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PREÀMBUL 
 

L'objecte d'aquestes Normes d'Organització i Funcionament (en endavant NOF) és establir 
l'estructura organitzativa i funcional del TecnoCampus  Centre Universitari (també dit  
simplement TecnoCampus ), integrat per tres Escoles Superiors sota una mateixa titularitat i 
que han de ser gestionades acadèmicament i funcionalment sota un mateix àmbit d’actuació 
reglamentari i organitzatiu. Aquestes normes es fan convenients i necessàries en el moment en 
que les tres Escoles passen a ser adscrites a la Universitat Pompeu Fabra, ja que l’adscripció a 
una única universitat és una oportunitat per crear elements de gestió i de presa de decisions 
comuns a tots elles en un campus com l’actual, on la transversalitat de serveis i la  visió d’un 
projecte comú ja és una realitat. 
 
La Fundació TecnoCampus  representa la continuïtat en la titularitat dels estudis universitaris a 
Mataró, creats el 1983 amb l’Escola Universitària Politècnica de Mataró, titularitat de 
l’Ajuntament de Mataró, els estudis creats el 1995 amb l’Escola Universitària del Maresme, 
titularitat del Consell Comarcal del Maresme, i els estudis creats per la pròpia Fundació 
TecnoCampus, l’any 2009, amb l’Escola Superior de Ciències de la Salut. El màxim òrgan de 
govern de la Fundació és el Patronat, el qual nomena el Director General de la Fundació. 
Aquest Patronat acompanya la seva acció amb un òrgan assessor, de caràcter consultiu i 
participatiu, el Senat del TecnoCampus, on hi coincideixen professorat, personal 
d’administració i serveis, estudiants, empresaris i persones d’especial rellevància en el territori. 
Correspon al President del Senat actuar com a síndic de greuges de la Comunitat 
TecnoCampus, conforme als Estatuts de la Fundació TecnoCampus i al reglament del Senat.   
 
La Fundació TecnoCampus  Mataró-Maresme és una organització sense ànim de lucre 
promoguda per l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme on hi participen 
agents socials, econòmics,  científics i acadèmics del territori, en una col·laboració público-
privada. La Fundació TecnoCampus té com a missió la de contribuir al desenvolupament 
econòmic i de teixit productiu al territori, actuant com agent generador de riquesa, d’empresa, 
d’ocupació, de coneixement i de qualitat de vida per a les persones. Per desenvolupar la seva 
finalitat, la Fundació TecnoCampus  imparteix estudis d’educació superior, té encarregada la 
gestió del Parc Tecnocampus, propietat de la EPEL Parc Tecnocampus de l’Ajuntament de 
Mataró, i té el servei de viver d’empreses i suport a l’emprenedoria. Tot plegat en un model 
integrador Universitat- Empresa, en un campus universitari i Parc Empresarial i de 
l’Emprenedor  de 50.000 m2., situat a l’entrada de Mataró des de Barcelona.       

 
 

NATURALESA I FUNCIONS DEL CENTRE 
 

Article 1r.- El  TecnoCampus  Centre Universitari, subjecte d’aquesta norma, està format per 
tres centres adscrits, tots tres titularitat de la Fundació TecnoCampus . Amb aquestes NOF es 
doten d’una estructura acadèmica i funcional comuna coincident amb la titularitat comú que 
exerceix la Fundació i integra les tres organitzacions acadèmiques existents en l’àmbit de la 
UPF com a tres escoles adscrites diferenciades: l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus, 
l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa i l’Escola Superior de Ciències de la Salut. 
Cadascuna d’aquestes tres Escoles disposa alhora del seu propi reglament, essent idèntics en 
el seu contingut essencial. L’objectiu de dotar d’una estructura interna comuna és, d’una 
banda, el de fer més eficient la gestió en disposar de serveis i àrees que són compartits i, d’una 
altra, el de ser més eficaç en l’aplicació del Pla Estratègic, dels Plans d’actuació i en 
l’acompliment del mandat del titular d’aplicar una mateixa direcció i unes mateixes directrius.  
L’objectiu des del punt de vista extern és el de presentar una marca comú, el “Centre  
Universitari TecnoCampus” o simplement “TecnoCampus”, realitat existent i que ha 
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d’identificar tota la comunitat universitària actual i potencial. Des del punt de vista normatiu, 
es tracta de fer palesa la realitat actual en el funcionament, essent una norma que 
complementa els Estatuts de la Fundació.  
 
Article 2n.- Els Centre Universitari TecnoCampus es configura com una unitat estructural 
d’ordenació, organització, gestió i coordinació d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols 
oficials i propis dels àmbits  de la Tecnologia, les Ciències Socials i les Ciències de la Salut, així 
com de programes de formació permanent i altres activitats docents i de recerca. Com a 
centre, està format per tres escoles adscrites a la UPF les quals es regeixen per allò que 
disposen per a aquests centres la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, per 
la Llei 4/2007, de 12 d’abril, que la modifica, la Llei d’Universitats de Catalunya, les normes 
dictades en desenvolupament d’aquestes lleis en l’àmbit de les seves respectives 
competències, el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a 
universitats públiques de centres docents d’ensenyament, els Estatuts de la UPF i les normes 
de desenvolupament dictades a l’efecte, el conveni d’adscripció amb la UPF, les presents 
Normes d’Organització i Funcionament i la resta de normes de l’entitat titular que li siguin 
d’aplicació. 
 

Article 3r. D’acord amb la missió i visió del seu òrgan titular, la Fundació TecnoCampus, són 
principis i valors rectors de l’actuació del  Centre Universitari TecnoCampus  els següents: 

a) Desenvolupar una oferta d’estudis de grau i postgrau adaptada a les necessitats del 
territori, tant pel que fa a la qualificació en aptituds pròpies dels estudis com en les 
actituds que fomenten l’emprenedoria, erigint un projecte universitari sustentat en els 
pilars de la professionalització, l’emprenedoria i la internacionalització; reconeguda i 
prestigiada a nivell local i internacional, i amb presència i vocació global.  

b) Promoure i facilitar l’accés als estudis universitaris al màxim nombre de ciutadans i 
ciutadanes com a servei públic, obert i universal, treballant perquè aquest servei no 
sigui limitat per raons socials, econòmiques, culturals o per qualsevol altra causa 
derivada d’una vulneració d’un dret fonamental, fent seus els principis d’igualtat 
d’oportunitats i equitat i gestionant amb eficàcia i eficiència els recursos que posa a la 
seva disposició la societat.  

c) Desenvolupar recerca, entesa com l’activitat acadèmica centrada en la generació de 
coneixement, amb especial èmfasi en la transferència de coneixement cap a l’empresa 
i la Societat, exercint d’institució tractora del progrés social, econòmic i cultural en el 
seu entorn territorial. 

d) Formar en valors, fomentant el pensament crític i el comportament ètic, 
caracteritzant-se a la vegada per alts estàndards de qualitat en el conjunt de la seva 
activitat i pel seu compromís amb la innovació. 

 
Article 4t- Són funcions del Centre Universitari TecnoCampus  
 
a) Organitzar els ensenyaments d’acord amb les directrius que li siguin d’aplicacó partint de 

l’estructura integrada per tres escoles superiors adscrites a la UPF. 
b) Fomentar, organitzar, coordinar i supervisar la recerca, d’acord amb el pla de recerca de la 

Fundació TecnoCampus i amb el pla estratègic aprovat pel Patronat de la Fundació. 
c) Coordinar i supervisar l’activitat docent que ofereix el centre, tot vetllant pel compliment 

de la programació i la qualitat de la docència.  



 

d) Intervenir en el procés de selecció, formació i promoció del personal docent propi, d'acord 
amb els criteris generals establerts per la Fundació TecnoCampus i la UPF. 

e) Organitzar i gestionar programes de formació continuada, d’acord amb els criteris generals 
de la Fundació TecnoCampus i de la UPF. 

f) Promoure i gestionar programes d’intercanvis i de mobilitat tant de professors com 
d’estudiants.  

h) Dotar-se de les estructures organitzatives apropiades, d’acord amb els criteris de la 
Fundació TecnoCasmpus. 

i) Participar en l’avaluació de la qualitat dels ensenyaments i la recerca. 
j) Fixar sistemes homogenis d’avaluació dels estudiants. 
k) Assumir totes les funcions que li atribueixen els Estatuts de la Fundació TecnoCampus i el 

conveni d’adscripció amb la UPF. 
 
 

Títol II 
Estructura del Centre Universitari TecnoCampus  

 
Article 5è. El Centre Universitari TecnoCampus   a nivell organitzatiu s’estructura en àmbits de 
coneixement. Aquest àmbits de coneixement queden configurats com  Escoles Superiors, 
podent existir tantes Escoles Superiors  com àmbits de coneixement s’hi vehiculin. Correspon 
al Patronat de la Fundació TecnoCampus, a la Universitat adscrivent i a l’autoritat 
administrativa decidir en cada moment la millor estructura organitzativa als efectes acadèmics 
i de gestió, i en aquest sentit proposar si s’escau la modificació de l’estructura organitzativa 
vigent. 
 
Article. 6è. El Centre Universitari TecnoCampus està organitzat en el moment vigent en tres 
àmbits de coneixement: i) Tecnologies de la Informació, de la Comunicació i de la Producció ii) 
Ciències Socials i de l’Empresa iii) Ciències de la Salut. L’organització del centre es basa en tres 
Escoles Superiors adscrites els noms respectius de les quals són: i) Escola  Politècnica Superior 
Tecnocampus ii) Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, iii) Escola Superior de 
Ciències de la Salut.  L’oferta de graus, màsters i postgraus s’implementen a les Escoles segons 
el seu àmbit de coneixement, podent existir programes de doble titulació o programes 
transversals amb doble implementació. De la mateixa manera, els grups de recerca reconeguts 
pel TecnoCampus es vinculen a les Escoles segons el seu àmbit de coneixement, podent existir 
grups multidisciplinars. El conjunt de recursos humans (PDI –personal docent investigador-  i 
PAS –personal administració i serveis-) i recursos materials (laboratoris, infraestructura, ....) es 
vinculen igualment a cada Escola segons el seu àmbit, podent existir vinculació múltiple.  
 
Article 7è.- Són òrgans del  Centre Universitari TecnoCampus: 
 

a) Unipersonals:  
- El director o directora  
- Els o les responsables d’àrees funcionals 

b)  Col·legiats:  
- El Comitè de Direcció 
- Junta de Govern 
- Les Comissions  

 
D’acord amb el respectiu Reglament, cada Escola compta amb estructures i òrgans de govern i 
gestió propis que s’integren i coordinen  mitjançant les estructures generals del TecnoCampus 
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i les presents NOF. Segons la legislació vigent, cada Escola disposarà, com a mínim, d’ un 
director o directora  i d’un òrgan col·legiat, la Comissió de Govern. 
  
Article 8è.- Es consideren membres del Centre Universitari TecnoCampus: el personal docent 
investigador (PDI) permanent amb dedicació plena o completa, el personal docent investigador 
(PDI) associat que imparteixi docència en algun dels títols oficials o propis del Centre,  el 
personal de recerca que realitzi recerca en algun dels grups de recerca reconeguts al 
TecnoCampus, el personal de serveis adscrit al centre (gestió laboratoris i recursos docents i de 
recerca) o als serveis comuns de campus (CRAI, Digital Factory, UACU i Gestió Acadèmica), els 
becaris de recerca i becaris col·laboradors i tots els estudiants que cursen alguna de les 
titulacions del Centre. 

 
ÒRGANS DE GOVERN, GESTIÓ, COORDINACIÓ I PARTICIPACIÓ DEL CENTRE UNIVERSITARI 

TECNOCAMPUS  
 

ÒRGANS UNIPERSONALS 
 
EL DIRECTOR O DIRECTORA 
 
Article 9è.- El director o directora del Centre Universitari TecnoCampus és nomenat  pel 
Patronat de la Fundació TecnoCampus sobre la persona que ostenti la Direcció General de la 
Fundació TecnoCampus. Haurà de tenir la mateixa titulació que el director d’un centre 
universitari i comptar amb una contrastada experiència de gestió en l’àmbit acadèmic.  
 
Article 10è.- Les funcions del director o directora són:  

 
a) La gerència global dels  actius del centre, dotant aquest dels recursos,  els processos, les 

estructures d’àrees funcionals i de suport  apropiades per assolir els objectis acadèmics 
d’acord amb els criteris de la Fundació TecnoCampus. 

b) Participar en les  Comissions de Govern de les Escoles del Centre Universitari TecnoCampus, 
presidides pel President de la Fundació, aportant tota la informació acadèmica i de gestió 
requerida per la presa de decisions 

c) Nomenar  els i les responsables de les àrees funcionals del Centre Universitari 
TecnoCampus. 

d) Proposar al Rector de la Universitat el nomenament del director o directora de cadascuna 
de les Escoles Superiors  

e) Responsabilitzar-se  de  l’elaboració, agregació i posterior  gestió del pressupost del Centre, 
a partir dels pressupostos de les diferents Escoles,  la proposta del qual haurà d’haver estat 
prèviament aprovada per la Comissió de Govern de cada Escola.  

f) Representar el Centre tant a nivell intern com extern 
g)  Participar en l’avaluació de la qualitat dels ensenyaments en els processos de verificació, 

seguiment i acreditació 
h) Donar directrius acadèmiques d’aplicació comú a les diferents escoles de forma que 

existeixi un marc homogeni de funcionament acadèmic, tant pel que fa al PDI (personal 
docent investigador)  com pel que fa a estudiants 

i)  Proposar si s’escau al Patronat de la Fundació TecnoCampus la programació de noves 
titulacions o la modificació o supressió de les ja existents. En el cas de noves implantacions, 
decidir la vinculació dels estudis a les Escoles existents. 

j) Participar en l’avaluació i qualitat de la recerca,  impulsant i fent complir el Pla de Recerca 
del Centre Universitari TecnoCampus, donant suport als grups de recerca reconeguts i 
dotant-los de recursos. 

k) Potenciar la transferència de coneixement com a fruit de la Recerca realitzada. 



 

l) Coordinar i agregar les necessitats d’espais i infraestructures del Centre. 
m) Promoure programes d’innovació docent i la implantació de noves metodologies i 

modalitats  docents, en particular les modalitats semipresencial i online, tenint en compte i 
potenciant l’ús de noves tecnologies. 

n) Fomentar i donar suport a la Internacionalització del Centre, establint noves relacions amb 
centres estrangers d’educació superior que afavoreixin la mobilitat i/o l’establiment de 
programes formatius conjunts o dobles titulacions. 

o) Procurar que l’anglès tingui cada vegada més presència en l‘activitat del Centre, tant en 
l’activitat docent ordinària com en les relacions externes, tot procurant que els egressats de 
TecnoCampus hagin assolit durant els seus estudis un nivell adequat d’aquesta llengua. 

p) Potenciar les relacions Universitat-Empresa-Societat en tots els àmbits d’actuació del 
Centre Universitari TecnoCampus, en particular procurar els recursos perquè tots els 
estudiants puguin fer Pràctiques, tant si són curriculars com voluntàries. 

q) Fomentar la implantació de programes de formació permanent i extensió universitària que 
donin resposta a les necessitats de posada al dia i reciclatge de les empreses i institucions 
del territori.    

r) Crear comissions per tal d'assessorar, coordinar o assumir funcions delegades.  
s) Fomentar la participació de personal en activitats de difusió del Centre. 
t) Potenciar les relacions amb l’entorn social, cultural i empresarial. 
u) Coordinar i supervisar la confecció de la memòria agregada del curs del conjunt d’activitat 

del centre. 
v) Totes aquelles que figurin en els Estatuts i altres normes de règim intern de la Fundació 

TecnoCampus i li siguin delegades pels òrgans de govern. 
 
 
 
ELS RESPONSABLES D’ÀREES FUNCIONALS 
 
Article 11è.- Els o les responsables d’àrees funcionals són les persones encarregades de 
gestionar l’organització de les activitats complementàries a la docència i de caràcter 
interdepartamental. A mode enunciatiu i no limitatiu, són àrees funcionals del Centre  el Servei 
de Gestió Acadèmica, Relacions Internacionals, Recerca, Qualitat, Formació Pemanent, el 
Centre de Recursos d’Aprenentatge i Innovació, i la Digital Factory.  
 
Les persones responsables d’àrees funcionals són designades pel director o directora del  
Centre Universitari TecnoCampus atenent als seus mèrits i capacitats.  
 
 

 
ÒRGANS COL·LEGIATS 

 
 
COMITÈ DE DIRECCIO 
 
Article 12è. El comitè de direcció es l’òrgan permanent de govern del Centre Universitari 
TecnoCampus i té per objectiu l’execució dels acords del Patronat i les directrius de 
Presidència del Patronat,  de les Comissions de Govern les Escoles així com el seguiment i la 
gestió de tots els projectes encaminats a assolir els objectius definits en el Pla Estratègic. Està 
format pel Director o directora del Centre Universitari TecnoCampus, que la presideix, pels 
directors o directores de les tres Escoles. Es reuneix amb una periodicitat mínima mensual per 
convocatòria del Director del Centre Universitari TecnoCampus. Emet directrius encaminades a 
la coordinació acadèmica entre els centres. 
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CONSELL ACADÈMIC 
 
Article 12è. Es un òrgan consultiu i de debat  a nivell acadèmic per tractar assumptes comuns a 
les Escoles i debatre les directrius acadèmiques d’aplicació comuna.  Està integrada per tots els 
òrgans de govern unipersonals de les Escoles (Director, Cap Estudis, Coordinadors de Titulació i 
altres responsables acadèmics designats pel director o directora de l’Escola respectiva), els 
responsables de les àrees funcionals i els responsables de les Comissions específiques creades 
amb caràcter transversal pel director del Centre Universitari TecnoCampus. És convocada pel 
Director del Centre Universitari TecnoCampus i els Directors de cadascuna de les Escoles en els 
àmbits respectius. Es reuneix com a mínim un cop per trimestre. 
 
 
LES COMISSIONS 
 
Article 13è.-. El director o directora del centre podrà crear comissions per tal d'assessorar, 
coordinar o assumir funcions delegades. Les comissions poden ser permanents, de caràcter 
temporal o per temes específics. Aquestes comissions poden incloure la Comissió Acadèmica i 
la Comissió de Qualitat, pel seu caràcter transversal i interès per a les Escoles. 
 
Article 14è.-. El Comitè de Direcció designarà els representants a les diferents comissions, als 
òrgans o comissions de la Fundació TecnoCampus o en entitats externes en els quals el centre 
tingui representació. 
 
 
 

ÒRGANS DE GOVERN, GESTIÓ I COORDINACIÓ, PDI I ESTUDIANTAT DE LES ESCOLES DEL 
CENTRE UNIVERSITARI TECNOCAMPUS  

 
 
ELS DIRECTORS O DIRECTORES D’ESCOLA 
 
Article 15è.- Els i/o les directores d’Escola  són nomenats i cessats pel Rector de la Universitat 
a proposta del Director del Centre Universitari TecnoCampus. Hauran de tenir la mateixa 
titulació que el director d’un centre universitari homòleg i comptar amb una contrastada 
experiència de gestió universitària en l’àmbit de coneixement que correspongui. 
 
El procés de presentació i selecció de candidatures a director/a d’Escola es basarà en  els 
principis de mèrit i capacitat, escoltant en el procés el Claustre de l’ Escola. El procediment per 
a la designació i proposta de nomenament dels directores o  directores de les Escoles serà 
desenvolupat mitjançant normativa específica que haurà de ser aprovada pel Patronat de la 
Fundació i quedarà integrada a aquestes NOF.  
 
La durada del mandat de director o directora d’Escola serà de quatre anys, no establint-se 
limitació per encadenar mandats successius.   
 
Les funcions del director d’Escola són les que estableix el Reglament de l’Escola. Correspon al 
director o directora de l’Escola nomenar el Cap d’Estudis i als Coordinadors de Titulació.  
 
LES JUNTES DE DIRECCIÓ DE LES ESCOLES 
 
Article 16è.- Cadascuna de les Escoles adscrites que integren el Centre Universitari 
TecnoCampus comptarà amb una Junta de Direcció, que estarà constituïda pel director o 



 

directora acadèmic, que la presideix, el o la cap d’estudis, els coordinadors o coordinadores de 
titulació i altres òrgans unipersonals a criteri del director o directora. Un cop cada trimestre 
assistiran a les reunions de la Junta de Direcció de l’Escola amb veu però sense vot, un mínim 
de dos i un màxim de cinc representants dels estudiants que formin part del Ple de delegats 
del Centre. Les funcions de tal Junta i el seu funcionament quedaren detallades en el 
reglament de l’Escola. 
 
 
EL CLAUSTRE D’ESCOLA 
 
Article 17è.- El Claustre d’Escola és l’òrgan de debat i participació sobre les línies generals 
d’actuació acadèmica de cada una de les Escoles que integren el Centre Universitari 
TecnoCampus. Presidit pel director o directora de l’Escola, té com a objectiu principal 
assegurar la informació i implicació del conjunt de membres de l’Escola en el seu procés de 
desenvolupament. La seva composició, funcions i funcionament quedarà detallat en el 
reglament de cadascuna de les Escoles. 
 
 
EL PERSONAL DOCENT  INVESTIGADOR 
 
Article 18è.  El Personal Docent Investigador (PDI) és el responsable d’impartir la docència de 
les assignatures que li han estat assignades i de desenvolupar tasques de recerca i 
transferència de coneixement, preferentment en les línies assenyalades com a prioritàries en 
el Pla de Recerca de la Fundació TecnoCampus. Per tant les seves funcions son totes les 
relatives a l’activitat formativa, la recerca, la transferència de coneixement i la seva implicació 
en el desenvolupament econòmic i social del territori.  
 
El professorat també podrà assumir temporalment tasques de gestió, tant en el Centre 
Universitari TecnoCampus com en altres estructures de la Fundació TecnoCampus. Es 
diferencia entre PDI permanent amb vinculació permanent al centre  (amb dedicació plena o 
completa) i PDI associat amb vinculació parcial (amb assignació de un número concret de 
ECTS). El procés de selecció de professorat es farà seguint les normes de contractació del 
Patronat, les directrius acadèmiques del Centre Universitari TecnoCampus i el que detalli en 
cada cas el Director de l’Escola. En tot cas seguint sempre allò que estableix el Conveni Laboral, 
marc de referència únic pel que fa a les categories acadèmiques del PDI. 
 

Són funcions del PDI 
 

a) Elaborar el pla d’estudis i la programació de les assignatures d’acord amb les directrius dels 
coordinador de la titulació a la qual està adscrita cada assignatura. 

b) Impartir les classes i preparar i executar totes les activitats lectives i extralectives que es 
requereixin per al bon funcionament de les assignatures i fer-ne el seguiment i avaluació. 

c) Contribuir en el desenvolupament i transferència del coneixement mitjançant la recerca en 
les condicions que estableixi en cada cas la direcció  de l’Escola. 

 
 

ESTUDIANTAT 
 
Article 19è.- Per a l’ingrés dels i les estudiants al TecnoCampus Centre Universitari, s’exigiran 
els requisits acadèmics que preveu la legislació vigent. La matriculació dels i les estudiants en 
el Centre s’efectuarà de conformitat amb la normativa administrativa i amb els criteris que 
marqui la UPF. Els i les estudiants hauran de sotmetre’s a la normativa interna de 
funcionament, control i disciplina del Centre. 
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Article 20è.- Són Drets dels i les estudiants : 
 

a) Rebre una formació i una docència de qualitat, participatives, crítiques i adequades a la 
realitat de la societat. 

b) Tenir informació prèvia sobre les normes acadèmiques, els plans d’estudis, i els seus 
objectius i els criteris generals d’avaluació dels seus coneixements. 

c) Participar directament i estar representats en la Comissió de Govern del Centre i en la Junta 
de Direcció de les Escoles en els termes establerts en aquestes normes. 

d) Participar en l’avaluació de la docència en els termes que siguin establerts. 
e) Possibilitat de concórrer als programes d’intercanvi i mobilitat. 
f) Sol·licitar ajuts a l’estudi i a la recerca. 
g) Ser informats de les qüestions que afectin la vida del Centre. 
h) Disposar d’unes instal·lacions i d’uns equipaments adequats que permetin el millor 

desenvolupament de les seves funcions, i utilitzar-los d’acord amb les normes que els 
regulen. 

i) Rebre orientació i assessorament en relació amb la seva formació acadèmica i professional. 
j) Disposar dels mitjans que facin possible la llibertat d’expressió i l’efectiu exercici dels drets 

d’associació i sindicació, dins les disponibilitats del Centre. 
 
Article 21è.- Són Deures dels i les estudiants : 
 
a) Realitzar les tasques pròpies de la seva condició d’estudiant amb la dedicació i la 

responsabilitat que la societat els acredita. 
b) Seguir les activitats docents i participar-hi. 
c) Contribuir a la millora del Centre. 
d) Respectar les normes de convivència pròpies d’una comunitat docent oberta i tolerant. 
e) Respectar els drets dels altres membres de la comunitat docent. 
f) Respectar i conservar el patrimoni del Centre. 
g) Exercir responsablement els càrrecs o la representació per als quals hagin estat designats o 

elegits. 
h) Complir allò establert en aquest reglament i en les altres normes d’aplicació. 
 
Article 22è.- D’entre les Comissions previstes en  l’article 13 es constituirà la Comissió de 
Disciplina. A la Comissió de Disciplina li correspon tramitar les propostes d’expedients 
disciplinaris que s’iniciïn als estudiants per a la seva posterior tramitació d’acord amb la 
normativa vigent. 
 
La Comissió de Disciplina estarà presidida pel director o director  de cada Escola i el o la cap 
d’estudis i composada pel delegat de la Universitat al Centre, un representant del professorat i 
un altre de l’estudiantat, sempre que cap d’ells no siguin una de les persones afectades. 
 
Correspon a la Junta de Direcció de l’Escola l’aprovació de la proposta de sanció que faci la 
Comissió de Disciplina, sense perjudici de la potestat del titular. 
 
Article 23è.- Els i les estudiants del Centre podran presentar les seves queixes i observacions 
davant el Síndic o Síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra quan estiguin 
relacionades amb els seus drets i deures i es derivin directament de l’aplicació de les normes 
acadèmiques del Centre autoritzades per la UPF. Per a la resta de casos, podran presentar les 
seves queixes i observacions al Síndic del TecnoCampus.  
 
 



 

NORMATIVES ESPECÍFIQUES 
 
Article 24è.- En el marc de la Normativa Acadèmica de la Universitat Pompeu Fabra i de les 
presents Normes d’Organització i Funcionament, les Escoles podran elaborar les normatives 
específiques necessàries per al desenvolupament de la seva activitat i sotmetre’n la seva 
aprovació a la Comissió de Govern o a la UPF, segons pertoqui. Aquesta normativa pot incloure 
les normes bàsiques de règim intern, la normativa de tutories, la normativa de pràctiques, 
orientacions i normes per a la presentació de treball final de grau, normativa de laboratoris,  
etc.. Aquestes normatives podran ser específiques de cada Escola en allò que sigui particular 
dels tipus d’estudis, o global a nivell de. Sigui en un cas o en l’altre, serà normativa del Centre 
Universitari TecnoCampus d’aplicació global o aplicació parcial per a cada Escola.    
 

BEQUES, RECONEIXEMENTS I PREMIS 
 
Article 25è.- D’acord amb els principis i valors rectors de l’actuació del Centre Universitari 
TecnoCampus, recollits en l’article tercer de les presents Normes d’Organització i 
Funcionament, el Centre promourà programes de beques i incentius que permetin accedir als 
estudis universitaris a estudiants que, tot i complir amb els principis de mèrit i capacitat, per 
raons econòmiques no contemplin aquesta opció. Aquests programes s’instrumentaran i 
regularitzaran mitjançant la normativa específica corresponent, habilitant en cada curs 
acadèmic la disponibilitat pressupostària que sigui possible.  
 
Article 26è. En el marc del Centre Universitari TecnoCampus es crearà una distinció honorífica 
de caràcter acadèmic que permetrà reconèixer anualment la trajectòria professional i/o vital 
d’aquelles persones que hagin contribuït al llarg de la seva carrera al progrés en l’educació, la 
ciència, la recerca, la divulgació i el desenvolupament socioeconòmic del territori. 
 
Article 27è.- Amb l’objectiu de valoritzar l’esforç i el rigor dels egressats del TecnoCampus 
Centre Universitari en cada curs acadèmic, el Centre promourà els premis al millor expedient 
acadèmic entre els recent titulats de cada Grau. 
 
 

DISPOSICIONS FINALS 
Article 28è.- Aquestes NOF podran ser modificades a proposta del director o directora del 
Centre Universitari TecnoCampus posterior al seu debat a la Junta de Govern del Centre. Les 
modificacions requeriran l’aprovació de la Fundació TecnoCampus. 
 
Article 29è.- Aquest reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva aprovació per part de 
l’entitat titular. 
 
 


