
Creació del Departament de Representació Arquitectònica

Acord núm. 198/2016 del Consell de Govern pel qual s’aprova el 
Departament de Representació Arquitectònica

 Barcelona, 15/12/2016 

Document pendent informe favorable del Consell Social



Acord de creació del departament de Representació Arquitectònica

Fonaments de dret

-1.  Els Estatuts de la UPC configuren l’estructura de la nostra Universitat que s’organitza en unitats 
bàsiques i unitats funcionals. L’article 25 regula la creació, modificació i supressió de departaments.

Article 25. Creació, modificació o supressió d'unitats acadèmiques.

25.1 En el marc de la normativa vigent, l'acord de la Universitat sobre la creació, 
modificació i supressió de centres docents i d'instituts universitaris de recerca correspon al 
Consell de Govern, previ informe favorable del Consell Social.

La creació, modificació i supressió dels departaments correspon al Consell de Govern, 
previ informe del Consell Social. El Consell de Govern aprovarà els requisits mínims per a 
la constitució dels departaments.

La creació, modificació i supressió de la resta d'unitats acadèmiques correspon al Consell 
de Govern, que haurà d'adonar d'això al Consell Social.

-2.  L’acord núm. 12/2014, de 16 de desembre, del Claustre Universitari, pel qual s’encomana al 
Consell de Govern procedir a reestructurar els departaments de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Aquest acord estableix els criteris amb els quals es justifica i proposa una nova 
estructura departamental a la UPC.

En virtut d’això, es proposa el següent

 Acord

Primer.- Aprovar la creació d’un nou departament de Representació Arquitectònica, com a resultat 
de la unió dels departaments d’Expressió Gràfica a l’Arquitectura 1 i 2, d’acord amb els objectius, 
funcions, pla d’actuacions i mitjans que s’inclouen com Annex 1 aquest document.

Segon.- Encomanar al rector el nomenament de director o directora en funcions del departament de 
Representació Arquitectònica, qui haurà d’impulsar l’aplicació del reglament provisional que el 
Consell de Govern li assigna i que s’acompanya com Annex 2, per tal que presenti al Consell de 
Govern la proposta de reglament definitiu, per la seva aprovació, si escau, i, en el marc d’aquest, 
convoqui el corresponent Consell de departament definitiu amb la inclusió com a punt d’ordre del 
dia de la elecció de director.

Tercer.- Aprovar el reconeixement de càrrecs i tasques de responsabilitat al nou departament, en 
aplicació de l’Acord 185/2015 del Consell de Govern, tal i come s detalla a l’Annex 3.

 Quart.- Aquest acord produirà efectes a partir  del dia 1 de febrer de 2017, restant la seva eficàcia 
condicionada a  l’informe favorable del Consell Social. 

Barcelona, 15 de desembre de 2016.



Annex 1: Memòria de creació del Departament de Representació Arquitectònica

Denominació
Departament de Representació Arquitectònica
Departamento de Representación Arquitectónica
Department of Architectural Representation

Acrònim

RA

Codi 

752

Seu

Edifici de l’ETSAB

Departaments afectats

Es suprimeixen els departaments:
◦ Expressió Gràfica Arquitectònica 1
◦ Expressió Gràfica Arquitectònica 2

Justificació 

El Claustre Universitari de la UPC, reunit en sessió ordinària el 16 de desembre de 2014, va acordar iniciar el
procés de reestructuració dels departaments de la Universitat,  a proposta del rectorat,  i  va encarregar al
Consell de Govern que adoptés els acords pertinents per impulsar-la, d’acord amb les línies mestres definides
en el document aprovat.

L’àmbit de l’expressió gràfica va ser un dels que es va considerar afectat en la mesura en que la reforma té
per objecte enfortir les unitats acadèmiques tot respectant les grans àrees de coneixement presents als nostres
ensenyaments. 

Com a fruit del desenvolupament d’aquella idea, es proposa ara la unió dels dos departaments d’Expressió
Gràfica  Arquitectònica  1  i  2  (EGA 1  i  EGA2)  per  constituir  el  nou  departament  de  Representació
Arquitectònica (RA).

Aquesta  decisió  té  dues  definicions  essencials.  En  primer  lloc,  la  UPC reconeix  a  la  representació  de
l’arquitectura un estatut específic i  no només propedèutic,  tant pel que fa als ensenyaments del  grau en
arquitectura com en edificació.  Per aquest  motiu,  malgrat  resultar  un departament  de mida relativament
petita, té ple sentit mantenir la seva identificació inscrita en l’àmbit de l’arquitectura. 

En segon lloc, el desenvolupament actual de la pràctica professional i tècnica – cultural de l’arquitectura
tendeix a incidir i desplegar sobre habilitats que incrementen el paper estratègic d’aquests coneixements en la
formació futura d’arquitectes i arquitectes tècnics, de manera que la seva identificació pròpia i distintiva
respecte el  conjunt  de departaments  de l’àmbit és  un factor d’enriquiment tant  en la recerca com en la
docència. 

Per tal de facilitar la posada en marxa del nou departament, el Consell de Govern el dota d’un reglament
provisional com instrument bàsic. Tanmateix, aquest reglament avança ja una estructura interna en seccions
per  centres,  tres,  i  una  organització  per  àmbits  de  coneixement  per  tal  de  garantir  des  de  l’inici  un
funcionament articulat dels grups de recerca i de responsabilitat docent diferenciats. 



Marc normatiu
El procés de creació de departament per fusió o unió parcial dels ja existents es regeix per la normativa que
es recull a continuació:

• Per l’Article 9 apartat 2 de la  Llei orgànica 6/2001, de 21 de setembre, d’universitats (LOU),
després de la reforma de la llei operada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, que disposa: 

“2. La creación, modificación y supresión de departamentos corresponde a la universidad, conforme
a sus estatutos.”

• Per l’article 25 dels Estatuts de la UPC, que estableix: 

“1. En el marc de la normativa vigent, l’acord de la Universitat sobre la creació, la modificació i la
supressió de centres docents (...) correspon al Consell de Govern, amb l’informe previ favorable del
Consell Social. 

La creació, la modificació i la supressió dels departaments correspon al Consell de Govern, amb
l’informe previ  del  Consell  Social. El  Consell  de  Govern aprova els  requisits  mínims per  a la
constitució dels departaments. 

2. La proposta de creació o modificació d’una unitat acadèmica cal que porti adjunts: 

a) La denominació de la unitat.

b) La justificació de la conveniència de la seva creació o modificació. 

c) El pla d’actuació, que ha d’especificar, segons el que s’escaigui, la delimitació del camp científic,
tècnic, artístic o humanístic d’actuació, els ensenyaments que s’han d’impartir i l’esquema del pla
docent, i les línies de recerca. 

d) La relació de mitjans personals i materials disponibles i necessaris.

e) El pla de finançament.”

• Per  Acord del Claustre Universitari núm. 12/2014, de 16 de desembre, pel qual s’encomana al
Consell de Govern que procedeixi a reestructurar els departaments de la Universitat Politècnica de
Catalunya:

“El Claustre Universitari encomana al Consell de Govern que procedeixi a la reforma de 
l'estructura dels departaments de la UPC, prenent com a punt de partida aquest document i amb 
l’encàrrec de resoldre sobre la base de criteris acadèmics, i ateses les unitats afectades, aquells 
aspectes que es plantegin durant el procés de desenvolupament del nou mapa.”

• Per Acord núm. 107/2015, de 11 de juny, del Consell de Govern pel qual s’aproven les directrius 
per a l'elaboració i funcionament per a departaments de nova creació.

D’acord amb l’exposat, el procediment a seguir per a l’aprovació de creació del nou departament és el 
següent:

1. Informe del Consell Social

2. Aprovació pel Consell de Govern de la creació del nou departament

3. Elaboració reglament definitiu

4. Elecció del Consell de departament i director o directora definitius

Pla d’actuació

Docència de grau i màster

El Departament de Representació Arquitectònica té assignades totes les assignatures que tenien encarregades
els departaments Expressió Gràfica Arquitectònica 1 i 2, als centres:

• Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, ETSAB (graus d’Arquitectura i d’Estudis en
Arquitectura; màsters universitaris en Arquitectura, en Estudis Avançats d’Arquitectura MBArch i en
Paisatgisme MBLandArch).



• Escola  Tècnica  Superior  d’Arquitectura  del  Vallès,  ETSAV (graus  d’Arquitectura  i  d’Estudis  en
Arquitectura).

• Escola  Politècnica  Superior  d’Edificació  de  Barcelona,  EPSEB (grau  en  Arquitectura  Tècnica  i
Edifcació; màsters universitaris en Edificació i en Gestió de l’Edificació). 

Recerca

Les línies de recerca del departament de Representació Arquitectònica són les dels grups de recerca que
involucren personal docent i investigador dels antics departaments d’Expressió Gràfica Arquitectònica 1 i 2,
detallats a continuació.

• AR&M – Arquitectura: Representació i Modelatge .
• GREiP - Grup de Recerca d´ ’Edificació i Patrimoni.
• QVUS - Qualitat de Vida Urbana i Sostenibilitat
• GILDA – Grup per a la Innovació i la Logística Docent
• GAT – Grup d’Arquitectura i Tecnologia

Altres grups de recerca (no UPC) on participa professorat del departament són:
• GRETEL – Grup de recerca en Technology Enhaced Learning (Universitat Ramon Llull)
• Ars Picta (Institut de Recerca en Cultures Medievals, Universitat de Barcelona)
• Hypermedia (Universidad Politécnica de Madrid, ETSAM)
• DIDI – Didàctica del Disseny (Escola Eina, Universitat Autònoma de Barcelona)

Doctorat

El departament és responsable dels programes de doctorat: 
• Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions.
• Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny (en extinció). 

També participa en el d’Arquitectura, Energia i Medi Ambient.

Personal

Nom Categoria
AGUADO ROCA, MARIA TERESA ASSOCIAT/DA
ARRIBAS PEREZ, IRMA ASSOCIAT/DA
AVILA CASADEMONT, GINES ASSOCIAT/DA
BADIA SERRAHIMA, RAMON TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
BOSCH FOLCH, GUILLEM ASSOCIAT/DA
BRAVO FARRE, LUIS TITULAR D'UNIVERSITAT
CISNEROS SOROLLA, FERNANDO TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
CRESPO CABILLO, ISABEL AGREGAT/DA
DE MENDONÇA ESPINHEIRA GOMES, RENATA ASSOCIAT/DA
ESCODA PASTOR, MARIA CARMEN TITULAR D'UNIVERSITAT
ESQUINAS DESSY, JESUS ASSOCIAT/DA
FERNANDEZ MIRA, JOSE RAMON TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
FERRAN GOZALVEZ, CARLOS ASSOCIAT/DA
FIGUERAS QUESADA, BLANCA TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
GALCERAN VILA, MARGARITA TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
GARCIA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER ASSOCIAT/DA
GARCIA SOTO, NURIA ASSOCIAT/DA
GIMENEZ MATEU, LUIS COL·LABORADOR/A
GIMENO SERRANO, JAUME ASSOCIAT/DA
GISPERT IRIGOYEN, GUSTAVO DE COL·LABORADOR/A
GORDILLO BEL, DIDAC ASSOCIAT/DA
LLORCA BOFI, JOSEP ASSOCIAT/DA
LLOVERAS MONTSERRAT, JOAQUIN TITULAR D'UNIVERSITAT
LOEWE BARANGER, SONIA COL·LABORADOR/A
LÓPEZ MIRO, CIRA ASSOCIAT/DA
LUQUE GONZALEZ, MANUEL JOSE TITULAR D'UNIVERSITAT
MAJO CODINA, PABLO ASSOCIAT/DA
MARAÑON GONZALEZ, RAFAEL CARLOS TITULAR D'UNIVERSITAT
MARIN NAVARRO, ALBERTO ASSOCIAT/DA
MARTINEZ MINDEGUIA, FRANCISCO AGREGAT/DA
MECA ACOSTA, BENITO TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA



MENDOZA RAMIREZ, HECTOR LECTOR
MERCADE BRULLES, JUAN TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
MESA GISBERT, ANDRES DE COL·LABORADOR/A
MILLAN GOMEZ, ANTONIO CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
MOLINER NUÑO, SANDRA ASSOCIAT/DA
MON TAILLANT, PEDRO TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
MONEDERO ISORNA, FRANCISCO JAVIER A. TITULAR D'UNIVERSITAT
MOYA SALA, JOAQUIM NARCIS ASSOCIAT/DA
MUR SOTERAS, RAFAEL TITULAR D'UNIVERSITAT
NAVARRO DELGADO, ISIDRO ASSOCIAT/DA
NOCITO MARASCO, GUSTAVO JOSE COL·LABORADOR/A
PEREZ RODRIGUEZ, ANTONIO TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
PUIG COSTA, JANINA ASSOCIAT/DA
PUJADAS GISPERT, ESTER ASSOCIAT/DA
REDONDO DOMINGUEZ, ERNEST TITULAR D'UNIVERSITAT
REGOT MARIMON, JOAQUIN MANUEL TITULAR D'UNIVERSITAT
RIBO VENTURA, JOSE ORIOL ASSOCIAT/DA
RUIZ CASTRILLO, MARIA ISABEL TITULAR D'UNIVERSITAT
SANCHEZ RIERA, ALBERTO ASSOCIAT/DA
SANTANA ROMA, GALDRIC COL·LABORADOR/A
SARRO GARCIA, PEDRO TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
SOLES BRULL, ERIK ASSOCIAT/DA
SUBIROS BRUNET, JORDI ASSOCIAT/DA
TABERNA TORRES, JUDIT ASSOCIAT/DA
VALLS DALMAU, FRANCISCO INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ
VILA ROBERT, JORGE TITULAR D'UNIVERSITAT
XIQUES TRIQUELL, JORDI COL·LABORADOR/A
ZAPATA CEBRIAN, HECTOR ASSOCIAT/DA
ZARAGOZA DE PEDRO, MARIA ISABEL ASSOCIAT/DA

Relació d’espais

Els espais del Departament de Representació Arquitectònica són els assignats prèviament als d’Expressió
Gràfica Arquitectònica 1 i 2.



Annex 2: Reglament provisional del Departament de  Representació Arquitectònica

Vegi’s l’Acord 219/2016 d’aquesta mateixa sessió del Consell de Govern.

Annex 3: Reconeixement de càrrecs i tasques de responsabilitat

L’acord 185/2015 del Consell de Govern, pres a la sessió d’octubre d’aquell any, estableix els paràmetres 
amb què cal calcular la reducció de docència per a la persona que exerceix la direcció d’un departament, així 
com la mida de la bossa d’hores de reducció de que disposa per reconèixer la resta de càrrecs i tasques de 
responsabilitat. 

L’aplicació d’aquests paràmetres al nou departament de Representació Arquitectònica dóna els resultats 
següents:

• Criteri de mida: 1’5 hores, atès que la xifra de professorat de RA és de 59 persones.

• Criteri de dispersió: 6 hores, atès que té un encàrrec de 1897 punts a ETSAB, de 1242 a EPSEB i de 
a 519  ETSAV.

• Criteri de recerca: 0 hores (1 membre de personal investigador i 4’7 tesis de mitjana).

• Criteri d'heterogeneïtat: no aplica.

Per tant, a la direcció li correspon 3’5 hores de reducció (63 punts DiC), a la secretaria acadèmica 2 hores 
(36 punts DiC) i la resta de la bossa és de 7’5 hores (135 punts Dic). En total, 13 hores (234 punts).
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