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GUIA DE REMISSIONS PER A LA PREPARACIÓ DE PROVES 

SELECTIVES D’ACCÉS A LA UPC 
 
A. Marc legal general 
 

A.1. Constitució Espanyola 

A.2. Estatut d’Autonomia  

A.3. El procediment administratiu comú de les administracions públiques: Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions  públiques. 

A.4. El règim jurídic del sector públic:  Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 

sector públic. 

A.5. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment administratiu de les 

administracions públiques. 

A.6. Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació i Llei 17/2022, 

de 5 de setembre, per la que es modifica la llei 14/2011 de 1 de juny, de la 

ciència, la tecnologia i la innovació.  

A.7. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de 

dades de caràcter personal. Regulació de la Unió Europea, estatal i catalana. 

A.7.1. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu del Consell, de 27 

d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual 

es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades - 

RGPD) 

A.7.2. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 

i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) que deroga la llei orgànica 15/1999, 

de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 

1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 

reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre 

A.8. Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les 
disposicions legals vigents sobre la matèria 

A.9. La regulació de la transparència en les administracions públiques. 

A.9.1. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern. 

A.10. La prevenció de riscos laborals a la UPC 

A.10.1. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals 

A.10.2. Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels 
Serveis de Prevenció 

A.10.3. El Pla de prevenció de la UPC aprovat per Consell de Govern en data 
28/04/2014 

 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=554481&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=401680&validity=1603589&traceability=02&language=ca
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=546116
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14581
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14581
https://www.boe.es/buscar/doc.php?lang=es&id=DOUE-L-2016-80807
https://www.boe.es/buscar/doc.php?lang=es&id=DOUE-L-2016-80807
https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=es&id=BOE-A-2018-16673&tn=1&p=
https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=es&id=BOE-A-2018-16673&tn=1&p=
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=555968
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=680124&validity=1886480&traceability=02&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=555985&validity=1928985&traceability=02&language=ca
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
https://www.upc.edu/prevencio/ca/informacio-general/pla-de-prevencio
https://www.upc.edu/prevencio/ca/informacio-general/pla-de-prevencio
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B. Marc legal Organització i Gestió Universitària 

B.1. Legislació universitària. 

B.1.1. Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’universitats  

B.1.2. Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i Llei 7/2022, del 12 
de maig, de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya. 

 

B.2. Els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

C. Personal al servei de la Universitat 

C.1. Regulació del personal d’administració i serveis (PAS) i del personal docent (PDI) 
i investigador de la Universitat: col·lectius de personal, categories o perfils i les 
seves particularitats/característiques. 

C.2. Normatives de referència: 
 

C.2.1. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós  
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic  

C.2.2. Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut dels treballadors  

D. Gestió acadèmica 

D.1.  L’ensenyament universitari: estructura, programació i plans d’estudis. 

D.1.1. Estructura general dels ensenyaments universitaris d’acord amb l’EEES 

 
D.1.1.1. Reial decret 822/2021, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments 

universitaris i el procediment d’assegurament de la seva qualitat 
 

D.1.1.2. Reial decret 22/2015, de 23 de gener, pel qual s’estableixen els requisits 
d’expedició del Suplement Europeu als títols regulats en el RD 1393/2007, de 29 
d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments superiors oficials i 
es modifica el RD 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el Marc 
Espanyols de Qualificacions per a l’Educació Superior 

 
D.1.1.3. Resolució d’11 de maig de 2017, de la Secretaria General d’Universitats, per la 

que es publica l’Acord del Consell d’Universitats de 10 de maig de 2017, pel que 
s’ordenen els ensenyaments universitaris oficials de Grau 
 

D.1.2. Els estudis de grau i màster 
 

D.1.2.1. CG, Acord núm. 38/2008. Marc per al disseny i la implantació dels plans d’estudis 
de grau    a la UPC 

 
D.1.2.2. CG, Acord núm. 2/2015. Modificació parcial de l’Acord 38/2008 del CG, pel qual 

s’aprova el Marc per al disseny i implantació dels plans d’estudis de grau a la UPC. 
 

D.1.2.3. Acord CG/2019/07/15, d’11 de desembre de 2019, del Consell de Govern, pel 
qual s’aproven els criteris de programació universitària UPC 

 
D.1.2.4. Acord CG/2021/02/29, de 9 d’abril de 2021, del Consell de Govern, pel qual 

s’aprova el procediment per a l’establiment de convenis de dobles titulacions 
internacionals (DTI) 

 
D.1.2.5. CG, Acord núm. 185/2014. Aprovació de la modificació del document 

d’orientacions per elaborar les propostes de màster. 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=666989&validity=1845125&traceability=02&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=310153&validity=1906821&traceability=02&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=927945&traceability=01&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=927945&traceability=01&language=ca
https://www.upc.edu/normatives/ca/normativa-propia-de-la-upc/marc-legislatiu-general/estatuts-de-la-upc
https://www.upc.edu/transparencia/ca/publicitat-activa/informacio-de-personal/informacio-de-personal
https://www.upc.edu/transparencia/ca/publicitat-activa/informacio-de-personal/informacio-de-personal
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589&validity=1930787&traceability=02&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=718949&validity=1931278&traceability=02&language=ca
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15781
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-1158
https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=es&id=BOE-A-2017-5273&tn=1&p=
https://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2008/b105/16-04-2008.pdf
https://www.upc.edu/normatives/ca/documents/consell-de-govern/AA-%20modificacio-parcial-de-lacord-38-2008-pel-qual-saprova-el-marc-per-al-disseny-i-implantacio-dels-plans-destudis-de-grau-a-la-upc
https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-07-2019-del-consell-de-govern/comissio-de-docencia-i-estudiantat/aprovacio-dels-criteris-de-programacio-universitaria-upc
https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-02-2021-del-consell-de-govern/comissio-de-docencia-i-estudiantat/aprovacio-del-procediment-per-a-lestabliment-de-convenis-de-dobles-titulacions-internacionals-dti
https://www.upc.edu/normatives/ca/butlleti-upc/hemeroteca/2014-2015/butlleti-upc-158/bupc-158-docs/docs-consell-govern/8.13Aprovacidelamodificacideldocumentdorientacionspereleborarlespropostesdemster.pdf
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D.1.2.6. CG, Acord núm. 92/2008. Model per a la viabilitat de les titulacions adaptades al 

model  de l’EEES. 
 

D.1.2.7. Erasmus Mundus Programme 
 

D.1.2.8. CG. Acord núm. 211/2014. Aprovació del marc d’extinció de titulacions de grau i 
màster  universitari 

 

D.1.3. Els estudis de doctorat 
 

D.1.3.1. Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de  doctorado.  

 

D.1.4. El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels 

títols oficials (MVSMA): visió general, fases i guies 
 

D.1.4.1. Visió general: 
 

D.1.4.1.1. Pàgina web del MVSMA UPC: http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca 
 

D.1.4.1.2. Guia del VSMA de AQU  

 
 

D.1.4.2. Fases del Marc VSMA dels estudis de grau i màster: 
 

D.1.4.2.1. Guia per a l'elaboració, verificació i modificació de titulacions universitàries de grau 

i màsters 

 

D.1.4.2.2. Guia de Seguiment: Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster i 

seguiment a universitats segons AQU. 

 

D.1.4.2.3. Guia d’Acreditació: Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster 
 

 

D.1.4.3. Fases del Marc VSMA dels estudis de doctorat: 
 

D.1.4.3.1. Guia de Verificació: Guia per a l’elaboració i la verificació de les propostes de 

programes oficials de doctorat 

D.1.4.3.2. Guia d’Acreditació: Guia per a l’acreditació del programes oficials de doctorat 
 

D.1.4.3.3. Guia de Seguiment: Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat 
 

 

D.1.4.4. Acreditació institucional dels centres universitaris 
 

D.1.4.4.1. Marc general i visió global del procés d’acreditació institucional dels centres 

universitaris: pàgina web d’AQU Catalunya: 

https://www.aqu.cat/ca/Universitats/Avaluacio-d-institucions-i-centres/Acreditacio-

institucional 
 

D.2. Els estudiants universitaris. 

D.2.1. L’Estatut de l’Estudiant Universitari 

D.2.2. Els estudiants de la UPC: drets i deures 

 
D.2.2.1. Acord CG/2022/02/30, de 22 de febrer, del Consell de Govern, pel qual s’aprova 

el Codi ètic de la Universitat Politècnica de Catalunya 
 

 

 

 

https://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2008/b107/17-06-2008.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_es
https://www.upc.edu/normatives/ca/butlleti-upc/hemeroteca/2014-2015/butlleti-upc-159/bupc-159-docs/docs-consell-govern/12.20_Aprovacio%20del%20marc%20dextincio%20de%20titulacions%20de%20grau%20i%20master%20universitari.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541
http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca
https://www.aqu.cat/ca/Universitats/Avaluacio-de-titulacions/MVSMA
https://www.aqu.cat/Estudis/Distribuidora-de-publicacions/Guia-per-a-l-elaboracio-verificacio-i-modificacio-de-titulacions-universitaries-de-grau-i-masters
https://www.aqu.cat/Estudis/Distribuidora-de-publicacions/Guia-per-a-l-elaboracio-verificacio-i-modificacio-de-titulacions-universitaries-de-grau-i-masters
https://www.aqu.cat/ca/Estudis/Distribuidora-de-publicacions/Guia-per-al-seguiment-de-les-titulacions-oficials-de-grau-i-master
https://www.aqu.cat/ca/Estudis/Distribuidora-de-publicacions/Guia-per-al-seguiment-de-les-titulacions-oficials-de-grau-i-master
https://www.aqu.cat/ca/Estudis/Distribuidora-de-publicacions/Guia-per-a-l-acreditacio-de-titulacions-universitaries-de-grau-i-master
https://www.aqu.cat/Estudis/Distribuidora-de-publicacions/Guia-per-a-l-elaboracio-i-la-verificacio-de-les-propostes-de-programes-oficials-de-doctorat
https://www.aqu.cat/Estudis/Distribuidora-de-publicacions/Guia-per-a-l-elaboracio-i-la-verificacio-de-les-propostes-de-programes-oficials-de-doctorat
https://www.aqu.cat/ca/Estudis/Distribuidora-de-publicacions/Guia-per-a-l-acreditacio-dels-programes-oficials-de-doctorat
https://www.aqu.cat/ca/Estudis/Distribuidora-de-publicacions/Guia-per-al-seguiment-dels-programes-oficials-de-doctorat
https://www.aqu.cat/ca/Universitats/Avaluacio-d-institucions-i-centres/Acreditacio-institucional
https://www.aqu.cat/ca/Universitats/Avaluacio-d-institucions-i-centres/Acreditacio-institucional
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-20147
https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-2-2022-del-consell-de-govern/comissio-de-personal-i-accio-social/aprovacio-del-codi-etic-de-la-universitat-politecnica-de-catalunya
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D.3. Planificació acadèmica  

D.3.1. Encàrrec docent: model, procediment i indicadors de l’activitat de docència 
(PAD DIC) 
 

D.3.1.1. Acord CG/2021/06/35, de 17 de desembre de 2021 Aprovació de l’encàrrec 
docent als centres, curs 2022-2023 
 

D.3.1.2. CG/2022/04/04, de 24 de maig de 2022 Actualització del Sistema de Punts 
d’Activitat Acadèmica del PDI 

 
D.3.1.3. Reconeixement de l’activitat acadèmica PDI 

 

D.3.2. Organització acadèmica: calendari acadèmic, horaris, exàmens, guia docent 
 

Els estudis de grau i màster: 
 

D.3.2.1. Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster (NAGRAMA) 
 

D.3.2.2. Calendari i normatives acadèmiques de graus i màsters   
 

D.3.2.3. Actualització dels procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a 
la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster, NAGRAMA 

 

Els estudis de doctorat: 
 

D.3.2.4. Normativa acadèmica dels estudis de doctorat 
 

D.3.2.5. Calendari acadèmic dels estudis de doctorat 

 

D.4. Gestió de plans d’estudis i expedient acadèmic. 

D.4.1. Accés, matrícula, avaluació, permanència i titulació. Normativa reguladora 
dels estudis de grau, màster i doctorat 

 

Els estudis de grau i màster: 

 
D.4.1.1. Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels 

procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau. 

 
D.4.1.2. Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu 

de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter 
oficial i validesa en tot el territori nacional. 
 

D.4.1.3. Decret de preus públics dels serveis acadèmics a les universitats públiques de 
Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya. 

 
D.4.1.4. Pressupost UPC. Apartat Tarifes i Preus 

 
D.4.1.5. Acord CG/2022/05/21, de 5 de juliol de 2022, del Consell de Govern, pel qual 

s’aprova l’actualització de les Tarifes i Preus de 2022 de la UPC per al curs 
acadèmic 2022-2023: Estudiants provinents de països no membres de la UE. 

 

 

 

 

 

https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-06-2021-del-consell-de-govern-1/comissio-de-docencia-i-estudiantat-comissio-pendent-de-celebracio/aprovacio-de-l2019encarrec-docent-als-centres-curs-2022-2023
https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-04-2022-del-consell-de-govern/comissio-de-docencia-i-politica-academica/aprovacio-de-l2019actualitzacio-del-sistema-de-punts-d2019activitat-academica-del-pdi/aprovacio-de-l2019actualitzacio-del-sistema-de-punts-d2019activitat-academica-del-pdi/@@display-file/visiblefile/Actualitzaci%C3%B3%20del%20Sistema%20de%20Punts%20d%E2%80%99Activitat%20Acad%C3%A8mica%20del%20PDI.pdf
https://www.upc.edu/qualitat/ca/avaluacio-del-pdi/dedicacio-i-activitat-academica-del-pdi/reconeixement-activitat-academica-del-PDI
https://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques
https://www.upc.edu/ca/graus/calendari-academic
https://www.upc.edu/sga/ca/shared/fitxers-normatives/NormativesAcademiques/NAGRAMA/procediments-2021_2022_document-informat-a-la-comissio-docencia-01-10-2021.pdf/view
https://www.upc.edu/sga/ca/shared/fitxers-normatives/NormativesAcademiques/NAGRAMA/procediments-2021_2022_document-informat-a-la-comissio-docencia-01-10-2021.pdf/view
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/legislacio-i-normatives/Normativaacademicadoctorat_CATcurs1920.pdf
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/legislacio-i-normatives/legislacio-i-normatives#calendari-acad-mic
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6008
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-17643
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-17643-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-17643-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-17643-consolidado.pdf
https://www.upc.edu/sga/ca/matricula/preus/decret-de-preus-publics
https://www.upc.edu/economia/ca/pressupost-upc
https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-05-2022-del-consell-de-govern/comissio-deconomia-i-infraestructures/aprovacio-de-lactualitzacio-de-les-tarifes-i-preus-de-2022-de-la-upc-per-al-curs-academic-2022-2023-estudiants-provinents-de-paisos-no-membres-de-la-ue/aprovacio-de-lactualitzacio-de-les-tarifes-i-preus-de-2022-de-la-upc-per-al-curs-academic-2022-2023-estudiants-provinents-de-paisos-no-membres-de-la-ue/@@display-file/visiblefile/7.-%20Aprovaci%C3%B3%20de%20l'actualitzaci%C3%B3%20de%20les%20Tarifes%20i%20Preus%20de%202022%20de%20la%20UPC%20per%20al%20curs%20acad%C3%A8mic%202022-2023.pdf
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Els estudis de doctorat: 
 

D.4.1.6. Normativa acadèmica dels estudis de doctorat 
 

D.4.1.7. CG, Acord núm. 64/2014. Aprovació del procediment i els criteris de valoració dels 
requisits acadèmics d’admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats 

 
D.4.1.8. Decret de preus públics dels serveis acadèmics a les universitats públiques de 

Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya 
 

D.4.1.9. Tesi doctoral 
 

D.4.1.10 Doctorat industrial 

 

D.5. Títols. 

D.5.1. Gestió de títols i Suplement Europeu al títol. Normativa reguladora 
 

D.5.1.1. Reial Decret 22/2015, de 23 de gener, pel qual s’estableixen els requisits 
d’expedició del Suplement Europeu als títols regulats en el Reial decret 1393/2007, 
de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials i es modifica el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix 
el Marco Español de Qualificacions per a l’Educació Superior 
 

D.5.1.2. Ordre ECD/760/2013, de 26 d’abril, per la qual s’estableixen els requisits 
d’expedició del títol del programa Erasmus Mundus. 

 
D.5.1.3. Reial Decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris 

oficials. 
 

D.5.1.4. Reial Decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre 
d’Universitats, Centres i Títols. 

 
D.5.1.5. Reial Decret 1272/2003, de 10 d’octubre, pel qual es regulen  les condicions per a 

la declaració d’equivalència de títols espanyols d’ensenyament superior 
universitari o no universitari als títols universitaris de caràcter oficial i validesa en 
tot el territori nacional. 

 
D.5.1.6. Reial Decret 1044/2003, de 1 d’agost, pel qual s’estableix el procediment per 

l’expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol. 
 

D.5.1.7. CG, Acord núm. 101/2017. Estructura del SET de graus i màsters 
 

D.6. Beques i ajuts. 

D.6.1. Diferents tipus de beques i òrgans gestors. Normatives reguladores. Gestió 
de les convocatòries i la condició de becari o becària 

 

D.6.1.1. Beques, ajuts a l’estudi i préstecs 
 

D.6.1.2. Beques als estudis de doctorat 
 

D.7. Practiques externes 
 

D.7.1. Pràctiques externes curriculars i no curriculars. Normativa reguladora. 

Convenis de Cooperació Educativa 

 

D.7.1.1. Reial Decret 592/2014, de 11 de juliol, per la que es regulen les pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants universitaris. 

https://doctorat.upc.edu/ca/escola/legislacio-i-normatives/Normativaacademicadoctorat_CATcurs1920.pdf
https://doctorat.upc.edu/ca/futurs-doctorands/acces-i-admissio/requisits-generals-dacces/requisits-admissio-estudis-estrangers-no-homologats.pdf
https://www.upc.edu/sga/ca/matricula/preus/decret-de-preus-publics
https://doctorat.upc.edu/ca/tesi-doctoral
http://doctorat.upc.edu/ca/programes/doctorat-industrial
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1158-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?lang=es&id=BOE-A-2013-4762
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-12621
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-15464
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-19626
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-17310-consolidado.pdf
http://www.upc.edu/normatives/ca/documents/consell-de-govern/11-07-estructura-del-set-de-graus-i-masters.pdf
http://www.upc.edu/sga/ca/Beques
https://doctorat.upc.edu/ca/futurs-doctorands/beques
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-8138
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D.7.1.2. Acord CG/2022/05/13, de 5 de juliol de 2022, del Consell de Govern, pel qual 

s'aprova la modificació de la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de 
la UPC 

 
D.7.1.3. Reial Decret 1493/2011, pel qual es regulen els termes i condicions d'inclusió al 

Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes 
de formació.  

 

 

D.8. Mobilitat dels estudiants de la UPC a altres universitats o empreses i entitats 

internacionals 

D.8.1. Mobilitat als estudis de grau i màster 

 

E. Gestió econòmica i contractació pública 

E.1. Contractació pública 

E.1.1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 

es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

E.1.2. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 

la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

E.1.3. Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no 

modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment. 

E.2. Gestió pressupostària 

 

E.2.1. Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera de l’Estat Espanyol 

LLei orgànica 6/2015, de 12 de junio, de modificació de la Llei Orgànica 8/1980, 

del 22 de septiembre, de financiació de les Comunitats Autònomes i de la Llei 

Orgànica 2/2012 del 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenimilitat 

financera  

Llei orgànica 1/2016, del 31 d’octubre, de reforma de la Llei Orgànica 2/2012, 

del 27 d’abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera  
 

E.2.2. Decret     Legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 

E.2.3. Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, aprova el Pla general de 

comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya (PGC) 

E.2.4. Pressupost de la UPC vigent   

E.2.5. Guia ràpida de conceptes pressupostaris Generalitat de Catalunya. DG 

de pressupostos 2019. 

E.2.6. Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el 

procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable 

de factures en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el 

sector públic que en depèn (i ORDRE VEH/138/2017, de 29 de juny) 

E.2.7. Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el 

reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació 

https://www.upc.edu/cce/ca/normativa
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-16819
https://www.upc.edu/cce/ca/documentacio/copy_of_rd1-493-2011/rd-1493-2011/%40%40download/file/BOE-A-2011-16819.pdf
https://www.upc.edu/cce/ca/documentacio/copy_of_rd1-493-2011/rd-1493-2011/%40%40download/file/BOE-A-2011-16819.pdf
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat
https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-8053
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=791871&validity=1814363&traceability=02&language=ca
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-6517
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-10025
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=290149
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=791972&traceability=01&language=ca
https://www.upc.edu/economia/ca/pressupost-upc
https://economia.gencat.cat/web/.content/70_pressupostos/fitxers/guia-breu-2019.pdf
https://economia.gencat.cat/web/.content/70_pressupostos/fitxers/guia-breu-2019.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=704363&validity=1729840&traceability=02&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=791831&traceability=01&language=ca
https://www.boe.es/eli/es/rd/2012/11/30/1619/con
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E.3. Gestió de subvencions 

E.3.1. Llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions. 

E.3.2. Reial decret 887/2006, del 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de 

la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de Subvenciones 

E.4. Impostos 

E.4.1. Reial decret 1624/1992, del 29 de desembre, Reglament de l’Impost sobre 

el Valor Afegit 

E.4.2. Reial decret 439/2007, del 30 de març, Reglament de l’Impost sobre la  

Renta de les Persones Físiques 

E.5. Indemnitzacions 

E.5.1. Reial decret 462/2002, del 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del 

servei. 

E.5.2. Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei  

 

F. Gestió i Transferència dels resultats de la recerca 

F.1. UPC.  

F.1.1. Estructura de la Universitat: unitats acadèmiques, unitats d’administració i 

serveis, Grup UPC i entitats vinculades i centres adscrits 

F.1.2. Normativa de grups de recerca i grups de recerca acreditats 

F.1.3. Normativa sobre l'avaluació de la recerca (punts PAR i PATT) 

F.1.4. Normativa reguladora de les entitats vinculades de recerca (EVR) de la 

UPC. 

F.1.5. Normativa UPC de drets de propietat Intel.lectual i industrial novembre de 

2018.  

F.1.6. Modificació de la normativa dels drets de propietat Intel.lectual i industrial 

de la UPC Juliol 2022 

F.1.7. Normativa reguladora de l’autorització per prestar serveis en societats 

mercantils participades per la UPC   

F.1.8. Organització i gestió de la recerca i la innovació en el grup UPC  

F.1.9. Memòria anual d’activitats i indicadors. Recerca, desenvolupament i 

innovación UPC 2021. 
 

F.2. Europa: European Commission. 

F.2.1. Programa Marc “Horizon Europe 2021-2027” de finançament de projectes 

de recerca i  innovació.  

F.2.2. Programa Erasmus + per l'educació, la formació, la joventut i l'esport 2021- 

2027. Acció 2. Cooperació entre organitzacions i institucions.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977
https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/07/21/887/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/1992/12/29/1624/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/03/30/439/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2002/05/24/462/con
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=524260&traceability=01&language=ca
https://www.upc.edu/ca/la-upc/estructura-i-organitzacio
https://www.upc.edu/ca/la-upc/estructura-i-organitzacio
https://drac.upc.edu/info/ca/normatives-i-formularis/grups-de-recerca-i-grups-de-recerca-acreditats/normativa-i-formularis-sobre-grups-de-recerca-i-grups-de-recerca-acreditats
https://drac.upc.edu/info/ca/lavaluaciodel-curriculum-vitae/upc-punts-par/normativa-sobre-lavaluacio-de-la-recerca-punts-par-i-patt
https://www.upc.edu/normatives/ca/documents/consell-social/200407-cs-normativa-entitats-vinculades.pdf
https://www.upc.edu/normatives/ca/documents/consell-social/200407-cs-normativa-entitats-vinculades.pdf
https://www.upc.edu/innovacio/ca/oficina-patents/normativa/NORMATIVASOBREELSDRETSDEPROPIETATINDUSTRIALIINTELLECTUAL2018.pdf
https://www.upc.edu/innovacio/ca/oficina-patents/normativa/NORMATIVASOBREELSDRETSDEPROPIETATINDUSTRIALIINTELLECTUAL2018.pdf
https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-05-2022-del-consell-de-govern/comissio-deconomia-i-infraestructures/aprovacio-de-la-modificacio-de-la-normativa-sobre-els-drets-de-la-propietat-industrial-i-intel-lectual-de-la-upc/aprovacio-de-la-modificacio-de-la-normativa-sobre-els-drets-de-la-propietat-industrial-i-intel-lectual-de-la-upc/@@display-file/visiblefile/10.-%20Modificaci%C3%B3%20de%20la%20Normativa%20sobre%20els%20Drets%20de%20la%20Propietat%20Industrial%20i%20Intel%C2%B7lectual%20de%20la%20UPC.pdf
https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-05-2022-del-consell-de-govern/comissio-deconomia-i-infraestructures/aprovacio-de-la-modificacio-de-la-normativa-sobre-els-drets-de-la-propietat-industrial-i-intel-lectual-de-la-upc/aprovacio-de-la-modificacio-de-la-normativa-sobre-els-drets-de-la-propietat-industrial-i-intel-lectual-de-la-upc/@@display-file/visiblefile/10.-%20Modificaci%C3%B3%20de%20la%20Normativa%20sobre%20els%20Drets%20de%20la%20Propietat%20Industrial%20i%20Intel%C2%B7lectual%20de%20la%20UPC.pdf
https://www.upc.edu/innovacio/ca/spin-off/NormativaCompatibilitat.pdf
https://www.upc.edu/innovacio/ca/spin-off/NormativaCompatibilitat.pdf
https://rdi.upc.edu/ca
https://rdi.upc.edu/ca/memoria/2021/memoria-2021
https://rdi.upc.edu/ca/memoria/2021/memoria-2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2
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F.2.3. Comunitats de coneixement i innovació (KICs)  

F.2.4. Next Generation EU 

F.3. Espanya: Ministerio de Economía, Industria, y Competitividad. 

F.3.1. Llei 14/2011, de l’ 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. Llei 

17/2022, del 5 de setembre, per la que es modifica la Llei 14/2011, de l’1 de 

juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.  

F.3.2. Llei orgànica 4/2007, del 12 d’abril que modifica la Llei orgànica 6/2001 del 

21 de desembre d’Universitats. 

F.3.3. Llei 24/2015, del 24 de juliol, de Patents 

F.3.4. Llei 2/2011 de Economía sostenible 

F.3.5. Projecte de llei 3/2022, Llei del Foment de l’Ecosistema de les Empreses 

Emergents, Llei de Startups  

F.3.6. Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI) 2021-

2027. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 

(PEICTI) 2021- 2023. 

F.3.7. Agencia Estatal de Investigación (AEI) 

F.3.8. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
 

F.4. Catalunya: Generalitat de Catalunya. 

F.4.1. Estratègia per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT2030) 

F.4.2. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 

F.4.3. ACCIÓ - Agència per a la Competitivitat de l'Empresa 

F.4.4. Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement  PN@SC 
 
 

G. Qualitat i Gestió 

G.1. Els sistemes de garantia interna de qualitat (SGIQ) a la UPC: visió 

general, procés i guies 

G.1.1. Visió general: https://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca 

G.1.2. Els SGIQ a la UPC: https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional 

G.1.3. Guia SGIQ Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de 

garantia interna de la qualitat 

G.2. La política de qualitat de la UPC: http://www.upc.edu/qualitat/ca 

G.3. Catàleg d’indicadors de la UPC: https://gpaq.upc.edu/eines/?op=cataleg 

https://eit.europa.eu/our-communities/eit-innovation-communities
https://nexteugeneration.com/
https://www.boe.es/eli/es/l/2011/06/01/14/con
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-14581
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-14581
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-7786
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=857331&validity=1809416&traceability=02&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/l/2011/03/04/2
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-81-5.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-81-5.PDF
https://www.ciencia.gob.es/Estrategias-y-Planes/Estrategias.html
https://www.ciencia.gob.es/Estrategias-y-Planes/Estrategias.html
https://www.ciencia.gob.es/Estrategias-y-Planes/Planes-y-programas/PEICTI.html
https://www.ciencia.gob.es/Estrategias-y-Planes/Planes-y-programas/PEICTI.html
http://www.aei.gob.es/
http://www.cdti.es/
https://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/ris3cat/documents/2030/ris3cat-2030.pdf
https://agaur.gencat.cat/ca/inici
http://www.accio.gencat.cat/ca/inici
https://recercaiuniversitats.gencat.cat/ca/01_departament_recerca_i_universitats/PNSC/
http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca
https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional
http://www.aqu.cat/doc/doc_42202055_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_42202055_1.pdf
http://www.upc.edu/qualitat/ca
https://gpaq.upc.edu/eines/?op=cataleg

