
El registre de la UPC, 100% electrònic 
 

La pandèmia pel COVID i l’increment del teletreball han coincidit en el temps amb l’entrada en 

vigor del nou Reglament del Registre General de la UPC i de la Instrucció de Gerència que el 

desenvolupa. 

El tret més significatiu del nou reglament és la consolidació del canal electrònic, ja disponible 

des de fa anys, ara ja com a únic canal vàlid per a la presentació de sol·licituds i documents que 

s’hagin d’incorporar a un procediment administratiu de la UPC. A la vegada, el reglament 

estableix també, a partir de la seva entrada en vigor, l’obligació de tots els membres de la 

comunitat universitària de fer servir el canal electrònic per a la presentació de sol·licituds i 

documents a la UPC. 

Per a facilitar la tramitació, des del Servei de Desenvolupament Organitzatiu, s’han analitzat 

molts tràmits en col·laboració amb diverses unitats gestores, i s’ha generat un nombre 

significatiu de formularis específics per gestionar-los, i se’n segueixen generant, per tal d’abastar 

la major part de tràmits habituals. Formularis que podreu trobar a la seu electrònica. Per això, a 

partir d’ara, a l’hora de presentar una sol·licitud o d’aportar documentació a un procediment 

administratiu de la UPC, cal que us adreceu a la Seu Electrònica i reviseu si existeix un formulari 

que us faciliti el tràmit que voleu fer. En cas que no sigui així, sempre us queda el recurs de fer 

servir una instància genèrica, però aquesta només es pot utilitzar en els casos en que no estigui 

disponible el formulari específic, doncs aquest facilita el seu enviament, de manera automàtica, 

des del Registre a la unitat tramitadora, sense necessitat d’intervenció. 

De tots els tràmits que presenteu a través del Registre, en rebreu per correu un acusament de 

rebut amb un codi CSV que us permetrà verificar el seu contingut mitjançant el verificador de 

documents de la seu electrònica. 

Aquesta actuació ens permet fer els nostres tràmits amb la UPC en qualsevol moment i  sense 

necessitat de desplaçar-nos.  

Entre tots contribuïm a la transformació digital de la UPC! 

 

 

 

 

 

 

 

https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-07-2019-del-consell-de-govern/comissio-d2019economia-i-infraestructures-comissio-pendent-de-celebracio/aprovacio-del-reglament-del-registre-general-de-la-upc
https://www.upc.edu/normatives/ca/documents/resolucio-del-rector/200721-instruccio-gerent-desenv-reglament-registre-1.pdf
https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits
https://seuelectronica.upc.edu/ca/sobre-la-seu/eines/verificador-de-documents
https://seuelectronica.upc.edu/ca/sobre-la-seu/eines/verificador-de-documents

