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REGLAMENT DEL CENTRE D’INNOVACIO TECNOLOGICA DE LA 
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA. 

 

 

 

1. Naturalesa i Objectius 

El Centre d’Innovació Tecnològica de la Universitat Politècnica de 
Catalunya es una Fundació Pública amb model de gestió privat i té la 
seu social a c/Jordi Girona 31 de Barcelona al edifici del Rectorat de 
la UPC.  El Centre tindrà un NIF propi i s’ emmarcarà com a un 
instrument del Parc UPC. 

Aquest Centre d’Innovació Tecnològica neix amb la clara voluntat de 
ser un instrument que faciliti la transferència tecnològica entre la UPC 
i les empreses. Aquesta transferència es basa en una recerca de 
qualitat. L’agrupament de diferents grups i centres de recerca de la 
UPC amb un marca única té la clara voluntat de col·laborar a que les 
empreses del nostre país millorin la seva innovació i competència 
tecnològica. El Centre d’Innovació Tecnològica disposa de grups 
experts en Tecnologia Industrial, Tecnologia de la Informació i les 
Comunicacions, Tecnologia d’Enginyeria Civil, Arquitectura, 
Urbanisme i Edificació, Tecnologia Química així com en temes 
estratègics del país com son l’Energia, Aigua, Bioenginyeria, Recursos 
Naturals, entre els més importants. Aquesta diversificació en l’oferta 
facilita a l’empresa la possibilitat de poder demanar un projecte 
interdisciplinar i que el mateix centre pugui donar resposta unitària a 
la petició empresarial amb la solució integral del projecte tecnològic. 
Aquesta era una de les necessitats que va fer palès la Conselleria 
d’Universitats, Innovació i Empresa i que des d’aquest Centre 
d’innovació Tecnològica recolzarem aquesta política. Així mateix, 
aquest Centre d’innovació Tecnològica ha seguit les línies polítiques 
establertes per la Direcció General d’Innovació que pretenia unir els 
diferents centres de la xarxa d’Innovació Tecnològica de la 
Generalitat de Catalunya per fer instruments més grans i competitius 



al entorn socio-ecònomic del país. A més, es voluntat d’aquest Centre 
continuar col·laborant amb els altres centres i agents Tecnològics del 
país en projectes d’innovació tecnològica industrial. 

La voluntat dels investigadors dels Centres de la Xarxa d’Innovació 
Tecnològica i dels Centres Específics de Recerca de la UPC de crear 
un instrument més flexible en la contractació de personal i gestió dels 
projectes, que els alliberi de la gran càrrega que suposa la gestió i les 
noves oportunitats de projectes i beques i ajuts de contractació que 
ofereix les administracions pels Centres Tecnològics, han estat el 
motor de la creació d’aquest Centre d’Innovació Tecnològica. 

 

2. Òrgans de Govern 

L’òrgan màxim de govern del Centre es el Patronat, que el presideix 
el Rector de la UPC. La Universitat suporta la majoria de la 
representació al Patronat. Hi ha representació del Consell Social, del 
món empresarial així com de l’administració. El nombre de membres i 
les seves funcions estan descrites amb els estatuts del Centre 
d’Innovació Tecnològica de la UPC. Les empreses patrones faran una 
aportació econòmica que constituirà el capital fundacional del Centre. 

D’aquest Patronat emana un Consell Executiu que està composat 
per membres del Patronat i que està presidida pel President del 
Consell Social o empresari en qui delegui si el President no ho fos. La 
presidència del Consell Executiu per part d’un empresari fa que el 
Centre d’Innovació Tecnològica compleixi una de les característiques 
exigides per la Generalitat de Catalunya per tal de ser Centre 
d’Innovació Tecnològica Avançat, els quals són considerats com 
centres principals per a la transferència tecnològica del país i per tant 
els recursos que  aportarà les administracions seran més quantiosos 
que els que no compleixin aquesta condició. Un dels membres serà el 
Vicerector de Recerca i Innovació de la UPC i al menys un altre 
membre correspondrà a un responsable dels grups de recerca i 
transferència tecnològica del CIT-UPC . La funció del Consell Executiu 
es executar els acords del Patronat i aprovar les línies estratègiques 
que haurà de portar a terme el Director/a General del Centre.  

La Direcció estarà assessorada pel Consell Científic-Tecnològic que 
estarà composada pels responsables dels grups de recerca que 
componen el Centre. Aquests investigadors establiran estratègies de 
recerca i també serà un foro per garantir la interdisciplinarietat del 



Centre. Aquest Consell estarà presidit pel Vicerector de Recerca i 
Innovació de la Universitat Politècnica de Catalunya per tal de 
coordinar totes les iniciatives i assistirà també el Director/a del 
Centre. 

Com tots els Centres Tecnològics hi haurà un Consell Empresarial 
en el que diferents empresaris donaran les seves opinions per fer més 
eficaç la feina del Centre d’innovació Tecnològica de la UPC. En funció 
de l’aportació econòmica, les empreses seran membres el Patronat o 
bé del Consell Empresarial del CIT-UPC. Així mateix, el Consell 
d’Avaluació i Qualitat assegurarà l’excel·lent qualitat dels projectes 
que surtin del Centre i obtindrà l’opinió del client. Aquesta Comissió 
serà escollida pel Patronat i estarà composada per cinc membres 
externs als grups de recerca i transferencia tecnològica del CIT-UPC. 
Assistirà amb veu però sense vot el Director/a General. En el cas que 
no sigui adequada determinarà amb els investigadors les accions a 
realitzar per aconseguir la satisfacció amb el treball realitzat. També 
serà la que determini que els treballs que es facin tinguin aspectes 
innovadors i d’aplicació de la recerca realitzada pel grup o centre de 
recerca. Un altre missió d’aquest consell serà determinar la 
conveniència de la incorporació de nous grups al Centre d’Innovació 
Tecnològica de la UPC i que els grups ja adscrits mantinguin els 
estàndards de qualitat. Es a dir, el Centre farà revisions periòdiques 
dels grups en la qual poden haver tant altes com baixes. 

 
3.Gestió de Personal i de Projectes 

El Centre d’Innovació Tecnològica de la UPC contractarà a més del 
Director/a General a un Gestor de Personal el qual serà el 
responsable de les contractacions del Centre. Els contractes seran per 
obra-servei a càrrec dels projectes dels investigadors amb la durada 
que estableixi el investigador responsable. L’investigador responsable 
o persona en qui delegui serà el responsable de la selecció de 
personal.  Els contractes s’hauran de fer efectius en un breu període 
de temps per tal de guanyar efectivitat en el desenvolupament del 
projecte. Aquest fet donarà agilitat a tots els processos contractuals, 
aquest fet es crític pel bon funcionament del Centre ja que els 
projectes demandats per les empreses tenen curts terminis 
d’execució.  

El Centre d’innovació Tecnològica de la UPC subcontractarà, 
mitjançant un conveni, al Centre de Transferència Tecnològica de la 



UPC l’administració de projectes. El CTT nomenarà als tècnics a 
temps complet per a l’administració dels projectes del Centre 
d’Innovació Tecnològica. El CTT haurà de garantir la bona 
administració dels projectes de recerca, segons les directrius donades 
pels Consells Executius, Científic_tecnològic i d’Avaluació i Qualitat.  

Al ser el Rector de la UPC al mateix temps President del Centre 
d’Innovació Tecnològica de la UPC permet que els investigadors 
adscrits al Centre puguin demanar projectes o bé per la Universitat 
(gestionats pel CTT) o bé pel Centre d’Innovació Tecnològica 
(gestionats pel CIT). Cada professor tindrà un únic centre de cost, 
però apareixeran diferenciats dos comptes de resultats, un 
corresponen als projectes UPC i un altre als projectes CIT-UPC. No es 
podran transferir diners entre projectes UPC i projectes CIT-UPC ja 
que cauríem a una il·legalitat de fet.  

 

Els professors o personal de recerca que rebin la nòmina de la UPC i 
que estiguin treballant en grups del CIT-UPC en transferència de 
tecnologia i que signin projectes amb NIF del CIT-UPC o bé que 
tinguin una participació en ells tindran que signar un conveni 
d’adscripció al CIT-UPC, per tal d’evitar la cessió il·legal de 
treballadors. Els membres de la UPC mantindran tots els seus drets i 
deures. El model que es farà servir es el de la Generalitat de 
Catalunya amb entitats vinculades a Universitats públiques catalanes 
i que va ser aprovat pel Consell de Govern de data 15/5/2008 (CG 
10/5 2008). 

 

4.Integrants del Centre d’Innovació Tecnològica de la UPC 

Els grups que integren el CIT-UPC serien els actuals Centres de la 
Xarxa d’Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya, ja que 
aquests centres han estat avaluats anualment per l’antic CIDEM i son 
integrants en aquest moment de la marca TECNIO de la Generalitat 
de Catalunya (veure annex 1). Aquests centres al ser reconeguts per 
la Generalitat facilitaran que el CIT-UPC sigui reconegut per la 
Generalitat com a Centre d’Innovació Tecnològica. Acte seguit s’obrirà 
una convocatòria per aquells centres específics i grups de recerca i 
transferència de tecnològica que vulguin entrar al CIT-UPC.   



Els Centres Específics de Recerca seran prioritaris per a la seva 
incorporació degut al seu caràcter interdisciplinar i de transferència 
tecnològica i seran considerats membres fundadors (al igual que els 
centres de la xarxa IT) ja que han estat implicats des dels inicis del 
procés de gestació d’aquest centre.  

 

En tots els casos, per ser integrant del Centre d’Innovació 
Tecnològica serà necessari: 

 Pertinença a la Universitat Politècnica de Catalunya 
 Signatura d’un document que manifesten la seva voluntat de 

formar part del Centre d’Innovació Tecnològica de la UPC. 
 Signatura del conveni d’adscripció dels membres que 

participaran de la UPC. 
 L’informe favorable del Consell d’Avaluació i Qualitat. Aquest 

Consell marcarà una sèrie de criteris per l’adequació o no de la 
incorporació dels grups i les seves renovacions. En principi 
seran renovacions per tres anys d’activitat. Especialment, 
valorarà el caràcter de transferència tecnològica basada en una 
recerca de qualitat. Els nous grups seran admesos pels Consells 
Científic-Tecnològic i l’Executiu. 
 

S’establiren amb les seves unitats bàsiques (departaments i/o 
instituts) els acords que permetin respectar aquells acords interns 
entre els grups i la unitat bàsica. 
 

En ocasions, si els diferents grups que integrin el Centre d’Innovació 
Tecnològica no poden donar resposta total o parcial a les peticions 
empresarials o bé no tindran el grau d’expertesa suficient. En aquest 
casos podran ser subcontractats a grups de recerca de la UPC. 
Aquestes col·laboracions seran coordinades pel Centre d’Innovació 
Tecnològica. Per tal el CIT-UPC fomentarà molt prioritàriament les 
col·laboracions necessàries entre la UPC i el CIT-UPC per tal de donar 
la resposta òptima als seus projectes.   

 

5. Unitats Associades 

Les unitats associades al Centre d’Innovació Tecnològica seran 
aquelles entitats vinculades a la Universitat Politècnica de Catalunya o 



de centres d’altres universitats que tenen col·laboracions amb la 
nostra Universitat que volen tenir un règim estable de cooperació 
amb el CIT-UPC. Aquestes unitats no poden ser membres de ple dret 
del CIT-UPC però es farà un conveni d’unitats associades signades pel 
President del CIT-UPC i de la unitat associada per establir les 
col·laboracions entre ambdues institucions d’una manera estreta per 
afavorir les finalitat d’aquests centres.  

 

6. Divisions Tecnològiques del Centre d’Innovació Tecnològica 

El Centre s’articularà en 5 Divisions Tecnològiques, que seran: 

1. Divisió de Tecnologia Industrial 
2. Divisió de Tecnologia Energètica 
3. Divisió de Bioenginyeria, Química, Recursos Naturals i Alimentació. 
4. Divisió de Tecnologia de la Informació i Comunicacions 
5. Divisió d’Enginyeria Civil, Arquitectura, Urbanisme i Edificació. 

 

Cada un dels grups o centres pertanyerà a una divisió principal 
encara que en alguns casos pugui participar en més d’una divisió 
tecnològica.   

 

Cadascuna de les divisions del Centre d’innovació Tecnològica tindrà 
un gestor-promotor. La seva missió principal serà la de facilitar la 
gestió dels projectes i del personal necessari a contractar, si es el 
cas, per la seva execució a més de donar a coneixer els grups de 
cada divisió tecnològica del CIT-UPC i aconseguir projectes. Aquesta 
persona estarà en contacte estret amb el promotor de cada grup de 
recerca per facilitar la seva feina amb la finalitat de que no siguin els 
promotors i/o administradors dels grups qui interaccionin amb els 
gestors de projectes i de personal del Centre. D’aquesta manera 
alliberen d’una gran part de la gestió als grups que constitueixen el 
Centre. Encara que la principal missió d’aquestes persones és la 
gestió podran fer tasques de promoció amb les empreses per la 
consecució de projectes. El Centre podrà establir incentius per 
objectius a aquest personal.  

 



Els directors dels grups de recerca de cada divisió formaran part de 
les Comissions d’accés d’aquest personal com a gestors-promotors de 
la seva divisió i vetllaran per la consecució dels objectius previstos. 

 

6. Règim Econòmic 
 

Els projectes que es gestionin des del Centre d’Innovació Tecnològica 
tindran un overhead del 14.7% que retindra el Centre d’innovació 
Tecnològica de la UPC (igual que els que es gestionen pel CTT-UPC). 
Aquest overhead servirà per pagar les despeses corrents de la 
Universitat que es a on es desenvolupen els projectes 
(aproximadament un 10%) i es retribuirà la subcontractació al CTT 
per l’administració de projectes a més de cobrir les despeses de 
personal de la Direcció, Gestor de Personal i Gestors-Promotors de les 
diferents divisions. (aproximadament un 4%). El 0.7% serà per 
l’ajuda al desenvolupament. 

 

7. Espais 
 

Els espais del Centre d’innovació Tecnològica consistiren en una seu 
central situada en un principi a l’edifici Nexus 2 del Campus Nord. En 
cada delegació del CTT hi haurà assessorament per les empreses que 
vulguin contactar amb el Centre d’Innovació Tecnològica de la UPC.  

Els grups de recerca tindran els seus laboratoris habituals per tal de 
desenvolupar el projectes de transferència de tecnologia. Així mateix 
el Centre disposarà d’uns laboratoris als edificis del Parc (Gaia, 
Neapolis, k2M, Campus Diagonal-Besòs,...) per tal de fer projectes 
interdisciplinars de transferència de tecnologia que per la seves 
característiques necessitin provisionalment un espai. S’hauran de 
respectar els criteris d’ocupació per projectes i pagar un lloguer 
segons els criteris del Parc UPC.     

 

 


