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Aprovades per Junta d’Escola en votació telemàtica 

27 de juliol 2021 

 



CONVOCATÒRIA 

L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV-UPC) disposa, des de l’any 

2006, d’un edifici annex amb la denominació de Centre de Recerca i Transferència de 

Tecnologia (CRITT). 

L’edifici, situat al campus de Sant Cugat del Vallès, ofereix espais de treball en un 

ambient favorable a la producció científica i la innovació, organitzats en una única planta 

amb una superfície 740 m2. L’edifici està organitzat en 11 mòduls d’uns 30 m2, espai 

obert de treball, una sala de reunions de 39 m2, una aula de 48 m2 i serveis sanitaris 

Disposa d’instal·lació de xarxa de veu i dades i els mòduls compten amb mobiliari bàsic. 

D’acord amb el reglament de funcionament, els mòduls es concedeixen per concurs i en 

règim de cessió temporal per a un termini màxim de 3 anys, transcorregut el qual, 

l’ETSAV podrà fer una nova convocatòria.  

Les propostes allotjades permeten a l’escola fer explícits els objectius de promoció de 

la recerca, transferència, innovació, vinculació amb el territori i col·laboració amb les 

institucions i el teixit empresarial, que defineixen un perfil propi amb capacitat de revertir 

en la docència impartida. 

La present convocatòria posa a disposició dels concursants els 11 mòduls de treball 

d’acord amb el plec de clàusules adjunt.  

Es comunicarà a la persona responsable la recepció de la sol·licitud, l’estat de la 

tramitació i la seva resolució. Es preveu el lliurament dels mòduls a les propostes que 

en resultin adjudicatàries transcorregut un mes després de l’adjudicació. Qualsevol 

consulta es podrà adreçar a diana.otero@upc.edu fins al mateix dia límit del lliurament.  

 

Sant Cugat del Vallès, juliol 2021 

mailto:diana.otero@upc.edu
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PLEC DE CLÀUSULES  

 

1. PROCEDIMENT I CRITERIS D’ASSIGNACIÓ D’ESPAIS 

1.1. Condicions de participació 

La direcció de l’ETSAV ofereix els mòduls disponibles, mitjançant convocatòria 

pública, a dues modalitats de sol·licitud: 

a. Projectes de recerca i transferència de coneixement o de tecnologia del camp 

de l’arquitectura i l’urbanisme; en particular, aquells que posi en marxa el Centre 

de Recerca i Serveis per a l’Administració Local, CRAL, vinculat estructuralment 

a l’escola.  

b. Viver d’entitats, cooperatives, emprenedors i empreses relacionades amb el 

camp de l’arquitectura i l’urbanisme.  

 

A les sol·licituds s’haurà d’especificar la modalitat d’adjudicació, la durada prevista 

de la cessió –fins a un màxim de 3 anys–, les característiques concretes del projecte 

a realitzar, així com la informació necessària per a avaluar la petició, segons el 

model que s’adjunta en aquest plec. 

1.2. Requeriments 

Es tindran en consideració les iniciatives que tinguin la capacitat de revertir 

directament en les línies d’acció estratègica de l’escola, expressades en les dues 

modalitats esmentades en l’apartat anterior, que excel·leixin en els següents 

requeriments:  

- Els indicadors de qualitat de l’activitat 

- La relació de la proposta amb assignatures o titulacions concretes 

- La capacitat d’oferir beques d’aprenentatge o formació a l’estudiantat 

- Els projectes de doctorat industrial 

- Els compromisos ètics i socials 

- Els resultats previstos en el temps de la cessió. 

 

En el cas de projectes de recerca i transferència, els indicadors de qualitat es poden 

mesurar en funció de la capacitat de generar coneixement en un camp específic de 



l’arquitectura, l’urbanisme o l’entorn construït. En el cas de les entitats de la segona 

modalitat, els indicadors es poden mesurar per la capacitat d’innovació i sinergia 

amb la universitat de la proposta.  

L’existència de finançament per a fer front a les despeses derivades de la cessió 

d’espais al CRITT es considera un requeriment de la proposta. 

1.3. Procediment d’adjudicació 

La Comissió de Govern, formada per l’Alcalde o Alcaldessa de Sant Cugat del 

Vallès, el Rector o Rectora de la UPC, el director o directora de l’ETSAV i un 

membre de la Junta d’Escola (art 3.1 del Reglament del CRITT aprovat per la Junta 

d’Escola de 3 de juny 2021), assigna els espais amb criteris de concurrència i 

objectivitat, en funció de:  

a. La qualitat, l’interès estratègic, la capacitat d’innovació i el compromís ètic i 

social de la proposta, amb especial atenció als resultats previstos (fins a un 

màxim de 40 punts).  

b. La vinculació efectiva amb la docència a l’escola i amb la formació oferta a 

estudiants o doctorands i les accions de difusió previstes (fins a un màxim de 40 

punts). 

c. En el cas de projectes de recerca o transferència, el caràcter competitiu del 

projecte, l’historial raonat de l’investigador principal i de l’equip (fins a un màxim 

de 20 punts). 

d. En el cas d’entitats, cooperatives, emprenedors i empreses, el bagatge, qualitat 

i interès dels projectes desenvolupats fins al moment i la composició de l’equip 

(fins a un màxim de 20 punts). 

1.4. Contraprestació a l’ETSAV 

S’estableix un preu mensual de cessió per mòdul privatiu amb dret d’ús de l’espai 

obert vinculat i dels espais comuns de 100€, a revisar anualment segons l’IPC. 

Els imports rebuts s’aplicaran, preferentment, al manteniment de l’edifici i a 

possibles millores d’infraestructura i equipament.  

  



 

 

1.5. Drets i deures dels usuaris  

Un cop formalitzada la cessió d’ús dels espais els usuaris tenen els drets i deures 
següents (art. 7 del Reglament del CRITT aprovat per la Junta d’Escola del 3 de 
juny 2021):  

Drets  

a. Utilitzar els espais de treball cedits, els espais d’ús comú i els serveis associats 
descrits a l’apartat 4 durant el temps establert i en les condicions fixades.  

b. Establir-hi la seu social. 

c. Rebre suport del servei de consergeria de l’ETSAV.  

d. Rebre suport tècnic del CCLAIA –Centre de Càlcul i Laboratori d'Aplicacions 
Informàtiques a l'Arquitectura– mitjançant l’aplicació demana.upc.edu.  

e. Comptar amb els mitjans informatius de l’ETSAV per a fer difusió dels projectes i 
altres iniciatives d’interès.  

f. Escollir un representant per a integrar-se a la Comissió Gestora.  

Deures  

a. Abonar un dipòsit inicial, que correspon a l’import d’una mensualitat de la cessió 
del mòdul, i estar al corrent del pagament establert per al lloguer dels espais 
cedits i possibles despeses derivades de l’ús d’altres espais.  

b. Estar al corrent del pagament de les despeses de telèfon.  

c. Informar la Comissió Gestora de qualsevol treball d’instal·lació tècnica o 
informàtica, obra i equipament previst en els espais cedits. Els treballs no es 
poden efectuar sense el permís explícit de la Comissió ni donen lloc a cap 
compensació econòmica posterior, quedant l’ETSAV com a beneficiària final.  

d. Retornar els espais i les instal·lacions en perfecte estat en finalitzar el termini de 
la cessió. A aquest efecte, a l’inici i acabament del conveni, s’elabora un informe 
tècnic en el qual s'indica l’estat general de l’espai i béns que es posen a 
disposició de l’adjudicatari. En cas de detectar-se anomalies, es poden aplicar 
càrrecs al dipòsit inicial pels possibles desperfectes produïts.  

e. Respectar els horaris d’accés i les normes de l’ETSAV i de la UPC.  

f.  Rendir comptes de l’activitat a la Comissió Gestora anualment i, 
excepcionalment, quan ho requereixi per motius justificats.  

 

1.6. Sol·licituds i terminis de presentació 

Les sol·licituds corresponents es presentaran per instància genèrica a la Seu 

Electrònica de la UPC, segons el model annex i a l’atenció del director de l’ETSAV, 

fins a les 23:59h del dia 17 de setembre de 2021.  



1.7. Publicitat i formalització de l’ús 

El resultat inicial de l’adjudicació i els terminis per a possibles reclamacions, es 

publicaran pels mitjans establerts a l’efecte.  

 

 

Sant Cugat del Vallès, juliol 2021
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DADES BÀSIQUES 

NOM DEL PROJECTE O ENTITAT (nom complet i identificador) 

 

PERSONA RESPONSABLE (nom, cognoms, vinculació amb l’escola i adreça de correu electrònic) 

 

INVESTIGADORS, GRUPS I PARTICIPANTS PREVISTOS (noms, cognoms i vinculació amb l’escola) 

 

 

 

 

OCUPACIÓ DEL CRITT 

DURADA PREVISTA DE L’ACTIVITAT (amb un màxim de tres anys) 

 

NOMBRE DE MÒDULS QUE ES SOL·LICITEN (justificant-ne breument la necessitat) 

 

INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENT QUE S’APORTA AL PROJECTE (si s’escau) 

 

 

 



CONCURS PER A LA CESSIÓ TEMPORAL D’ESPAIS A PROJECTES DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA A L’EDIFICI 

CRITT DE L'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DEL VALLÈS juliol 2021 

 

 

IDENTIFICADOR DEL PROJECTE .................................  2 

 

DESCRIPTORS DE LA PROPOSTA 

QUALITAT, INTERÈS ESTRATÈGIC, CAPACITAT D’INNOVACIÓ I COMPROMÍS ÈTIC I SOCIAL DE LA 

PROPOSTA, AMB ESPECIAL ATENCIÓ ALS RESULTATS PREVISTOS (extensió màxima 1 pàgina) 

 

 

VINCULACIÓ EFECTIVA AMB LA DOCÈNCIA A L’ESCOLA I AMB LA FORMACIÓ OFERTA A ESTUDIANTS O 

DOCTORANDS I LES ACCIONS DE DIFUSIÓ PREVISTES (extensió màxima 1 pàgina) 

 

 

EN EL CAS DE PROJECTES DE RECERCA O TRANSFERÈNCIA, EL CARÀCTER COMPETITIU DEL PROJECTE, 

L’HISTORIAL RAONAT DE L’INVESTIGADOR PRINCIPAL I DE L’EQUIP (extensió màxima 1 pàgina) 

 

 

EN EL CAS D’ENTITATS, COOPERATIVES, EMPRENEDORS I EMPRESES, EL BAGATGE, QUALITAT I INTERÈS 

DELS PROJECTES DESENVOLUPATS FINS AL MOMENT I LA COMPOSICIÓ DE L’EQUIP (extensió màxima 1 

pàgina) 

 

 

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES 

 

 

La persona responsable de la sol·licitud fa constar que coneix el reglament del CRITT i 

accepta les condicions d’ús de l’edifici establertes en el plec de clàusules que s’adjunten 

a la convocatòria del concurs i dóna fe de la veracitat de les dades facilitades. En 

conformitat, signa digitalment aquest document. 

(Nom i cognoms) 

Sant Cugat del Vallès, .............................. de 2021  


