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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
2357/2010, de 18 d’octubre, per la qual s’aprova la normativa de creació i funcio-
nament de la Seu Electrònica.

FETS I FONAMENTS DE DRET

1.- La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis 
Públics, reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions 
Públiques per mitjans electrònics, i estableix l’obligació de les Administracions 
Públiques d’utilitzar les tecnologies de la informació d’acord amb allò que esta-
bleix aquesta Llei, assegurant la disponibilitat, l’accés, la integritat, l’autenticitat, la 
confidencialitat i la conservació de les dades, informacions i serveis que gestionen 
en l’exercici de les seves competències.

L’article 24.1 de la Llei 26/2010 del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, regula el dret que tenen els ciutadans 
a relacionar-se amb les administracions públiques:

“1. Els ciutadans tenen el dret a relacionar-se amb les administracions públiques 
de Catalunya utilitzant mitjans electrònics per a l’exercici dels drets que estableix 
la legislació bàsica, i també per a obtenir informacions, realitzar consultes i al-
legacions,obtenir una còpia de la informació publicada a la seu electrònica, formular 
sol·licituds, manifestar consentiment, entaular pretensions, efectuar pagaments, 
realitzar transaccions i oposar-se a les resolucions i als actes administratius.

L’article 11 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al 
sector públic de Catalunya configura la seu electrònica com el mitjà de difusió de 
la informació del sector públic per mitjans electrònics.

L’article 10 de la Llei 11/2007 descriu la seu electrònica com:
1. La seu electrònica és aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a 

través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració de la qual 
correspon a una Administració Pública, òrgan o entitat administrativa en l’exercici 
de les seves competències.

I al paràgraf 3r del mateix article estableix els requisits de la seva creació:
3. Cada administració determinarà les condicions i instruments de creació de les 

seus electròniques, amb subjecció als principis de publicitat oficial, responsabilitat, 
qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat. En 
tot cas s’haurà de garantir la identificació del titular de la seu, així com els mitjans 
disponibles per la formulació de suggeriments i queixes.

2.- La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, en endavant) ha de crear una 
seu electrònica de la seva titularitat que sigui una prolongació virtual de les seves 
oficines per tal que els ciutadans disposin d’una adreça electrònica d’atenció ciuta-
dana que els permeti accedir a la informació i als serveis telemàtics de la universitat 
més enllà de les limitacions cronològiques pròpies de les oficines presencials i, en 
compliment d’allò que estableixen la Llei 11/2007 citada i la Llei 29/2010, ha de 
procedir a determinar les condicions de creació d’aquesta seu a través de la nor-
mativa que s’adjunta.

3.- D’altra banda, la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
obliga les entitats sotmeses a aquesta Llei a disposar de la informació referent a 
l’activitat contractual de l’òrgan de contractació en una seu electrònica.

4.- En virtut de la competència residual atribuïda al rector a l’article 67.1 dels 
Estatuts de la UPC, que estableix que corresponen al rector “...totes les competèn-
cies que no s’atribueixen a altres òrgans”, és a aquest a qui li correspon dictar la 
normativa on s’estableix la creació i funcionament de la seu electrònica.
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Per tot això, de conformitat amb les competències que m’atorguen els articles 
següents: article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; 
article 79 de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, i article 67 dels Estatuts 
de la UPC, aprovats pel Decret 225/2003, de 23 de setembre:

RESOLC:

PRIMER- Aprovar la normativa de creació i de funcionament de la seu electrònica 
de la Universitat Politècnica de Catalunya que s’adjunta com a annex.

SEGON.- Publicar la present resolució juntament amb el seu annex al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

TERCER.- La seu electrònica de la Universitat es posarà en funcionament en el 
termini de 3 mesos des de la data de l’entrada en vigor del reglament que s’adjunta. 
La seva entrada en funcionament es farà de manera progressiva.

Barcelona, 18 d’octubre de 2010

ANTONI GIRÓ I ROCA

Rector

ANNEX

NORMATIVA QUE REGULA LA CREACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LA 
SEU ELECTRÒNICA

Índex
Article 1. Objecte.
Article 2. Concepte, establiment i identificació de la seu electrònica.
Article 3. Titularitat, gestió i administració.
Article 4. Contingut allotjat a la seu electrònica.
Article 5. Perfil del contractant.
Article 6. Publicació electrònica del Butlletí de la Universitat.
Article 7. Tauló d’anuncis de la seu electrònica.
Article 8. Accés a la seu electrònica de la Universitat.
Article 9. Formulació de suggeriments i queixes.
Article 10. Identificació de la seu electrònica.
Article 11. Identificació i autenticació.
Article 12. Data i hora oficial i calendari de la seu electrònica.
Disposició addicional única. Inici del funcionament de la seu electrònica.
Disposició final primera. Habilitació.
Disposició final segona. Legislació aplicable.
Disposició final tercera. Entrada en vigor.
Relació d’annexos:
Annex 1. Contingut de la seu electrònica

Article 1. Objecte.
Aquesta norma té per objecte l’establiment i el funcionament de la seu electrònica 

de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Article 2. Concepte, establiment i identificació de la seu electrònica.
1.- La seu electrònica és l’adreça electrònica de la Universitat a través de la 

qual els membres de la comunitat universitària i tercers poden accedir a la infor-
mació, als serveis i als tràmits electrònics relacionats a l’article 4 de la present 
normativa.
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2.- La seu electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya és a l’adreça 
electrònica següent: https:// seuelectronica.upc.edu.

3.- Aquesta adreça podrà ser modificada per la Universitat en qualsevol moment. 
En aquest cas, el canvi s’anunciarà a la seu electrònica amb un mes d’antelació i es 
comunicarà a tots els membres de la comunitat universitària.

Article 3. Titularitat, gestió i administració.
1.- La seu electrònica és titularitat de la Universitat, que garanteix la veracitat, 

la integritat i l’actualització de la informació i dels serveis als quals es pot accedir 
a través de la mateixa.

2.- La seva gestió i administració corresponen al Secretari General o Secretària 
General de la Universitat.

Article 4. Contingut allotjat a la seu electrònica.
1.- La seu electrònica inclourà, com a mínim, la informació, els serveis i els 

tràmits electrònics que preveuen la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als Serveis Públic; la Llei 29/2020, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans 
electrònics al sector públic de Catalunya; la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Con-
tractes del Sector Públic i la resta de normativa que les desenvolupi. Amb caràcter 
purament enunciatiu i no excloent, a l’annex 1 es relacionen diferents serveis i 
tràmits que s’han d’incloure a la seu electrònica.

2.- La publicació a la seu electrònica del contingut esmentat al paràgraf anterior 
respectarà els principis d’accessibilitat i usabilitat d’acord amb les normes establertes, 
els estàndards oberts i, si s’escau, d’altres que siguin d’ús generalitzat.

3.- La seu electrònica es dotarà de les mesures de seguretat que garanteixin 
l’autenticitat i integritat del seu contingut, així com l’accés permanent a la matei-
xa, amb subjecció als requisits previstos a la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels 
Ciutadans als Serveis Públics.

Article 5. Perfil del contractant.
1.- La seu electrònica disposarà d’un espai denominat Perfil del Contractant 

on es publicarà, en el marc de la Llei de Contractes del Sector Públic, qualsevol 
dada i informació referent a l’activitat contractual de l’òrgan de contractació de la 
Universitat Politècnica de Catalunya.

2.- Aquest espai es dotarà dels mecanismes necessaris, com els de signatura 
electrònica, segellat de temps, i d’altres per tal d’acreditar fefaentment el moment 
d’inici de la difusió pública de la informació que s’hi publiqui, que es faran constar 
a la seu electrònica de la universitat.

Article 6. Publicació electrònica del Butlletí de la Universitat.
La publicitat dels actes i acords dels òrgans de la Universitat que s’hagin de dur 

a terme a través del Butlletí de la Universitat es farà a través del Butlletí Electrònic 
de la Universitat a la seu electrònica.

Article 7. Tauló d’anuncis de la seu electrònica.
1.- La publicació d’actes i comunicacions que hagin de divulgar-se al tauló 

d’anuncis es podrà substituir per la publicació a la seu electrònica, respectant la 
legislació de protecció de dades de caràcter personal.

2.- En el marc d’allò que estableix l’apartat anterior, quan es publiqui l’acte o co-
municació al tauló d’anuncis electrònic s’indicarà si substitueix la seva divulgació 
al tauló d’anuncis tradicional.

3.- La publicació dels actes o comunicacions al tauló d’anuncis electrònic no 
substituirà en cap cas la notificació personal, llevat dels casos previstos a la Llei 
30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, i a la normativa de la universitat.
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Article 8. Accés a la seu electrònica de la Universitat.
1.- La seu electrònica estarà disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-

quatre hores del dia.
2.- Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no pot estar ope-

rativa, s’haurà d’anunciar als usuaris amb la major antelació que sigui possible, tot 
indicant els mitjans alternatius de consulta que estiguin disponibles.

Article 9. Formulació de suggeriments i queixes.
La seu electrònica disposarà d’un espai per a la formulació de consultes, sug-

geriments i queixes per via electrònica, en el qual s’indicarà l’adreça electrònica 
corresponent, i la possibilitat d’utilitzar altres mitjans tradicionals amb els mateixos 
efectes.

Article 10. Identificació de la seu electrònica.
Per tal de garantir la identificació del titular de la seu electrònica i unes comu-

nicacions segures amb aquesta, la Universitat Politècnica de Catalunya emprarà 
certificats de dispositiu segur o mitjà equivalent.

Article 11. Identificació i autenticació.
1.- La Universitat utilitzarà per a la identificació i l’autenticació de l’exercici de 

la competència en l’actuació administrativa automatitzada, i per l’expedició dels 
seus documents, els sistemes de signatura electrònica que es determinen a la seu 
electrònica de la Universitat.

2.- La Universitat admetrà per a la identificació dels usuaris que accedeixin a la 
seu electrònica i per a l’autenticació de la seva actuació, els sistemes de signatura 
electrònica que es determinen a la seu electrònica de la Universitat.

Article 12. Data i hora oficial i calendari de la seu electrònica.
La seu electrònica es regirà per la data i hora oficial corresponent a la Comunitat 

Autònoma de Catalunya, comptarà amb les mesures de seguretat necessàries per 
tal de garantir la seva integritat i constarà a la seu electrònica.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA. INICI DEL FUNCIONAMENT DE LA SEU ELECTRÒNICA.

La seu electrònica de la Universitat es posarà en funcionament en el termini de 3 
mesos, a comptar des de l’entrada en vigor del present reglament. La seva entrada 
en funcionament es farà de manera progressiva.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. HABILITACIÓ.

S’habilita al Secretari General o Secretària General per adoptar, si s’escau, les 
mesures necessàries per al desenvolupament i execució de la present normati-
va.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. LEGISLACIÓ APLICABLE.

L’establiment de la seu electrònica i el seu funcionament es regiran, a més de 
per allò que preveu aquesta normativa, per les disposicions que siguin d’aplica-
ció a la Llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis 
públics; a la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya; a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, de 13 de gener; a la Llei 26/2010 del 3 d’agost de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya; a la Llei 59/2003, de 
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19 de desembre de signatura electrònica; a la normativa universitària i a d’altres 
disposicions que siguin d’aplicació.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA. ENTRADA EN VIGOR.

La present normativa entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, Octubre de 2010

ANNEX 1. CONTINGUT DE LA SEU ELECTRÒNICA

a) Sistemes d’identificació i de comunicació segura acceptats a la Universitat.
b) La publicació de la informació de la Universitat que no estigui subjecta a 

restriccions d’accés, que ha d’incloure els procediments electorals electrònics.
c) Formularis per iniciar els procediments administratius o sol·licitar la prestació 

de serveis.
d) Tauler d’anuncis.
e) Accés al registre electrònic.
f) Les administracions amb les quals s’hagi signat un conveni de col·laboració 

per habilitar els seus respectius registres per a la recepció d’escrits de la competència 
de l’altra administració.

g) La publicació del Butlletí de la Universitat.
h) Mitjans electrònics que els ciutadans poden utilitzar en les seves comunica-

cions amb la Universitat.
i) Perfil del contractant.
j) Data, hora i calendari oficial.
k) Espai per la formulació de suggeriments i queixes.
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