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ACORD per al registre i la utilització de denominacions específiques a la
Universitat Politècnica de Catalunya

Marc Legal
“El registre i la utilització de denominacions específiques que facin les unitats
bàsiques son reglamentats pel Consell de Govern.”
(Article 45. Estatuts)
“En el termini màxim de divuit mesos des de l’entrada en vigor d’aquests
Estatuts, els òrgans competents de la Universitat han d’aprovar els reglaments
que se’n deriven o fer les adaptacions corresponents.(...).”
(Disposició Transitòria 10. Estatuts)
Els Estatuts, en els articles1 15, 31, 35, 40 i 117, preveuen que, entre els
requisits per a l’aprovació per part del Consell de Govern, de la creació d’una
unitat o ens de la universitat, cal presentar una proposta de denominació.
En paral·lel, l’acord 57/2004 del Consell de Govern de 26 de març de 2004,
relatiu a L’organització de la recerca a la UPC: la recerca a les unitats i els
Grups de Recerca, i l’acord ... de ... d’abril de 2004, contempla la utilització de
denominacions específiques en els apartats relatius a Grups de Recerca,
Grups de Recerca Acreditats i Centres de Recerca, amb les indicacions
següents:
“El GR haurà de tenir una denominació que l’identifiqui. S’exclouen les
possibilitats del tipus “Centre de Recerca de..”, “Centre Específic de
Recerca..” i “Institut de ...:”. En canvi, s’admeten denominacions com ara
“Grup de Recerca de ...”, “Centre de ....” o “Laboratori de ...”
“La denominació del CR, que serà preferentment del tipus “centre de
recerca de ...”, evitant qualsevol referència a les altres formes
organitzatives de la recerca a les que fan referència els Estatuts”.
Correspon, per tant, posar en marxa la regulació prevista d’acord amb la nova
legislació vigent, per la qual cosa es proposa al Consell de Govern el següent:
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Els articles de referència són disponibles a: http://www.upc.es/info/normatives/
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ACORD
Primer.- En el marc de l’activitat universitària, han de fer ús de la denominació
específica que els correspongui, d’acord amb la normativa d’aplicació vigent:
a) Les unitats i entitats de l’estructura universitària:
a-1)
a-2)
a-3)
a-4)
a-5)

Unitats bàsiques
Unitat funcionals
Campus
Entitats del Grup UPC
Els grups de recerca catalogats

b) D’altres figures, que no apareixen explícitament als Estatuts, creades en
el sí de la UPC per al millor desenvolupament de l’activitat acadèmica,
com ara:
b-1)

Càtedres UNESCO

b-2)

Càtedres Empresa

b-3)

La resta de figures creades a iniciativa de la Universitat i, en
particular, per part de les seves unitats bàsiques.
En aquest cas, per tal s’aprovi la figura que correspongui i l’ús de
la denominació específica, cal la presentació al Consell de
Govern de la Universitat, d’una proposta que inclogui la
denominació i el pla d’actuació previst, així com l’acord de l’òrgan
col·legiat de la unitat o unitats bàsiques origen de la proposta.

Segon.- Les propostes de denominacions específiques són aprovades pel
Consell de Govern de la Universitat, en el context de la normativa que sigui
d’aplicació a cada cas particular.
Tercer.- Quan les altres figures neixin d'un acord signat pel rector amb entitats
externes, la denominació específica de les mateixes serà, si n'hi ha, la que es
contempli a l'acord; en aquest cas, el rector informarà de la corresponent
denominació específica al Consell de Govern.
Quart.- A les denominacions específiques que es sotmetin a aprovació o
informació del Consell de Govern cal que figuri un nom o qualificatiu que
identifiqui amb claredat l’àmbit en el que es preveu realitzar l’activitat que es
proposa.
Cinquè.- En totes les vies de comunicació utilitzades per les unitats, ens o
grups que hagin estat autoritzats a utilitzar una denominació específica de la
Universitat, s’ha de fer ús de la denominació de la UPC i de la seva identitat
corporativa, segons l’acord del Consell de Govern que sigui d’aplicació.
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Sisè.- Secretaria General de la Universitat manté el registre de les
denominacions específiques de la Universitat Politècnica de Catalunya
aprovades pel Consell de Govern.

Barcelona, juny de 2004.
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