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Reglament dels títols propis de primer i de segon cicle de la UPC
Preàmbul
L’autonomia universitària és reconeguda per la Constitució i regulada per la Llei Orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats (LOU) i la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats
de Catalunya. El reconeixement de l'autonomia que correspon a la universitat com a dipositària
de l'interès general de l'educació superior comporta la llibertat d'organització i el deure de retre
comptes davant la societat.
Específicament, l'autonomia en els ordres acadèmic, de govern, administratiu i financer de la
Universitat Politècnica de Catalunya comprèn, entre altres, la possibilitat d’impartir
ensenyaments conduents a l’obtenció de títols propis i de diplomes, així com ensenyaments de
formació al llarg de tota la vida. Els estatuts de la Universitat recullen aquesta possibilitat i el
seu objectiu: atendre la demanda social de formació que no està coberta per l’oferta
d’ensenyaments oficials homologats.
Els ensenyaments vinculats als títols propis i diplomes de la UPC s'estructuren en el que
actualment es denominen estudis de primer i segon cicles i estudis de postgrau o de formació
permanent. Aquesta nomenclatura es modificarà amb la implantació de l’EEES, que preveu
l’establiment d’un sistema de titulacions universitàries oficials de dos cicles, qualificats de grau i
postgrau. Els futurs estudis de grau inclouran les actuals titulacions de primer i segon cicles, i
els de postgrau conduiran a les titulacions de màster i/o doctor. Les titulacions oficials es
complementaran amb una oferta orientada a la formació al llarg de tota la vida.
No obstant això, en aquest Reglament s’empra la nomenclatura vigent en la data d’aprovació,
d’acord amb la qual els estudis de postgrau de la UPC són estudis vinculats a l’obtenció de
diplomes i comprenen els programes de màster, programes i cursos de postgrau i cursos
d’especialització, que gestiona la Fundació Politècnica de Catalunya. La Junta de Govern de la
Universitat va aprovar, en la sessió celebrada el dia 16 de juny de 1999, la normativa dels
ensenyaments de postgrau i dels cursos d’extensió universitària, deixant els ensenyaments
vinculats a títols propis de primer i segon cicles per a una regulació específica posterior.
La UPC vol desenvolupar els ensenyaments vinculats als títols propis que ofereix amb els
mateixos criteris de qualitat i excel·lència que aplica als estudis oficials, per això ha elaborat
aquest reglament, que determina les característiques dels estudis conduents a títols propis de
primer i segon cicles de la UPC, estableix els mecanismes necessaris per garantir la qualitat
dels ensenyaments que acrediten i recull les funcions dels òrgans competents en la matèria.
Article 1. Objectiu
La Universitat Politècnica de Catalunya, en ús de la seva autonomia i d’acord amb la legislació
vigent, pot impartir ensenyaments conduents a l’obtenció de diplomes i de títols propis de
primer i segon cicles, en el marc de la Programació Universitària de Catalunya. Aquestes
titulacions tenen com a objectiu general atendre la demanda social de formació que no està
coberta per l’oferta d’ensenyaments oficials homologats.
Article 2. Estructura i característiques
Els ensenyaments vinculats als títols propis de primer i segon cicles de la UPC tenen una
estructura, una durada i unes característiques anàlogues a les dels ensenyaments oficials
homologats.
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L’oferta comprèn:
§
Estudis vinculats a títols propis de primer cicle, que condueixen al títol de Graduat;
§
Estudis vinculats a títols propis de només segon cicle, que condueixen al títol de Graduat
Superior;
§
Estudis vinculats a títols propis de primer i segon cicles, que condueixen al títol de Graduat
Superior
Article 3. Proposta
La proposta de creació d’un títol propi de primer i segon cicles podrà constituir una iniciativa
procedent d’un o més centres docents, es presentarà al Consell de Govern i ha d’incloure una
memòria justificativa acadèmica i econòmica, a més dels documents que el sol·licitant consideri
oportuns per recolzar-la.
La memòria contindrà, si més no, els apartats que s’estableixen a continuació:
a. Denominació del títol propi que es proposa.
b. Justificació expressa de les necessitats socials, científiques o professionals a les quals
la nova titulació atén i els objectius que es pretenen assolir.
c. Destinataris del títol proposat.
d. Proposta, si escau, de model de direcció i de gestió dels estudis.
e. Càrrega lectiva i organització docent: durada en crèdits ECTS i calendari.
f. Pla d’estudis, metodologia docent i d’aprenentatge.
g. Proposta inicial de nombre i característiques del professorat que participarà en la
docència.
h. Condicions específiques d’accés dels alumnes, si escau (titulacions prèvies que hi
donen accés, a més de les que fixa la normativa general per a l’accés a estudis
homologats del mateix grau acadèmic), preus, beques, places mínimes i màximes
ofertes i criteris de selecció.
i. Requisits per a l’obtenció del títol: modalitat de formació i sistema de valoració del
rendiment acadèmic.
j. Proposta de convalidació o equivalència entre alguns dels crèdits del títol propi i alguns
crèdits d’altres titulacions, per a l’estudi i aprovació, si escau, per part de la Comissió de
Convalidacions.
k. Institucions o centres que participen i/o col·laboren en la impartició dels estudis.
l. Estudi de viabilitat econòmica.
m. Justificació dels preus proposats i del grau de cobertura dels costos de la posada en
funcionament del títol propi sol·licitat.
n. Descripció de les instal·lacions i mitjans materials dels quals es disposa per a l’adequat
desenvolupament de les activitats del títol proposat, així com el destí i la ubicació dels
que s’adquireixin específicament, i també els fons amb els quals s’obtenen.

Article 4. Aprovació
1. Correspon al Consell de Govern i al Consell Social l’aprovació d’aquests ensenyaments, amb
l’informe previ de les Comissions de Docència, Econòmica i de Personal del Consell de
Govern.
2. El nombre de places de nou accés a l’ensenyament es fixarà en la Programació Universitària
de la UPC, que aproven anualment el Consell de Govern i el Consell Social.
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Article 5. Procés d’implantació
El procés d’implantació d’una nova titulació pròpia de primer i segon cicles es realitzarà d’acord
amb el circuit annex a aquest Reglament.
Article 6. Accés
Amb caràcter general, per accedir als títols propis de la UPC s’han de complir els mateixos
requisits que fixa la normativa general per a l’accés a estudis homologats del mateix grau
acadèmic.
A més, el centre o centres docents implicats podran establir una regulació específica d’accés a
una determinada titulació pròpia per a aquells estudiants i aquelles estudiantes que estiguin en
possessió d’un altre títol propi universitari, o d’un títol estranger d’educació superior no
homologat. Aquesta regulació s’ha de fixar a la memòria acadèmica d’implantació dels estudis
(article 3, lletra “h”).
Article 7.- Normativa acadèmica i administrativa
Els ensenyaments vinculats als títols propis de primer i segon cicles de la UPC es regiran per la
Normativa Acadèmica General dels estudis de 1r i 2n cicles en tot allò que sigui aplicable, és a
dir, el que no es derivi estrictament del caràcter oficial i homologat de les titulacions.
Article 8. Direcció i gestió dels estudis
La direcció d’una titulació pròpia de primer i segon cicles s’assimilarà a la d’un pla d’estudis
oficial homologat. En el cas d’un títol propi creat a iniciativa d’un únic centre docent, l’equip
directiu del centre designarà d’entre els professors del centre un director o una directora dels
estudis. L’estructura de gestió i de serveis del centre assumirà les necessitats derivades de la
implantació de la nova titulació.
En el cas d’un títol propi creat a iniciativa de dos o més centres docents, la memòria justificativa
de la titulació especificarà el model de direcció i de gestió que s’aplicarà per a la implantació de
la nova titulació. El model haurà d’especificar el criteri per a la designació del director o la
directora dels estudis.
Article 9. Règim econòmic
Atès que es tracta d’una oferta necessària però no subvencionada, els títols propis de primer i
segon cicles de la UPC s'han d'autofinançar i han de presentar un pressupost equilibrat. En
finalitzar cada exercici econòmic, el director o la directora responsable del títol propi disposarà
d’un termini de tres mesos per presentar a les Comissions Econòmica i de Docència del
Consell de Govern una memòria, en la qual es reflectirà el compliment del pressupost i la
situació econòmica de la titulació. Aquesta memòria contindrà el compte d’explotació del títol
propi, amb el detall d’ingressos i despeses.
L’import corresponent a la matrícula i als preus per serveis acadèmics d’aquests estudis serà
establert pel Consell Social, a proposta del Consell de Govern, tenint en compte la justificació
dels preus exposada a la memòria.
Els ingressos corresponents a aquests estudis s’integren al pressupost general de la UPC.
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Article 10. Vinculació dels estudiants i les estudiantes amb la UPC
D’acord amb els Estatuts de la UPC, els estudiants i les estudiantes matriculats d’estudis
vinculats a títols propis de primer i segon cicles es consideraran membres del centre docent en
el qual s’imparteix la docència.
En el cas d’un títol propi creat a iniciativa de dos o més centres docents, els estudiants i les
estudiantes es consideraran membres del centre que s’indiqui al model de gestió especificat a
la memòria justificativa.
Com a membres d’un centre docent de la UPC, els estudiants i les estudiantes matriculats
d’estudis vinculats a títols propis de primer i segon cicles tindran els mateixos drets i deures
que la resta de membres de la comunitat universitària.
Article 11. Professorat
El professorat de les titulacions pròpies de primer i segon cicles es regirà per la Normativa
vigent pròpia de la Universitat Politècnica de Catalunya relativa al personal docent i
investigador.
La contractació del professorat de la titulació pròpia ha de seguir el circuit ordinari, és a dir, el
centre responsable farà l'encàrrec a les unitats que correspongui.
Article 12. Títols propis interuniversitaris
Els títols propis compartits amb altres universitats es regeixen per aquesta
normativa, o bé per la normativa específica que es fixi en la proposta de la titulació.
Disposició addicional
La UPC pot atorgar/expedir títols propis que no es corresponguin amb l’oferta de l’article 2
d’aquest reglament en base a acords específics adoptats pel Consell de Govern
Disposició transitòria
Els títols propis de la UPC existents prèviament a l’aprovació d’aquest reglament1 s’hi hauran
d’adaptar abans de l’inici de l’any acadèmic 2004/2005 (Graduat Superior), o bé del 2005/2006
(Graduat).

1

§
§
§
§
§
§

Actualment, es consideren els següents estudis conduents a l’obtenció de títols propis:
Graduat en Fotografia i Creació Digital
Graduat en Multimèdia
Graduat Superior en Paisatgisme
Graduat Superior en Disseny
Graduat Superior en Prevenció de Riscos Laborals
Graduat Superior en Enginyeria Logística
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Diagrama per a la implantació
d'un nou ensenyament propi de grau
(Versió actualitzada a la LOU, LUC i els estatuts de la UPC. Octubre de 2003)
CONSELL DE DIRECCIÓ

CENTRE O CENTRES
DOCENTS

Publicació i implantació efectiva del pla d'estudis
Decret 406/1996 (DOGC 2/01/1997)

Elaboració de la memòria d’implantació difinitiva
(art. 97.3 Estatuts UPC: característiques
anàlogues als estudis homologats RD 1497/1987 )

Aprovació de la programació universitària
Decret 258/1997 (DOGC 9/10/1997)

1.
Demana al Vicerector d'Ordenació
Acadèmica la implantació d'un nou
ensenyament i elabora la memòria
justificativa de la petició amb el
suport de l'AD.

2.
Accepta la proposta de nova implantació i la
porta a Consell de Govern per tal que
s'inclogui a la programació universitària
provisional. Una vegada aprovada per
Consell de Govern, negocia amb la
Generalitat aquesta programació.

Proposta
d'implantació i
memòria justificativa

3.
Acceptada per la Generalitat la programació
universitària provisional, inclós el nou
ensenyament, la porta al Consell Social per
tal que l'aprovi com a programació
universitaria definitiva de la UPC per al curs
següent.

4.
Insta el nomenament de la Comissió
mixta per a l'elaboració del pla
d'estudis a través de l'AD.

5.
La Comissió Mixta elabora la memòria definitiva
d'implantació del nou ensenyament, que ha
d'incloure la proposta de pla d'estudis, l'acord de
regulació de preus i les normatives acadèmiques
específiques, si escau, amb suport de l'SGA,
Aquests documents han de ser aprovats per
Junta de Centre.

6.
Presenta el pla d'estudis i la memòria
d’implantació a Consell de Govern per la seva
aprovació (previa aprovació per la Comissió de
Docència, la Comissió Econòmica I la Comissió
de Personal del CG). Si es vol implantar al curs
següent, hauria d'estar aprovada per Consell de
Govern el mes d'abril.
Posteriorment, presenta l'acord de regulació dels
preus al Consell Social per la seva aprovació.
Aquesta regulació de preus s’haurà d’incloure al
pressupost de la UPC d’exercicis posteriors.

Memòria d'implantació
definitiva, normatives
acadèmiques i regulació de
preus.

7.
Publica el pla d’estudis al DOGC, a través de
l’SGA.
Sol·licita a la Generalitat, si escau i està
prèviament aprovat pel Consell Social, a través
de l' SGA, l'acreditació de la titulació, a la que
ha d'adjuntar el pla d'estudis.
L'SGA envia còpia de tota la documentació
generada al procés al Centre per al seu
coneixement. La documentació original s'arxiva
al Rectorat.

8.
Còpia de la
documentació

AD: Àrea de Docència
SGA: Servei de Gestió Acadèmica

Rep la còpia de tota la
documentació i implanta el pla
d'estudis, amb el suport de l'SGA
als sistemes informàtics de Gestió
Acadèmica, si escau.

