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RESUM EXECUTIU. 

El present document inclou l’estat d’execució, a 30 de juny de 2021, de l’Actuació 4.1. 

Microxarxa Intel·ligent: Recerca i Desenvolupament, dins de l’Operació 4. Talent 

Energètic (codi SIFECAT GO03-003364), del Projecte 1. Desenvolupament del Model 

d'Eficiència Energètica per a la Sostenibilitat Mediambiental, desplegat al si de la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).  

D’acord amb les instruccions de verificació per part d’una d’auditora externa als aplicants 

del projecte, aquest informe se centra únicament en l’apartat de documentació tècnica i 

els punts corresponents als mètodes i tècniques de verificació recollits en el document 

aportat per la Generalitat de Catalunya. 

Aquest document no recull, per tant, cap aspecte del PECT inclòs fora de l’Actuació 4.1. 

Microxarxa Intel·ligent: Recerca i Desenvolupament. 

 

1. CONSIDERACIONS INICIALS. 

Inici efectiu de l’actuació 4.1. Malgrat la data establerta oficialment per a l’inici del 

PECT LITORAL-BESÒS TERRITORI SOSTENIBLE s’estimà per a primers de 2017, 

diversos aspectes sobre modificacions i al·legacions sobre la memòria inicial, com ara 

la desaparició d’una part corresponent als Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i 

Badalona relativa al finançament per a la construcció de plantes pilot al territori, va 

endarrerir l’inici de l’actuació 4.1 fins al setembre de 2017, amb un inici efectiu d’1 de 

març de 2018. 

Extensió del període d’execució. D’acord amb l’article 5.2 del Decret llei 8/2020 

(transcripció literal), de 24 de març, s’adopten determinades mesures de flexibilització 

de les bases reguladores de les subvencions a projectes d'especialització i competitivitat 

territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de 

Catalunya 2014-2020, 1a convocatòria, per donar viabilitat màxima a operacions 

cofinançades que s’ha vist afectades pel context generat per la COVID-19, es decreta 

ampliar el termini d’execució, sense pròrroga, fins al 31 de desembre de 2021. 

Problemes de finançament. L’anteriorment comentat “inici efectiu” de l’actuació 4.1 es 

concretà en la contractació, des de l’ú de març de 2018, d’un tècnic de suport a la 

recerca amb dedicació a temps complet a l’activitat de la Microxarxa Intel·ligent. 

L’absència de bestretes dins del PECT, la manca de pagaments per part de la 

Generalitat de Catalunya, i l’estrès de tresoreria de la UPC, ha plantejat greus problemes 

per mantenir aquesta persona contractada fins el 14 de desembre de 2020, de forma 

que el grup de recerca EPIC al qual pertany el professorat investigador ha hagut de 

finançar amb uns 58.000 € aquest sou, de la mateixa forma que la gerència de la UPC 

ha avançat 60.000 € per mantenir aquesta contractació. 
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Bestreta de la Diputació de Barcelona. En sessió de la Junta de Govern de 27 de 

setembre de 2018, s’aprova un acord (núm.reg. 387/18) pel qual es concedeixen ajuts 

de designació directa a mode de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa 

Operatiu FEDER 2014-2020, entre els quals s’hi troben els socis del PECT Litoral Besòs 

Territori Sostenible. 

Al cas concret de l’actuació 4.1. Microxarxa Intel·ligent: Recerca i Desenvolupament la 

quantitat total atorga ha estat de 63.262,56 €, dels quals, a data d’aquest informe, s’han 

ingressat 25.560,28 €.  

Valors afegits aportats des de la UPC. Malgrat aquests problemes que entenem 

greus, s’han assolit tots els objectius assignats a l’actuació durant el període considerat 

i, a més a més, la UPC ha aportat els següents valors afegits per al correcte 

desplegament dels mateixos. Citem els següents: 

- Aportació de professorat estatutari expert en certes àrees temàtiques de 

l’actuació. L’actuació la coordina, tanmateix, un professor estatutari. 

- Utilització, dins del PECT, d’una part important d’un laboratori de recerca1 de 

darrera tecnologia per a millorar la formació en microxarxes (aspecte fonamental 

de l’actuació 4.1) amb equips físics de darrera generació, de cost estimat en 

250.000 € (3 microxarxes domèstiques basades en suport fotovoltaic, càrregues 

electròniques programables, instruments de monitorització i mesura, estació 

meteorològica, etc.).  

- Realització de diverses actuacions específiques al si d’aquest laboratori, per a la 

configuració d’un demostrador de microxarxes adequat a una formació d’alta 

qualitat. 

Cal fer notar que l’actuació 4.1 únicament disposa de despesa de personal contractat 

(no de personal funcionari). 

Documentació generada. La recopilació d’evidències, actes de reunions i, en general 

tota la documentació generada en relació a l’actuació 4.1 Microxarxa Intel·ligent, ha estat 

dissenyada internament pel personal de la UPC participant.  

 

 

Espai deliberadament en blanc 

 

                                                 
1 Laboratori E3PACS (Energia Elèctrica, Electrònica de Potència, Automatització i Control de Sistemes) a l’EEBE 

(Escola d’Enginyeria de Barcelona Est). 
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2. PERSONAL INVESTIGADOR PARTICIPANT EN L’ACTUACIÓ. 

GRUPS DE TREBALL. 

Personal de contractació laboral (despesa elegible cofinançada): 

- Professors: Francisco Casellas Beneyto, Àngel Cuadras Tomàs, Jordi de la Hoz 

Casas, Juan Antonio García-Alzórriz Pardo, Herminio Martínez García, Xavier 

Roset Juan, y Guillermo Velasco Quesada. 

- Tècnic de suport a la Recerca: Joan Puig Casteràs. Específicament contractat 

entre el 15 de març de 2018 i el 14 de desembre de 2020. 

 

Personal estatutari (aportat per la UPC, sense despesa computable): 

- Professors/es: Ramon Bargalló Perpiñá, Francesc Guinjoan Gispert, José Matas 

Alcalá, María Helena Martín Cañadas, i Robert Piqué López (coordinador de 

l’actuació 4.1). 

Per tal de desplegar l’actuació 4.1 es formaren grups de treball, els quals recull la figura 

de la pàgina següent: 

 
Figura 1.- Grups de treball. 
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3. INDICADORS, FASES I RESULTATS DE L’ACTUACIÓ. 

D’acord amb la memòria del PECT LITORAL-BESÒS TERRITORI SOSTENIBLE, 

l’Actuació 4.1. Microxarxa Intel·ligent: Recerca i Desenvolupament, està basada en els 

següents punts recollits en la memòria del Projecte (transcripció literal): 

Detall per actuació:   

ACTUACIÓ 4.1. MICROXARXA INTEL·LIGENT: RECERCA I DESENVOLUPAMENT   

Aquesta actuació impacta a nivell d’usuari final dins la cadena de generació, transport, distribució 

d’energia elèctrica. Es durà a terme el disseny d’un sistema escalable i modelitzat pensat per a la  

generació, distribució, gestió i optimització del subministrament de l’energia elèctrica, basat en 

un  marc conceptual orientat al control dels sistemes processadors d’energia elèctrica, amb xarxes 

de  contínua o d’alterna tant monofàsiques com trifàsiques, i en un marc físic concret. 

Aquest és la  microxarxa intel·ligent (smart microgrid), un sistema general i escalable (hardware, 

energia,  software, comunicacions i control) que permet alimentar in situ un conjunt de càrregues, 

siguin  passives o actives, amb la possibilitat de funcionar autònomament (islanding mode) o 

intercanviant  energia amb la xarxa general de distribució (on-grid) o amb d’altres microxarxes 

(collaborative  mode).   

Data inici actuació: Setembre de 2017. 

Data previst fi actuació: Desembre de 2020. Extenso fins 31 de desembre de 2021. 

Indicadors claus de l’operació:   

 

Fases de l’actuació:   

FASE 1. Identificació de sistemes i metodologia comparativa   

- Identificar i determinar els diferents sistemes de referència òptims segons les diferents  

necessitats, disponibilitats i escenaris definits (generació distribuïda, punts de recàrrega,  

sistemes d’emmagatzematge, gestió de càrregues, etc.).   
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- Comparar els resultats òptims i la seva possible integració en el marc regulador actual.   

- Determinar característiques dels actius energètics dels sistemes referència i aplicar-los, a:   

• Punts de recàrrega òptima per a vehicles elèctrics particulars, o de la xarxa pública de  

transport, tant terrestres com marítims.   

• Sistemes d’enllumenat intel·ligent a la via pública i alimentació a marquesines  

d’autobusos, o semàfors.   

• Alimentació d’edificis de pública concurrència i/o Zero Energy Buildings o near ZEB.   

• Senyalització marítima autònoma (boies, fars, molls, etc.).   

FASE 2 Anàlisi i propostes de desplegament   

- Analitzar les estratègies de gestió òptima de l’energia segons les diferents característiques  

dels sistemes analitzats (entorns domèstics, enllumenat públic, etc.).   

- Realitzar anàlisis de la gestió distribuïda de petites xarxes energètiques a nivell local que 

comparteixen recursos i la seva possible escalabilitat. 

  Resultats i productes esperats:   

- Disposar del disseny d’un sistema escalable i modelitzat de microxarxa intel·ligent (smart 

microgrid), per a la generació, distribució, gestió i optimització del subministrament de 

l’energia  elèctrica.   

- Mapificació de la situació de gestió distribuïda de les xarxes locals petites a St. Adrià i 

Badalona.  

Com contribueix l’operació al Projecte en que s’emmarca i al PECT en general:   

Innovació i coneixement   

- Contribueix al desenvolupament de nous productes i serveis relacionats amb la millora  de 

l’eficiència en la generació i distribució elèctrica.   

- Contribueix a desenvolupar prototips demostradors i plantes pilot. 

- Contribueix a l’aplicació de les TIC als processos de generació i distribució elèctrica.   

- Contribueix a l’increment de la col·laboració efectiva entre empreses i agents d’R+D+I. 

Creixement econòmic   

- Contribueix a la generació d’activitat econòmica directa i indirecta en el sector. 

- Contribueix a l’increment i atracció d’inversions públiques. 

Sostenibilitat   

- Contribueix a generar actuacions d’R+D+i en l’àmbit de l’economia verda. 

- Contribueix a reduir el impacte mediambiental en la generació elèctrica.   
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Nota 1. Nou indicador. En revisió de la memòria que conté l’anterior informació s’indicà, 
per part de la Generalitat de Catalunya, que calia introduir un nou indicador SIFECAT 
no contemplat a la memòria del PECT:  

C033. Nombre de nous usuaris d’energia connectats a les xarxes intel·ligents. 

En aquest cas cal indicar que la revisió feta per la Generalitat de Catalunya el 2017, 

comportà que no s’inclogués l’actuació dedicada a la construcció de plantes pilot als 

municipis de Badalona i Sant Adrià de Besòs. 

Així doncs, l’indicador C033 no té cap sentit donat que al retirar-se de la memòria del 

PECT la part dedicada a la construcció de plantes pilot al territori de Sant Adrià de Besòs 

i Badalona, és impossible que cap usuari es connecti a una xarxa intel·ligent al no existir 

finançament per a la construcció de les inicialment previstes plantes pilot. 

Comentari. L’indicador SIFECAT F02 Import total de despesa/any (acumulada per anys) s’entén que es 
resoldrà, fora de l’actuació 4.1, des de la gestió administrativa del PECT a la UPC. 
 
 

Nota2. Al·legacions i modificacions de la memòria. Sobre el comentari anterior i 

altres aspectes a concretar millor de la memòria es varen presentar al·legacions i petites 

modificacions a la memòria del PECT LITORAL-BESÒS el 4 de maig de 2018 sense 

haver obtingut cap resposta des de la Generalitat de Catalunya.  

Sobre l’indicador SIFECAT C033 se sol·licità la seva eliminació per les argumentacions 

indicades anteriorment.  

Sobre l’indicador de Productivitat C026 relatiu al nombre d’empreses que col·laboren 

amb centres d’investigació, se sol·licità que s’eliminés la part que fa referència al 

subministrament de material per a la construcció de plantes pilot. Al no obtenir resposta, 

es considera la proposta de canvi acceptada per silenci administratiu. 

Tanmateix se sol·licità la modificació de l’indicador RIS3CAT RIS3-26 de la forma 

següent (afegit ressaltat en vermell): 

 

Aquesta modificació es considera essencial a l’impactar directament en els futurs 

professionals i tècnics que, sens dubte, treballaran en la temàtica de microxarxes 

intel·ligents.  
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Al no obtenir resposta per part de la Generalitat de Catalunya, es considera la definició 

inicial del RIS3-26 que únicament considera el nombre total de persones formades.  

 

 

4. ESTAT D’EXECUCIÓ DE L’ACTIVITAT MICROXARXA BASAT 

EN INDICADORS. 
 

4.1. Indicador RIS3-24. 

L’indicador relatiu a la previsió de llocs de treball creats vinculats amb el projecte cal dir 

que, dins l’activitat 4.1, aquest indicador s’ha assolit al 100%, donat que s’ha produït la 

contractació d’un PSR (Personal tècnic de Suport a la Recerca) durant tot el projecte. 

4.2. Indicador RIS3-26. 

Aquest indicador fa referència a les persones que reben formació en el marc dels 

projectes RIS3CAT, al nostre cas concretant-se en l’àmbit de les microxarxes. 

Actualment, s’han impartit 12 activitats formatives, amb un total de 219 assistents. 

L’any 2018 es va complir, amb escreix, l’objectiu de formació de 25 estudiants del 

territori, amb un valor de 52 assistents, mitjançant tres activitats formatives, 

desenvolupades durant els mesos de maig i desembre, amb unes assistències de 25, 

16 i 11 estudiants, respectivament, tal i com es pot observar en el gràfic següent. 

 

 
Gràfic 1.- Històric d’activitats formatives desenvolupades i assistents en el període comprès entre el 

gener del 2018 i el desembre del 2020. 
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De les quatre activitats formatives desenvolupades durant el 2019, i fins al moment, 

destacar la segona (juny de 2019), ja que per primer cop es va adreçar l’activitat a un 

col·lectiu d’estudiants que no pertanyien a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE 

- UPC). En concret, es tractaven d’alumnes de secundària, del Institut Escola la Mina, 

altament encuriosits en l’àmbit de les microxarxes. Tot i el baix nombre d’inscrits la 

valoració va ser molt positiva, fet que obre la porta a formar d’altres estudiants de 

secundària d’instituts del territori d’actuació del PECT Litoral Besòs Territori Sostenible.  

 

A les dues activitats formatives desenvolupades al 2020 van participar 25 estudiants de 

l’EEBE – UPC de la especialitat en Enginyeria de l’Energia.  

Finalment, a les tres activitats formatives desenvolupades al 2021 van participar 84 

estudiants de l’EEBE – UPC de les especialitats en Enginyeria de l’Energia, Elèctrica i 

Electrònica Industrial i Automàtica. 

Així doncs, amb el valor final obtingut es conclou que l’indicador RIS3-26 s’ha assolit 

amb escreix. 

4.3. Indicador C026. 

En relació a aquest indicador, definit pel Número d'empreses que cooperen amb centres 

d'investigació, i d’acord amb les seves especificitats, s’han aconseguit 5 convenis de 

col·laboració: 

− Conveni de col·laboració entre QKSol Energy Solutions i la UPC de data 
31.03.2017. 
 

− Conveni de col·laboració entre Moviverde S.L. i la UPC de data 7 de gener 
de 2019. 
 

− Conveni de col·laboració entre Enertika i la UPC de data 31.05.2019.  
 

− Conveni de col·laboració entre RDM i la UPC de data 19.04.2021. 
 

− Conveni de col·laboració entre Indielec i la UPC de data 28.04.2021. 
 
Vista la previsió i el resultat a data actual, es conclou que aquest indicador ha estat 
totalment assolit amb escreix. 
 

4.4. Indicador C033. 

Aquet indicador SIFECAT que quantifica el nombre d’usuaris energètic connectats a les 

xarxes intel·ligents té i tindrà un valor de zero donat que no es realitza cap planta pilot. 
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4.5. Resum d’indicadors a data 31 de maig de 2021. 

Es recullen els principals indicadors a data d’execució de  31.05.2021  
 
Indicador RIS3-5: Investigadors que participen en el projecte (recollit en memòria, no recollit 
en informe) 

  Anualitats 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Previsió    7 7 7 7 7 

Execució    7 7 7 7 7 

Únicament investigadors amb contracte laboral. No es contemplen els investigadors estatutaris 

  
 
Indicador RIS3-24: Llocs de treball creats vinculats amb el projecte (recollit en memòria i 

informe) 

  Anualitats 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Previsió    0 1 1 1 * 

Execució    0 1 1 1 * 

* No aplica per fi de contracte 

 
Indicador RIS3-26:  Persones que reben formació en el marc dels projectes de RIS3CAT 

(recollit en memòria i informe) 

  Anualitats 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Previsió    0 25 25 175 175 

Execució    0 52 80 115 219 

 
Indicador C026:  Número d'empreses que cooperen amb centres d'investigació (Sol·licitat a 

canvi de l’indicador C033) 

  Anualitats 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Previsió    0 0 0 3 3 

Execució    1 1 3 3 5 

 
 
 

5. ASPECTES DE VALOR AFEGIT APORTATS A L’ACTIVITAT. 

5.1. Demostrador de Microxarxes Domèstiques. 

La formació en microxarxes associada a l’activitat 4.1 té, habitualment, un fortíssim 

component pràctic per tal que les persones formades tinguin, a més d’una base teòrica, 

l’oportunitat de manipular un d’aquests sistemes de darrera tecnologia. 

Per a tal finalitat s’ha disposat, al laboratori E3PACS, d’una zona equipada amb 3 

microxarxes domèstiques i els seus sistemes de monitorització possibilitant-se, 

també, la visita als camps fotovoltaics de les instal·lacions del grup de recerca EPIC. 
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Figura 2.- Demostrador de microxarxes per a les activitats formatives. 

 

5.2. Actuacions específiques de millora de prestacions. 

En relació a aquest demostrador s’han desplegat, fins a la data de l’elaboració d’aquest 

document, diverses actuacions específiques al laboratori E3PACS per millorar les 

prestacions i, per tant, les capacitats formatives del demostrador, com per exemple que 

la microxarxa utilitzi un emulador de grup electrogen o una estació de recàrrega de 

vehicles elèctrics; també s’ha desenvolupat programari específic per millorar les 

capacitats de comunicacions i control, com per exemple la programació de càrregues 

electròniques amb perfils de consum domèstics i, fins i tot, la generació de documentació 

didàctica dels equips emprats o la instal·lació elèctrica del laboratori. 

La idea és finalitzar l’actuació 4.1 amb un demostrador de microxarxes domèstiques que 

permeti, de forma flexible, l’emulació en laboratori de diversos escenaris operatius i 

funcionals de les microxarxes domèstiques. 

 

Figura 3.- Estació de recàrrega afegida (esquerra) i pantalla del programari de control de les 

càrregues electròniques amb perfils de consum. 
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5.3. Difusió del PECT LITORAL-BESÒS i de l’actuació 4.1. 

D’acord amb els criteris de la Comissió de Comunicació, a les sessions formatives s’ha 

realitzat una presentació general del PECT LITORAL BESÒS TERRITORI 

SOSTENIBLE (presentació i, durant el 2021 també en vídeo), amb èmfasi en l’actuació 

4.1 Microxarxa Intel·ligent: Recerca i Desenvolupament. 

 

5.4. Treballs Finals de Grau i Màster específics Talent Energètic. 

L’actuació 4.1 inclou, a banda de la formació, un apartat molt important dedicat a la 

recerca i al desenvolupament d’arquitectures de microxarxes urbanes aplicables al 

territori del PECT LITORAL BESÒS. 

La idea inicial era que des de la UPC es realitzessin els disseny d’algunes plantes pilot 

a Badalona i a Sant Adrià de Besòs (actuació 4.1) mentre que l’actuació 4.2 seria 

l’encarregada de la construcció d’aquestes plantes pilot. La caiguda d’aquesta segona 

actuació dins de l’operació Talent Energètic no permet, doncs, la construcció de la planta 

pilot, però no impedeix que la UPC assoleixi els objectius de disseny especificats a 

l’actuació Microxarxa Intel·ligent. 

Amb aquesta finalitat s’han proposat diversos treballs de final de grau i màster associats 

als aspectes de recerca i desenvolupament de l’activitat 4.1, per disposar de resultats 

aplicables, en un futur immediat (però ja fora d’aquest PECT) al territori. 

Com a temàtiques d’aquests treballs de final de carrera en citem l’estudi del marc 

regulador, la implementació de criteris d’eficiència energètica en habitatges unifamiliars, 

o la construcció d’estacions de recàrrega de petits vehicles elèctrics personals (PVEP). 

A data d’aquest informe hi ha vint-i-quatre projectes recollits d’aplicabilitat al 

territori del PECT Litoral Besòs Territori Sostenible. 

 

6. APORTACIÓ D’EVIDÈNCIES 

En format electrònic, i a mode de recopilació de les evidències objecte d’auditoria, es 

disposa dels següents blocs documentals: 

- Actes. Recull de les actes de reunions de coordinació internes i externes, així 

com la reunió de kick-off d’inici d’actuació. 

- Activitats formatives. Relació de les activitats desplegades. Descripció de les 

activitats realitzades i evidències. Difusió del PECT. 

 

- Actuacions al laboratori E3PACS. 



Entitats 

sòcies: 

Entitat participant 

no beneficiària: 
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- Convenis de col·laboració amb empreses. 

- Desplegament del projecte. Marc conceptual de l’actuació. Definició 

d’objectius. Relació detallada de les activitats formatives. Estat de l’art de les 

microxarxes urbanes: arquitectures i sistemes. Anàlisi del marc regulador 

associat a les microxarxes. 

- Històrics i altres documents. 

- Informes i certificacions d’assoliment d’indicadors. Al final d’aquest document, 

i a mode d’annex, s’inclou l’informe tècnic d’indicadors de l’actuació 4.1, objecte 

d’aquest document, a data de 31 de desembre de 2020. Per tant, i degut a que 

aquesta actuació s’ha mantingut operativa fins el 30 de juny de 2021, els 

resultats recollits en aquest annex recullen, per al 2020, valors inferiors als 

assolits fins el 30 de juny de 2021, els quals es remarquen en vermell, columna 

2021, a l’apartat 4.5. 

 

COMENTARI FINAL. 

Les fortes restriccions pressupostàries i retards de finançament que, al cas de l’actuació 

objecte d’aquest informe es redueixen únicament a despeses de personal amb contracte 

laboral, han imposat condicions molt rígides per desenvolupar amb garanties aquest 

projecte. 

No obstant, les fortes sinèrgies establertes entre tots els socis del PECT han permès 

assolir els objectius inicials i, a més a més, establir un marc de col·laboració continuada 

amb nous projectes i convenis a molt curt termini que, al seu temps, permetin desplegar 

noves actuacions en l’àmbit territorial proper, que al cas de la UPC en general, i per a 

l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est en particular, esdevenen objectius estratègics. 
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Informe tècnic sobre l’execució dels indicadors de productivitat de les 
operacions cofinançades amb FEDER (PO FEDER Catalunya 2014-2020) 

 
 

1. Dades de l’operació 
 
Nom de l’operació 07 Talent Energètic 

Codi operació SIFECAT GO03-003364 

Codi certificació N1 CER-2104-GO03-
003364-01. Data tall certificació: 31/12/2020 

Ens beneficiari UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  

Organisme executor UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

Objectiu temàtic 0T4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els 
sectors. 

Prioritat d’inversió 
El desenvolupament i l'aplicació de sistemes de distribució 
intel·ligents que en les xarxes que operen amb baixa i mitja 
tensió. 

Convocatòria/Pla sectorial PO FEDER Catalunya 2014-2020  / Ordre GAH/95/2016 
Termini d’execució previst 
(correspon l’operació 
aprovada) 

Data inici real de l’operació 
01/09/2017 

Data fi de l’operació 
(especificar si previst o real) 

31/12/2021 previst 
Dades econòmiques: 
Cost total (en €)  Cost total subvencionable (en €) Ajut FEDER (en €) 

253.049,83 euros 253.049,83 euros  126.524,92 euros. 

 
 
 
2. Certificació del valor executat de l’indicador de productivitat  

 
2.1. Valors d’execució: 

 
Indicador 
Codi: C026 
Nom: Número d'empreses que cooperen amb centres d'investigació 
 
Data execució de l’indicador: 31/12/2020 (DD/MM/AAAA, emplenar amb la data corresponent al 
valor informat) 

 
 Anualitats* 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Previsió 0 0 0 3 3 3 3 
Execució 1 1 3 3    
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*Eliminar les columnes de les anualitats que no apliquin 
 
 
 
 

2.2. Metodologia utilitzada per calcular els valors informats 
Detallar els càlculs reals basats en la metodologia de la Guia d’Indicadors 
Sumació acumulativa del nombre d’empreses que col·laboren amb la UPC mitjançant  convenis i 
acords de col·laboració. 
 
 

2.3. Font d’informació 
Llistar les fonts d’informació utilitzades en el càlcul dels valors informats (ex. bases de dades, fulls 
d’ús de les instal·lacions, etc.). 
Base de dades i arxiu del la relació de convenis, que recull la col.laboració/cooperació entre les 
empreses i la UPC.  
 
 

2.4. Documentació de suport 
Llistar i annexar la documentació de suport justificativa (ex. enllaços a anuaris estadístics, etc.).  
− Conveni de col.laboració entre QKSol Energy Solutions i la UPC de data 31.03.2017. (A01199). 
− Conveni de col.laboració entre Moviverde S.L. i la UPC de data 7 de gener de 2019.(A01252). 
− Conveni de col.laboració entre Enertika i la UPC de data 31.05.2019. (A01261). 

 

 

 

 

Signatura electrònica de la persona responsable/del coordinador/a/ del director/a de l’operació  
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