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5.7. Aprovació de la Normativa del registre de les entitats
participades per la UPC

Acord núm. 21/2017. Vist l’acord núm. 39/2017 del Consell de Govern de 30 de març de 2017, i
l’informe favorable de la Comissió Econòmica, en virtut de l’article 24 dels Estatuts de la UPC
s’aprova la Normativa del registre de les entitats participades per la UPC.
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1. Preàmbul
L’article 24 dels Estatuts de la UPC disposa que “la UPC pot crear entitats amb personalitat
jurídica diferent de la de la Universitat per a la promoció i el desenvolupament de les seves
finalitats, d’acord amb la legislació general aplicable, per si mateixa o en col∙laboració amb
altres entitats públiques o privades. L’actuació d’aquestes entitats s’ha d’ajustar als principis
enunciats en el títol preliminar d’aquests Estatuts”.
D’acord amb aquest precepte, amb l’objectiu de desenvolupar millor la missió que té
legalment encomanada, la UPC ha creat i participa en els òrgans de govern de moltes i
diverses entitats, amb diferent grau d’intensitat.
Conscients de la influència directa que la participació de la UPC en aquestes entitats pot tenir
en l’estabilitat pressupostària, i de la importància de disposar d’eines que permetin fer el
seguiment i control de les mateixes, la UPC ha realitzat durant els darrers anys un important
esforç de recollida i cerca de dades, fet que ha permès catalogar les diferents entitats
participades per la UPC.
El present document, més que tornar a incidir en aspectes ja reglamentats per les diferents
Administracions a qui correspon retre comptes, el que pretén és donar pautes d’actuació a
nivell intern, que permetin la consecució dels objectius esmentats, i assegurin l’acompliment
de la legalitat vigent en matèria de racionalització, control i transparència.

2. El Registre d’Entitats Participades per la UPC (REP‐UPC)
Es crea el Registre d’entitats participades per la UPC, amb l’objecte de disposar d’un inventari
del conjunt de les participacions de la UPC en altres entitats, i amb la finalitat de fer
seguiment de les modificacions que afecten la posició de la UPC en les entitats objecte del
registre, recollir les dades bàsiques, i garantir‐ne la publicitat i la transparència.
El REP‐UPC és una eina organitzativa de la pròpia universitat, i el mitjà a través del qual es
dóna compliment als requeriments de la “Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno”, i a la “Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern”.
El registre inclou totes les entitats amb personalitat jurídica pròpia en què la UPC participa,
sigui quin sigui el seu grau de participació i la seva figura jurídica. Inicialment inclourà
únicament els ens on la UPC participa directament, però hi podrà incorporar, posteriorment,
els ens de participació indirecta mitjançant les seves entitats de participació majoritària.
L’Àrea de Serveis Jurídics és la unitat responsable de gestionar i mantenir el Registre d’Entitats
Participades de la UPC, així com de recopilar i conservar en format electrònic els principals
documents legals de l’entitat, especialment els relatius a la participació de la universitat, i
d’instruir els expedients necessaris per a l’adopció dels acords dels òrgans competents.
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El funcionament del Registre d’entitats participades per la UPC es regeix per les normes
relacionades a l’Annex 1. El REP‐UPC contindrà, de cada entitat, la següent informació:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Denominació social
Acrònim
NIF
Codi REP
Estat registral (situació associada al cicle vital)
Naturalesa jurídica
Grau de participació de la UPC
Via de participació (directa o indirecta)
Funcions o objecte social
Domicili social
Altres entitats partícips
Administració pública d’adscripció, si s’escau.
Càrrecs directius i de gestió
Òrgans de govern
Representants de la UPC
Documentació legal (Estatuts, escriptures públiques, acords òrgans de govern...)
Altres

En el cas d’entitats del Grup UPC i d’entitats amb participació majoritària de la UPC, el REP‐UPC
tindrà també la informació que consta a continuació:
‐ Dades econòmiques:
 Pressupost, comptes anuals i auditoria
 Endeutaments (contractes, avals...)
 Patrimoni immobiliari: arrendaments, adquisicions, alienacions...
 Contracte‐programa o encàrrec de gestió amb la UPC
 Convenis i contractes amb la UPC
‐ Dades de personal:
 Conveni col∙lectiu
 Plantilla
 Contractes amb els membres de l’equip directiu i de les seves modificacions, que
requereixen autorització prèvia de la UPC
‐ Altres: sentències, informes...
El director/a de l’entitat del grup UPC és el responsable d’enviar i mantenir actualitzada aquesta
informació al REP‐UPC.
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3. Classificació de les entitats participades
La UPC classifica les seves entitats participades bàsicament segons dos criteris:
‐ La figura jurídica
‐ El grau de participació de la UPC

o Segons la figura jurídica:






Fundacions
Consorcis
Societats Mercantils
Associacions
Altres

o Segons el grau de participació de la UPC en l’entitat:
La participació de la UPC en els òrgans de govern pot ser majoritària o no majoritària.
‐ És majoritària quan la UPC, de manera directa o indirecta, posseeix més del 50% del
patrimoni de l’entitat, o bé ostenta una representació superior al 50% en els òrgans de
govern.
D’entre aquestes, parlem de Grup UPC quan ens referim a les entitats que la UPC ha
constituït per al millor desenvolupament de les funcions que li són pròpies, i sobre les
quals exerceix un control total o molt majoritarii i estan presidides pel rector o rectora.
‐ És no majoritària quan la UPC posseeix una participació en una proporció igual o
inferior al 50%. La participació no majoritària, al seu torn, es considera:
 Superior si la participació de la UPC, tot i no ser majoritària, és més gran que la de
qualsevol altre partícip.
 Paritària quan la UPC posseeix un patrimoni del 50% de l’entitat, o un poder de
decisió equivalent al que posseeix l’altre o altres participants.
 Minoritària en la resta de casos.
D’acord amb el que disposa la Llei 40/2015, els Consorcis i les Fundacions hauran de
determinar en els seus estatuts a quina Administració Pública resten adscrits, en funció de
determinats criteris. Així, es consideraran “adscrites a la UPC” aquelles entitats en les quals
la UPC tingui reconeguda alguna de les facultats següents, en la prioritat que a continuació
es relaciona, i referida a la situació en el primer dia de l’exercici pressupostari:
a) Disposi de la majoria de vots en el seu òrgan de govern principal
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b) Tingui facultats per nomenar o destituir a la majoria dels membres dels òrgans
executius.
c) Tingui facultats per nomenar o destituir a la majoria dels membres del personal
directiu.
d) Disposi d’un major control sobre l’activitat de l‘entitat.
e) Tingui facultats per nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan de
govern principal.
f) Financi en més d’un cinquanta per cent o, en el seu defecte, en major proporció,
l’activitat desenvolupada per l’entitat, tenint en compte tant l’aportació del fons
patrimonial com el finançament concedit cada any.
g) Ostenti el major percentatge de participació en el fons patrimonial.
Qualsevol canvi d’adscripció a una altra Administració Pública comporta necessàriament la
modificació dels estatuts, en les condicions establertes per la Llei.

4. Aprovació de la participació de la UPC en les entitats
D’acord amb el disposat en la Llei d’Universitats de Catalunya (art. 88.e) i en els Estatuts de la
UPC (art. 160), correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, “aprovar la
constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el
desenvolupament de les finalitats de la universitat, i aprovar la participació de la universitat
en altres entitats”, així com “autoritzar el rector o rectora a adoptar els acords d’adquisició,
disposició i gravamen de béns immobles i, a partir dels límits que aprovi el Consell Social, dels
béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials”.

Procediment
o Creació d’una entitat, o entrada de la UPC
Les persones o unitats que proposin la creació d’una entitat, o bé l’entrada de la UPC en
una entitat ja creada, han de presentar una memòria justificativa, que haurà d’incloure la
informació següent:






Descripció de l’entitat i de les seves finalitats
Forma jurídica
Justificació de l’interès i oportunitat de la participació
Grau de participació proposat per a la UPC
Aportacions econòmiques, d’espais i/o equipaments que, en el seu cas,
hagi de realitzar la UPC. En cas que es tracti de xarxes o associacions proposades per
un o més grups de recerca específics i, per tant no sigui d’interès més general per a la
universitat , els grup/s interessats han d’assumir per escrit les quotes de participació al
seu càrrec.
 Estatuts vigents o proposats
 Document de constitució de l’entitat, si s’escau
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 Certificació de la composició dels òrgans de govern, vigent o proposada
 Proposta de pactes extraestatutaris: convenis, acords..., si s’escau
Les propostes es vehiculen a través del Rectorat, qui valora l’oportunitat de participació. A
continuació la Gerència examina la documentació presentada i sol∙licita, si s’escau,
informació complementària (dades economicofinanceres dels darrers exercicis, estudis de
viabilitat, plans d’actuació...). Finalment, la proposta se sotmet a la consideració dels
òrgans de govern de la universitat, procés que culminarà, si escau, amb l’aprovació per part
del Consell Social, a proposta del Consell de Govern, i amb els informes previs de la
Comissió Econòmica de cadascun d’aquests dos òrgans.
En compliment de la normativa vigent, els acords de creació de les spin‐offs segueixen un
circuit invers, atès que han de ser aprovats pel Consell de Govern, amb l’informe previ del
Consell Social.
La UPC també pot participar en entitats per invitació d’altres organismes, ja sigui amb
caràcter honorífic, protocol∙lari, o bé assumint eventualment la representació d’un
determinat sector. En tot cas, el procés intern d’aprovació haurà de ser el mateix.

o Modificacions
Les propostes de modificació de la participació de la UPC en entitats s’hauran de justificar
documentalment, segons l'abast de la proposta.
Quan les modificacions proposades siguin estructurals o facin referència a qüestions
rellevants, els criteris seran els mateixos que els aplicats per a la creació o presa de
participació. En tot cas, es consideren elements essencials, si més no:






Les funcions, l'objecte o la finalitat
La forma de personificació
La participació de la UPC
Les modificacions que suposin algun tipus de compromís econòmic per a la UPC
La fusió, l’escissió, la desvinculació i l’extinció

Si les modificacions són de caràcter menor i la participació de la UPC no és majoritària, la
decisió podrà ser adoptada directament pel Rector, que n’informarà posteriorment al
Consell de Govern i al Consell Social.
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o Extinció d’entitats, o desvinculació de la UPC
L’extinció d’una entitat, o bé la desvinculació de la UPC respecte una entitat en què
participa, es podrà produir a petició de l’entitat o a iniciativa de la pròpia Universitat, quan
tingui lloc alguna de les circumstàncies següents:
 Quan sigui adient en termes d’eficàcia i eficiència en la prestació de serveis públics.
 Quan s’apreciï que han perdut la seva vigència els criteris de creació o participació de
la UPC o s’hagin modificat les condicions de participació de manera que deixi de ser
convenient la seva participació en l’entitat.
 Quan es doni qualsevol altre dels supòsits legalment previstos.
En aquests casos, es prepararà la corresponent proposta, degudament argumentada, per
tal de sotmetre‐la a la consideració del Consell de Govern i del Consell Social de la
universitat.

El rector, o persona en qui delegui, està facultat per elevar a públics els acords que siguin
presos en relació a l’alta, modificació o extinció de les entitats, així com per nomenar les
persones o càrrecs que hagin de representar la universitat als òrgans de govern de les
entitats, si no estan determinats als Estatuts, i realitzar tots els actes necessaris per a
l’efectivitat de l’acord, inclosa la rectificació d’errors i esmenes de deficiències.

5. Els representants institucionals
Són les persones que han estat designades per representar la universitat en els òrgans de
govern o consultius de l’entitat.
Com a màxima autoritat acadèmica de la Universitat, correspon al rector exercir la
representació d’aquesta en l’òrgan de govern, i, en el seu cas, designar els altres
representants que els estatuts de cada entitat prevegin. El rector també pot delegar la
representació que li pertoca en alguna altra persona.
Els nomenaments del rector precisaran si es realitzen per raó del càrrec o bé per designació
potestativa. En el Registre de la UPC constaran les dades següents:





El càrrec que ocupen a la UPC, si és el cas
Nom, cognoms i DNI
Càrrec o funció exercida en l’òrgan
Data d’inici de vigència i de finalització

La UPC concertarà i mantindrà actualitzada una pòlissa que cobreixi la responsabilitat de les
persones designades per la UPC als òrgans de govern de les entitats participades.
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Drets dels representants de la UPC en els òrgans de govern de les entitats
o Representar la UPC en les reunions dels òrgans de govern de l’entitat, i prendre les decisions
que li corresponguin en l’àmbit de les seves competències, obtenint l’autorització pertinent
dels òrgans de govern de la UPC quan pertoqui.
o Rebre de la UPC tota la informació que li permeti desenvolupar la seva missió.
o Realitzar a la UPC les consultes de caire polític, econòmic, jurídic o de qualsevol altre tipus
que consideri adient, en el marc de l’activitat de l’entitat.
o Tenir assegurada per la UPC la responsabilitat civil derivada de la participació en els òrgans
de govern de les entitats.
o Tots els altres previstos a la legislació vigent.

Deures dels representants de la UPC en els òrgans de govern de les entitats
o Complir bé, lleial i diligentment amb el càrrec que exerceix i amb la representació que
ostenta.
o Conèixer la normativa bàsica relativa a la institució a la qual s’integra en qualitat de
representant.
o Col∙laborar per facilitar les dades i documentació a la universitat.
o Actuar d’enllaç entre la UPC i l’entitat.
o Traslladar al rectorat propostes que requereixin l’aprovació de les entitats participants.
o Informar al rectorat de totes les decisions i projectes de l’entitat i custodiar la documentació
de les mateixes.
o Traslladar a la gerència els comptes anuals i altra normativa econòmica de l’entitat amb
caràcter previ a la seva aprovació, per tal que pugui ser examinada i autoritzada. En cas de
no disposar d’aquesta autorització, el representant haurà d’abstenir‐se en la votació.
o Tots els altres previstos per la legislació vigent.

6. Relació amb les entitats, avaluació i seguiment de les seves activitats
o Entitats del Grup UPC
La relació de la UPC amb cada una de les entitats del seu Grup es regula mitjançant la
signatura d’un contracte‐programa o encàrrec de gestió, en els termes establerts als
Estatuts de la universitat.
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Aquestes entitats tenen la consideració de “medi propi i servei tècnic” de la UPC, i estan
sotmeses a l’obligació de retre comptes en els mateixos terminis i amb el mateix
procediment que la Universitat (art. 164 de la LUC i art. 43 dels Estatuts UPC).
Com a ens integrants del sector públic institucional, aquestes entitats han de comptar, des
del moment de la seva creació, amb un pla d’actuació que contingui les línies estratègiques
al voltant de les quals s’ha de desenvolupar la seva activitat, que es complementaran amb
plans anuals. Correspon a la UPC el control de la seva eficàcia i la supervisió continuada de
les seves activitats. En particular, la universitat ha de verificar periòdicament, si més no, els
aspectes següents:
‐ La subsistència de les circumstàncies que varen justificar la seva creació, així com de la
seva consideració com a medi més idoni per a la consecució de les finalitats per a les
quals van ser creades.
‐ La seva sostenibilitat financera.

o Entitats que no són del Grup UPC, però amb participació majoritària
La relació de la UPC amb les entitats amb participació majoritària s’ha de regular
mitjançant convenis o altre instrument similar, i ha de garantir el control efectiu per part
dels òrgans de govern de la UPC.
Aquestes entitats estan sotmeses a l’obligació de retre comptes en els mateixos terminis i
el mateix procediment que la Universitat (LUC, art. 164).

o Entitats amb participació no majoritària
Quan la participació de la UPC en l’entitat sigui no majoritària, el paper de supervisió serà
exercit directament pel membre del consell de direcció de la UPC que hi tingui
competència, en funció de la tipologia de l’ens.

o Entitats vinculades de recerca
Amb independència de la forma de personificació i grau de participació de la UPC en els
seus òrgans de govern, la relació entre la UPC i les Entitats Vinculades de Recerca (EVR)
s’ha de regir per un conveni que contempli les qüestions relatives a la vinculació del seu
personal, establint, així mateix, els criteris i els mecanismes específics de seguiment de
l’entitat pels òrgans de govern. Aquests convenis han de ser aprovats pel Consell de
Govern.

o Spin‐off
Les relacions de la UPC amb les spin‐offs es regeixen pels pactes de socis, que han de
garantir en tot cas el dret d’informació dels representants de la UPC. Anualment, es
presenta al Consell de Govern i al Consell Social un informe de seguiment global.
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7. El Portal de Transparència
Per mitjà del portal web corporatiu de la Universitat Politècnica de Catalunya (“UPC
transparent”), es podrà accedir a la informació bàsica de cada entitat, d’acord amb el que
disposa la legislació vigent, i en concret:
‐
‐
‐
‐

Nom complet i acrònim
Figura jurídica
Grau de participació de la UPC
Pàgina web

D’acord amb l’establert a les normes de transparència, en el cas d’entitats mercantils on la
posició de la UPC és minoritària, com és el cas de les spin‐off, es respectaran sempre les
clàusules de confidencialitat signades.
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Annex 1

Normes de funcionament del
Registre d’Entitats Participades per la UPC
Procediments
Un cop es té coneixement que s’han iniciat els tràmits encaminats a la incorporació de la UPC
en una altra entitat amb personalitat jurídica pròpia, s’obre una nova fitxa, i es registra com a
Pre‐Alta, en tant dura el procés i la preparació dels documents preceptius per a la seva
presentació i eventual aprovació per part dels òrgans de govern.
L’Alta es formalitza en el moment en què es fa efectiva aquesta aprovació i s’executen els
actes necessaris per a l’adquisició de personalitat jurídica, o quan es comunica a l’entitat, i
aquesta efectua els tràmits legals corresponents per a l’efectivitat de la participació de la UPC
en l’entitat.
A cada ens se li assigna un codi identificatiu alfanumèric (REP‐xxx). Aquest codi conté una part
numèrica invariable (que es manté, fins i tot, en cas de baixa), i una altra que pot variar en
funció del cicle vital de l’entitat, o d’altres situacions conjunturals (canvi en les formes de
personificació, grau de participació de la UPC...).

Estat registral (situació associada al cicle vital)
o Alta:

Entitat creada, constituïda i activa a tots els efectes.

o Pre‐Baixa:

Entitat per a la qual s’ha determinat l’inici dels tràmits conduents
a suprimir‐la, dissoldre‐la, alienar‐la o desvincular‐la. Legalment,
encara és activa.

o Pre‐Alta:

Entitat amb participació de la UPC aprovada o prevista, però
encara amb tràmits pendents. Des d’un punt de vista legal,
encara no és activa, però ja s’incorpora al registre d’entitats UPC,
per tal de fer‐ne un adequat seguiment.

o Baixa:

Entitat extingida, o bé en què la UPC ha extingit la seva
participació.

o Pre‐Alta cancel∙lada:

Entitat que, havent estat en situació de pre‐alta, no ha arribat a
ser activa, ja sigui per derogació de l’acord pres, o bé per
suspensió de fet.
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Domicili social
Catalunya
Resta de l’Estat Espanyol
Estranger

CAT
ESP
EST (+ país)

Aquesta classificació ens indica l’entorn legislatiu que pot afectar a cada entitat.

Administració d’adscripció
En el cas de Consorcis i de Fundacions que formin part del sector públic, s’indicarà a quina
Administració s’hi adscriuen.

Òrgans de Govern
Per a les entitats de participació majoritària, s’inscriuran les dades de participació de tots els
partícips que integren l’òrgan de govern superior.
Quant a la resta d’entitats participades, caldrà disposar, com a mínim, de les dades de
participació de la UPC en l’òrgan de govern superior:
‐
‐
‐

Denominació de l’òrgan
Percentatge de participació de la UPC
Identificació dels representants de la UPC

“Etiquetes” diverses
Anomenem “etiquetes” a les diverses nomenclatures que utilitzen les diferents
administracions públiques per classificar les entitats, en funció de circumstàncies
determinades. Cal tenir‐les en compte, atès que cada una d’elles pot donar lloc a
requeriments legals específics. A continuació es relacionen les més significatives a l’hora de
redactar aquest document; no es tracta, doncs, d’una llista tancada.

o Mitjà propi i servei tècnic de la UPC (MPST)
Els mitjans propis i serveis tècnics de les administracions públiques són entitats del sector
públic, de naturalesa administrativa o mercantil, que proveeixen de determinats béns i
serveis a l’Administració que els hi encomana, mitjançant una relació administrativa
d’encàrrec de gestió, de caràcter no contractual, conseqüència del caràcter intern o
instrumental d’aquestes entitats. Ho són totes aquelles entitats que, reunint els requisits
establerts a la legislació vigent, ho hagin previst expressament en els seus estatuts.
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o Vinculació estatutària (EST)
La UPC forma part de l’òrgan de govern superior com a membre nat, i així figura en els
corresponents estatuts.

o Vinculació discrecional (DIS)
La UPC forma part de l’òrgan de govern superior, amb caràcter temporal, ja sigui per un
període predefinit o no. La integració a l’entitat es pot produir:

 Per designació directa de l’òrgan de govern, per motius honorífics, protocol∙laris o
en representació d’un sector determinat.

 A petició de la pròpia Universitat, per raó de compartir objectius o interessos.
o Sector Públic Generalitat (SP‐G i SP‐Gpm)
El configuren totes les entitats participades per la Generalitat de Catalunya.
Les entitats amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya constitueixen el
Sector Públic de la Generalitat en sentit estricte (SP‐G).
Quan es parla de Sector Públic en un sentit ampli, s’hi inclouen també les entitats amb
participació paritària o minoritària (SP‐Gpm).
En aquest sentit, cal assenyalar que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, al
seu Inventario de Entes del Estado, atribueix com a entitats pròpies de la Generalitat de
Catalunya aquelles entitats en què, tot i tenir la Generalitat una participació minoritària,
aquesta aportació és la més gran, en comparació a les altres entitats partícips. Aquest fet
explica diferències en el còmput d’entitats que l’Estat atribueix a la Generalitat i les que la
Generalitat considera com a pròpies.

o Xarxa Tecnològica de Catalunya (TECNIO)
TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, per
identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els desenvolupadors que l’ofereixen
i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.
(Decret 379/2004, de 7 de setembre, del Registre de Centres Tecnològics de Catalunya.
DOGC núm. 4215, de 9 de setembre)

o Centres de Recerca de Catalunya (CERCA)
Són organismes independents (amb personalitat jurídica pròpia) participats per la
Generalitat de Catalunya, que tenen per objecte principal la investigació científica
d’excel∙lència. Tenen un model de gestió privada i flexible, plasmada en un pla estratègic i
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una supervisió ex post que respecta l’autonomia de cada centre, i disposen de
finançament estructural estable a través de contractes programa.

o Centres Tecnològics de Catalunya (CTC)
S’entén per centre tecnològic de Catalunya tota entitat amb personalitat jurídica pròpia,
legalment constituïda, amb domicili social a Catalunya i sense afany de lucre, que tingui
en els seus estatuts com a objecte social contribuir a la millora de la competitivitat de les
empreses mitjançant la generació i desenvolupament de la tecnologia, així com la seva
difusió i transferència, d’acord amb determinats requisits que s’estableixen en el Decret
379/2004, de 7 de setembre, del Registre de Centres Tecnològics de Catalunya. La gestió
del Registre de Centres Tecnològics de Catalunya (RECETEC) està encomanada al Centre
d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM).

o Parcs Científico‐Tecnològics (PCT)
Regulats a la LUC, són estructures que apleguen centres de recerca de la mateixa
universitat o les mateixes universitats, d’empreses i d’altres institucions i que tenen per
objectiu principal promoure i facilitar la recerca, facilitar el contacte i la col∙laboració
entre la universitat i l’empresa i la difusió dels resultats de la recerca universitària a la
societat, promoure la creació d’empreses tecnològicament innovadores, estimular la
cultura de la qualitat, de la recerca i de la innovació entre les institucions del parc i entre
les empreses que hi estiguin vinculades, i contribuir, mitjançant el perfeccionament
tecnològic i la innovació, a la millora de la competitivitat de les empreses.

o Grans Infraestructures de Suport a la Recerca (GISR)
Són instal∙lacions científiques i tècniques de caràcter singular, que formen part de
l’estructura del sistema d’R+D de Catalunya. Actualment aquesta definició integra 13
infraestructures, entre les quals destaquen especialment dues, el Sincrotró Alba, i el
superordinador MareNostrum, del BSC, ambdues creades per la Generalitat de Catalunya
en col∙laboració amb l'Estat espanyol.

o Infraestructuras Científicas y Tecnológicas Singulares (ICTS)
Són grans instal∙lacions, recursos, equipaments i serveis, a nivell de l’Estat Espanyol, únics
en el seu gènere, que estan dedicats a la recerca i al desenvolupament tecnològic
d’avantguarda i de màxima qualitat, així com a fomentar la transmissió, l’intercanvi i la
preservació del coneixement, la transferència de tecnologia i la innovació.

o Sistema de comptabilitat Sistema Europeu de Comptes (SEC)
El Sistema Europeu de Comptes (SEC) és un marc comptable a escala internacional sobre
la base del Sistema de Comptes Nacionals de les Nacions Unides, promogut per la
Comissió d’Estadística de les Nacions Unides.
14

La finalitat és realitzar una descripció sistemàtica i detallada d’una economia en el seu
conjunt, dels seus components i les seves relacions amb altres economies en termes
comparables. Mitjançant el SEC es poden comparar les diferents economies dels països
que formen la Unió Europea.
Actualment el model de referència és el Sistema Europeu de Comptes (SEC) 2010 aprovat
pel Reglament (UE) 549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de
2013, com a resultat d’una actualització del Sistema de Comptes Nacionals (SCN 2008),
aprovat per la Comissió d'Estadística de les Nacions Unides el febrer de 2009.
El SEC identifica sis sectors institucionals generadors de fluxos econòmics. El sector
institucional Administracions Públiques es divideix, a Espanya, en diversos subsectors, un
dels quals comprèn les diverses Comunitats Autònomes.
Totes les entitats del Sector Públic de la Generalitat en sentit estricte (és a dir, les de
participació majoritària) estan incloses en l’APSEC‐GCat. Però els criteris SEC poden
també incloure entitats no majoritàries. És per aquest motiu que la Generalitat de
Catalunya incorpora també al seu Registre d’Entitats del Sector Públic aquest tipus
d’entitats, tot i no considerar‐les integrades dins del seu sector públic pròpiament dit, ja
que està obligada a integrar‐les en els seus pressupostos.
La UPC és, per si mateixa, entitat SEC del Sector Administració Pública de la Generalitat de
Catalunya. Com a tal, està obligada a integrar, dins del seu pressupost, els pressupostos
de les seves entitats de participació majoritària.

o Entitats del Grup UPC (GRU)
Entitats que la UPC ha constituït per al millor desenvolupament de les funcions que li són
pròpies, i sobre les quals exerceix un control total o molt majoritari en els òrgans de
decisió, el capital o el fons patrimonial. Són presidides pel rector.

o Entitats Vinculades de Recerca (EVR)
Són organismes independents, amb personalitat jurídica pròpia, que tenen per objecte
principal la realització d’activitats de recerca científica i tècnica d’excel∙lència, el
desenvolupament tecnològic, la transferència i la difusió del coneixement i la innovació, i
que es vinculen a la UPC d’acord amb els requisits establerts a la normativa reguladora
aprovada per la UPC.

o Centres Docents (CDO)
Aquesta etiqueta es refereix a entitats participades per la UPC, titulars d’algun centre
docent adscrit a la UPC.

o Instituts Universitaris de Recerca (INS)
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Els instituts universitaris de recerca, regulats per l’article 10 de la Llei Orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’Universitats, són centres de recerca que, a més de llurs activitats
pròpies, poden organitzar o desenvolupar programes de doctorat. Poden ésser propis
d’una universitat, de caràcter interuniversitari, o adscrits a una universitat pública o més
d’una mitjançant conveni. En aquest sentit, l’etiqueta es refereix als organismes
participats per la UPC que siguin titulars d’algun institut universitari vinculat amb la
mateixa.

o Empreses de Base Tecnològica – spin offs (EBT)
S’anomenen spin‐offs les Empreses de Base Tecnològica sorgides de la recerca de la
universitat. La Llei possibilita que les universitats hi participin, si així ho acorden els seus
òrgans de govern.

o Internacionals (INT)
Entitats que tenen el seu domicili social fora del territori espanyol.
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REGISTRE DE LES ENTITATS PARTICIPADES PER LA UPC (REP‐UPC)
CRITERI

Estat

Naturalesa
Jurídica

Grau de
participació

SIGLES

CLASSIFICACIÓ

PA

Pre‐Alta

AA

Alta (situació activa)

PB

Pre‐Baixa (situació activa)

BB

Baixa

PC

Pre‐Alta Cancel∙lada

FUN

Fundacions

CON

Consorcis

SOC

Societats Mercantils

ASS

Associacions

ALT

Altres

MAJ

Majoritària

SUP

No Majoritària, més gran que les altres institucions

PAR

No Majoritària, paritària

MIN

No Majoritària, minoritària

MPST

Mitjà Propi i Servei Tècnic de la UPC

EST

Vinculació estatutària

DIS

Vinculació discrecional

SP‐G

Sector Públic de la Generalitat, part. majoritària

SP‐Gpm Sector Públic de la Generalitat, no majoritari

Etiquetes

TECNIO

Xarxa TECNIO de la Generalitat

CERCA

Centres de Recerca de Catalunya

CTC

Centres Tecnològics de Catalunya

PCT

Parcs Científico‐Tecnològics

GISR

Grans Infraestructures de Suport a la Recerca

ICTS

Infraestructuras Científicas y Tecnológicas Singulares

SEC

Entitat sotmesa al Sistema Europeu de Comptes

GRU

Entitat del Grup UPC

EVR

Entitats Vinculades de Recerca

CDO

Centres Docents

INS

Instituts Universitaris de Recerca

EBT

Empreses de Base Tecnològica (spin‐offs)

INT

Internacionals

EST

Vinculació estatutària
Vinculació Discrecional

DIS
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Annex 2

Legislació de referència
Fundacions
 Pàgina web del Dep. de Justícia
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/fundacions
(en aquesta pàgina web es pot trobar informació detallada sobre els diferents models de documents, i
tràmits a realitzar).

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Capítulo VII. De las fundaciones del sector público estatal (Art. 128 a 136)
 Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat
de les associacions declarades d’utilitat pública.
 Papers de Treball, nov. 2014. Sèrie Sector Públic. Les fundacions en el sector públic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Joaquim Dordà Ventura, DG del Patrimoni.
 Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. (Articles 44, 45 i 46, derogats per la Ley
40/2015).
 AC/GOV/GEN, de 10‐07‐12, pel qual s’aproven criteris per a la creació, la modificació i la
supressió d’entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la
desvinculació d’entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d’acord del
Govern relatives a fundacions.
 Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre Tercer del
Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
 Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
 Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques. (modificada per Llei 7/2012 i Llei 21/2014)
 Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. (Articles 44, 45 i 46, derogats per la Ley 40/2015)
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Consorcis
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Capítulo VI. De los consorcios (Art. 118 a 127, i disp. ad. 10)
 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
(disp. trans. 6, disp. final 2 i 5, disp. ad. 13 i 14).
 Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
(arts. 113‐115)
 Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (art. 57)

Societats mercantils
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Capítulo V. De las sociedades mercantiles estatales (Art. 111 a 117)
 Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos de estatutos‐tipo y de
escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada, se aprueba
modelo de estatutos‐tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de
denominaciones sociales con reserva.
 Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital‐riesgo, otras
entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de
inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre,
de Instituciones de Inversión Colectiva.
 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital.
 Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Associacions
 Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat
de les associacions declarades d’utilitat pública.
 Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre Tercer del
Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
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 Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
 Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques. (modif. per Llei 7/2012 i Llei 21/2014)
 RD 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad
pública.
 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación.
 Decret 206/1999, de 27 de juliol. Reglament d’organització i funcionament del Registre
d’Associacions.

Altres normes de caràcter general
 Resolució EMC/771/2016, de 21 de març, per la qual es modifica la Resolució EMO/1787/015,
de 29 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits i un procediment d’acreditació de les
entitats TECNIO per al període 2015‐2019.
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
 Resolució EMO/1787/2015, de 29 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits i un
procediment d’acreditació de les entitats TECNIO per al període 2015‐2019.
 Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local de Catalunya.
 Ordre ECO/22/2015, de 26 de gener, per la qual es regula el Registre del sector públic de la
Generalitat de Catalunya.
 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
 Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa.
 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno.
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 Acord GOV. Generalitat 10/07/12. Criteris per a la creació, la modificació i la supressió
d’entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació
d’entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d’acord del Govern relatives
a fundacions.
 Acord GOV/43/2012, de 29 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat
Politècnica de Catalunya
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.
 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
 Anunci (DOG 12‐05‐11), pel qual es fa públic un document informatiu de la Xarxa Tecnològica
de Catalunya, TECNIO.
 Anunci (DOG 24‐12‐10), pel qual es fa pública la relació dels agents tecnològics reconeguts com
a membres de la Xarxa Tecnològica de Catalunya, TECNIO.
 Decret 379/2004, de 7 de setembre, del Registre de Centres Tecnològics de Catalunya
 Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya (LUC)
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (LOU). Modificada parcialment per
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. (LOM‐LOU)
 Pàgina web del Dep. de Justícia
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/
 Pàgina web del Dep. de Governació i Relacions Institucionals.
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_organitz
acio_administracio/pgov_sector_public/
 Registre d’entitats del sector públic
Pàgina web del Dep. d’Economia i Coneixement (Direcció General de Patrimoni).
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/entitats_del_sector_public/registre_del_se
ctor_public/
 Inventario de Entes de Comunidades Autónomas
Pàgina web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
http://www.minhap.gob.es/Areas Tematicas/Financiacion Autonomica/

 Acord GOV/43/2012, de 29 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat
Politècnica de Catalunya
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