, amb un
itinerari personalitzat.

També s’ha treballat amb comissions del
pebMina que van demanar suport i assessoria en
temes d’indicadors i de plantejament estratègic
d’objectius a la Comissió d’Educació Social i
Lleure. Paral·lelament a aquesta activitat més
interna, hi ha hagut iniciatives on el Campus
s’ha vinculat com ara la Rua d’infants de la Mina
per Carnestoltes. Hi van participar les entitats
educatives més significades del barri i el nombre
de participants va ser força alt: més de 250
participants.
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2. Suport Lego League 2018
La First Lego League es va organitzar a l’EEBE per
primera vegada el febrer de 2018. Es tracta d’una
competició de robòtica per a joves de 10 a 16
anys. Aquest esdeveniment era la primera vegada
que es feia al Campus i es va treballar perquè hi
participessin escoles i instituts de l’entorn (municipi
de Sant Adrià i districte de Sant Martí). S’hi van
presentar 14 equips dels quals 4 eren becats per
la fundació del Lego League (Fundació Scentia).

estudiants i també aconseguir un efecte mirall que
els motivi per seguir estudiant i triar posteriorment
estudis científics. El Plenari Jove es va celebrar el
4 de juny de 2018 i van participar-hi 150 estudiants
d’instituts de San Martí i de Sant Adrià de Besòs.
4. Suport a l’Institut Escola La Mina

3. Plenari Jove – Energy Days 2018

Tenim l’objectiu d’augmentar la presencia del
Campus de la comunitat educativa de l’Institut
Escola. Al Campus, l’EEBE organitza la jornada
del Dia internacional de la dona i la nena a
la ciència on es va convidar les estudiants de
l’Institut Escola La Mina.

En el marc de l’esdeveniment Energy Days, es
va dur a terme el Plenari Jove, una trobada per a
estudiants de 4t d’ESO i 1r de batxillerat amb un
programa divulgatiu de ciència i amb experiències
de projectes científics de PDI’s de l’EEBE i
emprenedors. L’objectiu és obrir la curiositat als

Una de les activitats més rellevants amb l’Institut i
l’Arxiu Històric de la Mina ha estat l’estrena d’Aulas
de Arena al Campus Diagonal-Besòs, documental
sobre la pedagogia aplicada a les barraques del
Camp de la Bota i projecte de fi de grau d’un grup
d’estudiants de comunicació de la Universitat 		
de Barcelona.

Plenari Jove de l’Energy Days 2018

34

Impuls al Programa Industrial i Econòmic
Durant el 2018 el Programa Industrial i Econòmic
del Campus Diagonal-Besòs s’ha estructurat en
cinc accions:
1.

Hub Economia Circular

L’EEBE, amb el suport de la Fundació b_TEC, ha
promogut el projecte Recircula Challenge. Recircula Challenge és una competició impulsada pel Hub
Recircula UPC-AMB que vol posar a prova equips
d’estudiants per tal que proposin solucions a reptes
reals i urgents de l’economia circular. Guanya
l’equip que proposa la millor solució d’economia
circular davant el repte plantejat.
En cada edició es planteja un repte diferent per al
qual cada equip proposa i demostra una solució.
Els objectius són:
•

Proporcionar a l’estudiantat una experiència
d’aprenentatge única.

•

Visibilitzar el talent d’equips col·laboratius
interdisciplinaris d’estudiantat i professorat en
l’àmbit de l’economia circular

•

Trobar solucions innovadores per evitar o donar
sortida a residus que suposen un problema
social important.

•

Mostrar que el futur passa per l’economia circular, on qualsevol residu s’ha de procurar evitar o
convertir en un nou recurs.

2. Energy Days Conference
Energy Days és una proposta de la Unió Europea,
www.eusew.eu, en el qual el Campus DiagonalBesòs participa en tres esdeveniments: Plenari
jove, dirigit als estudiants de batxillerat de l’entorn
del Besòs; Conference, trobada dirigida a l’entorn
empresarial i d’innovació universitària; i Jornada
de recerca, orientada a la recerca, innovació
científica en el camps de l’energia.
La Conference 2018 es va celebrar el dia 19 de
juny. Hi van intervenir com a ponents institucionals
el rector de la UPC, Francesc Torres; Francesc
Subirada, director general de Recerca de la
Generalitat de Catalunya; Eloi Badia, regidor de
Presidència, Aigua i Energia de l’Ajuntament de
Barcelona; Joan Callau, alcalde de Sant Adrià
de Besòs, i Stavros Chatzipanagiotou, cap de
recursos i comunicacions de Fusion for Energy. Les
ponències tècniques van anar a càrrec de Megan
Richards, directora de polítiques energètiques de
la UE i de representants de l’Escola d’Arquitectura
de Sant Cugat del Vallès, Barcelona Energia i
l’Institut Català d’Energia, entre d’altres.
Els seu públic objectiu és el de professionals
d’empreses privades que treballen en la innovació
energètica i professors de la UPC implicats en
l’energia, específicament en la transició energètica.
En aquesta ocasió, hi van assistir més de 200
persones i a les enquestes de qualitat posterior s’hi
va manifestar una opinió excel·lent de la jornada.

Obertura de la Conference - Energy Days 2018
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3. Espais networking al Campus
El Campus Diagonal-Besòs disposa d’una base
de dades compartida entre la Fundació b_TEC
i la UPC (EEBE) per tal de configurar un entorn
Clúster del Campus Diagonal-Besòs. Aquest
clúster d’empreses del territori són essencialment
petites i mitjanes empreses tant tecnològiques
com industrials. Moltes formen part del 22@
Network BCN i s’hi fan trobades tant sectorials com
específiques d’empreses.
Durant l’any 2018 s’ha portat a terme una trobada
conjunta 22@Network BCN amb l’EEBE i la
Fundació b_TEC, com també diverses visites
empresarials al Campus.
4. Fòrum EEBE
Amb l’impuls de l’EEBE, els estudiants
s’autoorganitzen cada any per portar a terme la
trobada empresarial Fòrum EEBE. Més de 200
empreses comparteixen coneixement i experiències
alhora que entren en contacte amb estudiants
dels darrers cursos per poder incorporar-los al
mercat de treball. El resultat general de la trobada
és excel·lent i les empreses cada any hi participen

Participants d’un dels tallers portats a terme durant el Recircula Challenge 2018
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amb més força, convençudes que invertir donant
a conèixer les seves empreses i la comunitat
universitari fa més competitiu el mercat productiu,
especialment la PIME.
5. Economia social
Un àmbit de treball de la Fundació b_TEC en
l’impuls de l’activitat productiva relacionada amb
el Campus és l’economia social. En primer lloc,
des de l’activitat directa del Campus es fomenta
treballar amb les organitzacions del 3r sector.
És notable l’esforç que fa tot el Campus en la
contractació de tots els serveis de càtering a
Formació i Treball o a d’altres cooperatives de
l’entorn Besòs. També en el camp de les arts
gràfiques i gràcies al contracte signat amb la
residència d’estudiants, els serveis de restauració,
seguretat, bugaderia i neteja també seran
subcontractats a organitzacions d’economia social
i sostenible.
Per altra banda, en el terreny de l’economia social i
circular, s’ha impulsat el projecte Taca d’oli que és
una transferència de coneixement a la Cooperativa
La Fàbrica formada per persones amb especial risc
d’exclusió laboral i dones immigrants.

6. Suport a l’Economia Sostenible: Clúster
de l’Energia Eficient de Catalunya
(CEEC), Programa de Fusió i Projectes
d’Especialització i Competitivitat 		
Territorial (PECT)
La Fundació b_TEC continua treballant amb
diverses iniciatives per intensificar la cooperació
amb associacions sectorials i clústers territorials,
com ara la participació en la junta directiva del
Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya
(CEEC) o amb activitats relacionades amb el
programa de fusió i del RIS3CAT.
Des de l’any 2012, amb el suport de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, la
Fundació treballa amb l’objectiu de promoure que
empreses, centres i grups de recerca catalans
relacionats en l’àmbit de la fusió participin en les

licitacions del Projecte ITER, que porta a terme
a través de l’associacionisme. Algunes de les
activitats són: l’agència europea Fusion for Energy
(F4E) a Barcelona.
Un projecte internacional que lidera la construcció
de la instal·lació més gran del món dedicada a la
fusió. Aquest programa s’ha traduït fins al 2018
en contractes adjudicats a empreses i centres
catalans per un valor de 71 milions d’euros i la
generació d’uns 130 llocs de treball a Catalunya.
L’any 2018 ha estat important pel que fa al Projecte
d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)
emmarcat en el programa del RIS3CAT i en el
programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020.
Es tracta d’un conjunt d’actuacions mitjançant la
contribució a l’especialització intel·ligent, la millora
de la competitivitat i la creació d’ocupació.

Impuls al Programa Entorn Social
Algunes de les activitats de l’entorn social que
s’han desenvolupat al llarg de 2018 són:

•

La trobada entre barris de dones del
Barcelonès Nord organitzada per l’Associació
de dones Adrianes de la Mina.

1.

•

Xerrada sobre religió i dones al barri del
Besòs i el Maresme, amb l’associació Martinet
Solidari.

•

La visita guiada del Martinet Solidari, dirigida
als seus estudiants nouvinguts, que fan
cursos de llengua. La visita es prepara perquè
els alumnes puguin entendre el contingut i
practicar de forma real el català.

Suport a associacions

El projecte Ciutadania Besòs i CDB 2018 té dues
direccions: tant de suport a les activitats que
organitzen associacions de l’entorn del campus
com de cara a comptar amb la seva col·laboració
en les activitats desenvolupades, creant així una
dinàmica d’acostament dels veïns al CDB a través
de l’associacionisme. Algunes de les activitats són:

Xerrada sobre la religió organitzada pel Martinet Solidari
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Jornada de Música al Campus a la cafeteria de l’Edifici A

2. Activitats de divulgació de l’entorn
Al llarg de 2018 s’han portat a terme diverses
activitats de divulgació per l’entorn del Campus.
Al mes novembre, amb la participació de la
direcció del departament d’enginyeria Química
de l’EEBE, es va dur a terme una xerrada per part
del president de l’arxiu històric de la Mina, sobre
la història del Camp de la Bota i com es conversa
l’arxiu. Hi van assistir ciutadans, estudiants
universitaris i professors de l’EEBE interessats a
conèixer la història del territori que envolta 		
el Campus.
Conjuntament amb l’associació Feministes EEBE,
es van organitzar dues activitats: un grafit en viu
al CDB i un taller d’autodefensa per commemorar
el Dia Internacional contra la Violència envers
les Dones (25 de novembre). Per obrir aquesta

activitat al barri, es va formar part del cartell del
Pla Educatiu de la Mina (pebMina) al novembre de
2018.
Amb l’objectiu d’apropar a la ciutadania els
conceptes de ciutat intel·ligent i tecnologia,
l’Ajuntament de Barcelona va organitzar la Smart
City Week. El CDB va participar en el programa
amb una visita guiada pel Campus, seguint un
itinerari centrat a mostrar al ciutadà no només les
instal·lacions, sinó també l’ecosistema d’economia
circular al voltant del Campus.
Al mes de novembre de 2018 es va celebrar el
primer concert de l’activitat Música al Campus.
L’objectiu d’aquesta activitat és obrir el Campus
Diagonal-Besòs a la ciutadania, generant espais
de trobada entre el territori i l’estudiantat de
l’EEBE. Cada mes es convida grups de l’entorn a
tocar a la cafeteria del Campus.

Grafit en viu - Dia Internacional contra la Violència envers les Dones 2018
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Impact Metrics
El projecte Impact Metrics Campus Diagonal-Besòs
(Impact Metrics CDB) és la mesura, descripció
i seguiment dels indicadors tant directes com
indirectes generats per l’activitat del CDB 		
al territori.
El territori d’impacte del Campus es considera el
format pel districte de Sant Martí del municipi de
Barcelona i el conjunt de barris del municipi de
Sant Adrià de Besòs.
Amb l’objectiu de crear un marc d’avaluació de
l’impacte socioeconòmic del Campus Diagonal
Besòs en el territori es genera el projecte
Impacmetrics Campus Diagonal-Besòs.
Impacmetrics vol ser una eina d’anàlisi de
l’impacte de tota l’activitat generada per l’entorn
de coneixement del Campus Diagonal-Besòs,
o sigui, l’efecte en el territori de la docència,
la recerca, la innovació, la transferència de
tecnologia i els serveis específics desenvolupats
en el Campus, tant per organitzacions públiques

com privades, tant directes com indirectes, tant
genèriques com específiques.
El disseny de l’ICBD està orientat per tenir
coherència amb les directrius d’avaluació
d’impacte de la Unió Europea. En aquest sentit,
un aspecte clau és la disponibilitat d’indicadors
a l’escala territorial adequada, de tal manera que
sigui fàcilment manejable, interactiu i transparent,
i que ofereixi resultats útils per a la presa de
decisions i millora de la seva eficàcia.
Igualment s’ha acordat amb les Administracions
de l’entorn la creació de l’observatori de l’Impact
metrics del CDB amb la voluntat de tenir un espai
de debat, reflexió i seguiment dels indicadors i de
la interpretació dels resultats.

Visita guiada a les instal·lacions de l’EEBE durant la Smart City Week
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7. Resum de Comptes 2018

Consorci del Campus Diagonal-Besòs (CCDB)
Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs
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Resum de Comptes 2018
Consorci Campus Diagonal‐Besòs
BALANÇ
ACTIU 31/12/2018
A) ACTIU NO CORRENT
II. Immobilitzat material
5. Altre immobilitzat material
IV. Patrimoni públic del Sòl
B) ACTIU CORRENT
II. Existències
1. Actius construïts o adquirits per altres entitats
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini
1. Deutors per operacions de gestió
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
2. Tresoreria
TOTAL ACTIU (A+B)
PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2018
A) PATRIMONI NET
II. Patrimoni generat
1. Resultats d’exercicis anteriors
2. Resultat de l'exercici
B) PASSIU NO CORRENT
V. Ajustos per periodificacions a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini
1.Creditors per operacions de gestió
3. Administracions Públiques
V. Ajustos per periodificació a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL 2018
2. Transferències i subvencions rebudes
a) De l’exercici
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici
6. Altres ingressos de gestió ordinària
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)
9. Transferències i subvencions concedides
11. Altres despeses de gestió ordinària
a) Subministrament i serveis exteriors
b) Tributs
12. Amortització de l’immobilitzat
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)
II. Resultat de les operacions no financeres
16. Despeses financeres
b) Altres
III. Resultat de les operacions financeres (16)
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l’exercici (II + III)
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58.596.573,67
592,15
592,15
58.595.981,52
8.929.312,77
5.963.574,39
5.963.574,39
153.410,00
153.410,00
2.812.328,38
2.812.328,38
67.525.886,44
58.468.172,52
58.468.172,52
58.414.386,13
53.786,39
2.981.621,31
2.981.621,31
6.076.092,61
70.151,68
70.151,68
0,00
6.005.940,93
67.525.886,44

181.501,00
181.501,00
181.501,00
90.145,54
271.646,54
-108.000,00
-61.224,76
-58.934,90
-2.289,86
-197,38
-169.422,14
102.224,40
102.224,40
-48.438,01
-48.438,01
-48.438,01
53.786,39
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Resum de Comptes 2018
Fundació b_TEC Campus Diagonal‐Besòs
BALANÇ
ACTIU 31/12/2018
A) ACTIU NO CORRENT
II. Immobilitzat material
VI. Inversions financeres a llarg termini
B) ACTIU CORRENT
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis
6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les Admin. Públiques
V. Periodificacions a curt termini
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)
PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2018
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals o fons socials
1. Fons dotacionals o fons socials
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar
III. Excedents d’exercicis anteriors
IV. Excedent de l’exercici
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments
B) PASSIU NO CORRENT
II. Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
C) PASSIU CORRENT
II. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
2. Creditors varis
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Admin. Públiques
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT 31/12/2018
1. Ingressos per les activitats
a) Vendes i prestacions de serveis
d) Subvencions, donacions i altres ingressos
6. Altres ingressos de les activitats
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a2) Arrendaments i cànons
a3) Reparacions i conservació
a4) Serveis professionals independents
a6) Primes d'assegurances
a7) Serveis bancaris
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a10) Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, deterioramenti variació de provisions per operacions de les activitats
9. Amortització de l’immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
13. Altres resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
15. Despeses financeres
II) RESULTAT FINANCER
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
19. Impost sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L’EXERCICI

25.483,65
25.412,02
71,63
255.652,22
119.581,49
0,00
119.581,49
6.050,00
130.020,73
281.135,87
61.140,70
61.140,70
120.000,00
120.000,00
0,00
-137.427,37
78.568,07
0,00
40.457,28
40.457,28
40.457,28
179.537,89
66.360,00
66.360,00
113.177,89
91.597,78
21.580,11
281.135,87

90.000,00
0,00
90.000,00
8.000,00
8.000,00
-302.111,03
-207.794,06
-222.184,85
-31.433,50
0,00
-142.508,23
-1.586,17
-540.51
-9.366,36
-36.750,08
-609,21
15.000,00
-21.692,79
528.000,00
-2.775,96
91.626,16
-13.058,09
-13.058,09
78.568,07
0,00
78.568,07
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