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ACORD per a la regulació de l’ús de la denominació de la Universitat 
Politècnica de Catalunya i de la seva identitat1 corporativa. 

 
 
Marc Legal 
 
“Correspon  al Consell de Govern regular l’ús de la denominació de la 
Universitat Politècnica de Catalunya i de la seva imatge corporativa.” 
(Disposició Addicional 9. 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)  

 
 
 
La identitat corporativa de la Universitat Politècnica de Catalunya constitueix un 
element rellevant pel seu valor institucional i de representació. D’ací que els 
Estatuts de la Universitat determinen que el Consell de Govern ha de regular, 
en el termini previst, l’ús de la denominació de la Universitat Politècnica de 
Catalunya i de la seva imatge corporativa. 
 
Per tant, es proposa al Consell de Govern el següent:  
 
ACORD 
 
Primer.- Totes les unitats de l’estructura organitzativa2 de la Universitat 
Politècnica de Catalunya han de fer ús de la identitat corporativa de la 
Universitat en totes les seves comunicacions.  
 
Segon.- En la redacció dels documents legals que determinin la  participació de 
la Universitat Politècnica de Catalunya a les entitats amb les que hi té 
vinculació (Articles 16, i 40 a 42 dels Estatuts) s’ha d’incloure la regulació de 
l’ús de la denominació Universitat Politècnica de Catalunya i de la seva identitat  
corporativa.  En el cas de les entitats actualment vigents, caldrà preveure una 
addenda al document actual per tal d’adaptar-lo a aquest acord.  
 
 
Tercer.- Les entitats externes amb les quals la Universitat estableixi acords o 
convenis de col·laboració, de serveis, o d'altres, només podran utilitzar la 
denominació de la Universitat i/o la seva identitat corporativa, prèvia 
autorització, mitjançant la inclusió en aquells d'una clàusula que en regularà les 
condicions, o bé a través d'un contracte específic de llicència d'ús 
 
                                                 
1 Es proposa l’ús del concepte “identitat corporativa” com a substitució de “imatge corporativa”. 
2 El Títol 1 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, en els seus article 11 a 16, 
determina l’estructura de la Universitat, organitzada en: unitats bàsiques, unitats funcionals, 
campus i entitats que juntament amb la UPC constitueixen el Grup UPC.  
Els articles de referència són disponibles a: http://www.upc.es/info/normatives/ 
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Quart.- Les característiques de la identitat corporativa de la Universitat  
Politècnica de Catalunya s’especifiquen en el Manual d’Identitat Gràfica 
Corporativa.  L’aprovació, revisió i actualització d’aquest manual, correspon al 
Consell de Govern.  
 
En el termini màxim de tres mesos, des de l’entrada en vigor d’aquest acord, el 
Consell de Govern aprovarà el Manual d’Identitat Gràfica Corporativa . 
 
 

Barcelona, juny de 2004. 


