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Seguiu les següents instruccions per tal d’annexar els formularis en format .pdf necessaris per a 
la tramitació de la vostra contractació (ex. Model 145, Declaració d’activitats, .):  

Emplenar i desar el document  

1) Empleneu els camps del formulari en format .pdf mitjançant l’Adobe Acrobat Reader. 
  

2) Escolliu una de les  següents opcions per tal de gravar el formulari:  
a. Seleccioneu l’opció “Arxiu ->Imprimir” i trieu  la impressora virtual “Microsoft print 

to PDF” o bé “Cute PDF Writer” tal com es mostra a la següent imatge:  
  

  
  
Un cop triada la impressora, premeu el botó “Imprimir” Al 
camp “Nom del fitxer”:  

• Declaració d’activitats:  l’haureu de desar amb el nom "DA".  
• Model 145:  l’haureu de desar amb el nom "145".  
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Seleccioneu la carpeta o ubicació on voleu que quedi guardat el fitxer generat.  Tot 
seguit premeu el botó “Desa” i quedarà gravat el document en formtat .pdf que 
haureu d’adjuntar a la instància de contractació.   
NOTA: en el cas que al vostre equip no us aparegui la impressora “Microsoft print to 
PDF” o bé “Cute PDF Writer” seguiu les instruccions d’instal·lació especificades a 
l’apartat “Instal·lació impressora virtual PDF” d’aquest document.    

b. En cas que preferiu emplenar el document manualment, caldrà que l’imprimiu  
mitjançant qualsevol impressora disponible en la vostra estació de treball i 
l’empleneu manualment, tot seguit l’haureu d’escanejar i gravar en  format .pdf 
amb el nom:  

• Declaració d’activitats:  l’haureu de desar amb el nom "DA".  
• Model 145:  l’haureu de desar amb el nom "145".  

  
Annexar a la Seu Electrònica UPC  
  
Adjunteu el document en format .pdf generat mitjançant qualsevol de les dues opcions 
especificades a l’apartat anterior, a la secció “Documentació adjunta” de la instància de 
contractació.  
  
En el cas que adjunteu un document en format .pdf no generat mitjançant els dos mètodes 
especificats anteriorment, la instància us mostrarà un missatge informant-vos que és 
necessari que els documents en format .pdf annexes s’hagin gravat segons els formats 
indicats.  

  

Instal·lació impressora virtual PDF   

• Descarregueu el programari CutePDF Writer des del següent enllaç 
http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp  
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Executeu el fitxer descarregat acceptant totes les opcions per defecte que us indicarà el procés 
d’instal·lació.   

Com a darrer pas del procés d’instal·lació el sistema us demanarà descarregar i instal·lar el 
programari Free Converter:  
 

  
 

Un cop instal·lat ja disposareu de la impressora “CutePDF” que podreu fer servir per desar o 
convertir documents en format .pdf.   

  

Si teniu qualsevol incidència tècnica amb el procediment descrit anteriorment, heu de contactar 
amb l’ATIC (telèfon 934 016 213).  


