



Núm.d’expedient:SE007000HO2021036


PLECDEPRESCRIPCIONSTÈCNIQUESPERALACONTRACTACIÓDELSERVEID’IMPRESSIÓ,
PERSONALITZACIÓ I SUBMINISTRAMENT DELS TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS
HOMOLOGATS, ELS SUPLEMENTS EUROPEUS AL TÍTOL I ELS TÍTOLS DELS
ENSENYAMENTSPROPISDELAUPC


Objectedelcontracte
L’objected’aquestplecésl’establimentdelesprescripcionstècniquesperlesqualsesregiràla
contractació, d’una banda, del subministrament del suport inert (cartolines), i d’altra, de la
impressió, la personalització i el lliurament dels títols universitaris oficials homologats i dels
suplementseuropeusaltítoldeprimer,primerisegonisegoncicle,grau,màsteridoctorat,així
comdelstítolscorresponentsaensenyamentspropisaexpedirperlaUniversitatPolitècnicade
Catalunya.



Contractació
1.

2.

3.

4.
5.





Subministrament del suport inert (cartolines de seguretat) per a la impressió dels títols
universitarisoficialshomologats.

Impressió, personalització i lliurament dels títols universitaris oficials homologats
corresponents als ensenyaments de primer, primer i segon i segon cicle, grau, màster i
doctorat.

Impressió,personalitzacióilliuramentdelssuplementseuropeusaltítolcorresponentsals
ensenyamentsdeprimer,primerisegonisegoncicle,grau,màsteridoctorat.

Impressió,personalitzacióilliuramentdelesetiquetesErasmusMundus.

CòpiadigitalautènticadelstítolsuniversitarisoficialshomologatsaixícomdelsSuplements
EuropeusalTítolexpeditsperlaUniversitatPolitècnicadeCatalunya(1)

(1)
Totiqueenaquestplecescontemplalacontractaciódelescòpiesdigitatsautèntiques,
la signatura del contracte amb l'empresa adjudicatària no implicarà en cap cas
l'obligatorietatd'implantaraquestserveiperpartdelaUPCdurantl'execuciódelmateix.




1




Plecdeprescripcionstècniques

Contingutdeltreballicaracterístiquesdelservei


1.SUBMINISTRAMENTDELSUPORTINERTPERALAIMPRESSIÓDELSTÍTOLSUNIVERSITARISOFICIALS

Aquesttreballinclouelsegüent:

a) Subministrament,impressióiestampaciódesegellensecdelsuportinert(cartolines)per
alaposteriorpersonalitzaciódelstítolsuniversitarisoficialshomologats.

b) Fabricaciódelsfotolits,gravatsiplanxesnecessarisperalaimpressiódelsatributsque
s’indiquenencadacas.

c) Fabricaciódelgravatperalsegellatensec.



Característiquesdelsuportinert
Elsuportinert(cartolinesdeseguretat)delstítolsoficials,d’idènticamidaperatotsells,seràde
materialespecialambdeterminadesclausd’autenticitatimidanormalitzadaenformatUNEAͲ3
d’acordamblesprescripcionstècniquesideseguretatdescritesal’AnnexXIdelRD1002/2010,
de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials (BOE 06/08/2010), així com el que
s’estableixiaaltresnormativesd’aplicació.

Característiquesmínimesdelsuport
x Mida420/297Mm.
x Pes140gxm2.
x Colorblancmate.

CaracterístiquesfísicoͲquímiquesdelsuport
x ImpressióambmotiuexclusiudeI'Estatsotal'escutsobresuportsotacapasuperficialamb
tintainvisibleluminescent.
x lnertalahumitat.
x Resistental'esquinçat(had'expressarͲseespecialmentlasevaresistènciaambreferència
alesescalesal'ús).
x Noprocessableenfotocopiadoraencolor.
x Estabilitatcromàtica.
x Resistental'envelliment.



Impressiódelsuportinert
Laimpressiódelescartoliness’ajustaràalqueesdefineixialanormativavigentd’aplicacióiinclou
la impressió a una sola cara de l’orla (inclou emblema de la Generalitat de Catalunya) i dels
emblemes de la UPC. En cas de títols interuniversitaris amb universitats espanyoles i/o
estrangeres, inclourà els emblemes de la resta d’universitats participants o d’altres que
s’estableixinperlalegislacióvigentoperlapròpiauniversitat.
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Característiquesmínimesdelesimpressionsarealitzarsobreelssuportsinertsalahumitat
x Imatge:línia.
x Tintesanvers:
- 11+numeració.
- S'incorporaràunaoméstintesdeseguretat.
- Escutd'EspanyasegonsLlei33/1981,de5d'octubreiRD2964/1981.
x Tintesrevers:
- 4+negreintens.

Característiquesdelestintesdel'anvers
x Solidesaalallum:mínimadmissible"5"enl’escalade“lana”.
x Tractament addicional de protecció per elevar la solidesa, especialment en els tons de
l'entorndelgrocidelmagenta.
x Protecciódelespurpurinescontral'oxidació.
x Lestintesinvisibles,especialmentelblau,handeserancorablesiresistentsalamigració
oalcorriment.

Característiquesdelestintesdelrevers
x Quatre tintes a determinar els seus tons, combinades dos a dos pels seus parells
metamèrics per impossibilitar la seva reproducció mitjançant fotocopiadores de color,
més un negre intens, una d'elles, almenys de les anomenades metamèriques, no
reproduïbleenfotocopiadoradecolor.
x Solidesaalallum:mínimadmissible"5"enl'escalade“lana”.

Altrescaracterístiques
x Seriacióalfanumèrica.
x Durantelprocésd'impressiónoespodranutilitzarantimaculadors.
x En les cartolines inerts ha d'estamparͲse segell en sec amb el motiu d'elecció de la
universitat.

Laimpressiódelsatributss’ajustaràalescaracterístiquessegüents:

Anvers
1. EmblemaNacional:8colors
Negre
Vermell
PͲ186
Plata
PͲ877
Or 
PͲ872
Verd
PͲ3415
Blau
PͲ2935
Púrpura
PͲ218
Granada PͲ1345

2. TextJuanCarlosIReydeEspaña/FelipeVIReydeEspaña:blaucian

3. Tacagrogaperpersonalització
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4. Orla de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (inclou Emblema de la Generalitat de
Catalunya):
Coolgray4C
Groc
PͲ1225C
Vermell
PͲ703C

5. EmblemadelaUNIVERSITATPOLITÈCNICADECATALUNYA:
Blau
PͲ3005



Segellatensec
Lescartolinesinertsportaranunsegellensecencalentambl’emblemadelauniversitat.Encas
detítolsinteruniversitaris,s’inclouranelssegellsensecambl’emblemadelarestad’universitats
participantsquanaixís’estableixi(titulacionsinteruniversitàriesanteriorsal’EEES).



Procediment

x
x
x
x

LaUPCfacilitaràelsmodelscorresponentsalsegellensecques’had’estamparalssuports
inerts.

LaUPCaprovaràambantelaciólesprovesd’impressiódelsuportinertidelsegellensec.

LaUPCpodràmodificarelsemblemes,orla,segellensecsiaixíesdetermina.Enqualsevol
cas,aquestesmodificacionsnoafectaranelssuportsinertsjaimpresos.

Les despeses associades als treballs relacionats en aquest apartat aniran a càrrec de
l'empresaadjudicatària.




2.TÍTOLSUNIVERSITARISOFICIALSHOMOLOGATS

Aquesttreballinclouelsegüent:

a) Personalització dels títols universitaris oficials a dues cares d’acord amb els requisits
establertsperlalegislacióvigentilesdirectriusques’assenyalenacontinuació,quehan
d’inclourel’estampaciódelsegellsecambl’emblemadelauniversitat.

b) Subministramentd’unacòpiablancadecadascúdelstítolspersonalitzatsambdiligència
de“Retiré”.

c) SubministramentdesobrestamanyDINͲA3auncolor.



2.1Personalitzaciódelstítolsuniversitarisoficials

x

Els títols universitaris oficials s’adequaran als requisits de format, text, procediment
d’expedicióimodelsquesiguind’aplicacióencadacas,establertsperlalegislaciósegüent:
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-

-


x

Annexos I i II del Reial Decret 1496/1987, de 6 de novembre (BOE 14/12/1987), i la
reglamentacióqueeldesenvolupa.
AnnexosIiIIdelReialDecret185/1985,de23degener(BOE16/02/1985)iannexIIdel
Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril (BOE 01/05/1998), i la reglamentació que el
desenvolupa,pelquefaalstítolsdedoctor/a(tercercicle).
OrdreECI2514/2007,de13d’agost(BOE21/08/2007),pelquefaalstítolsdemàsteri
doctoratregulatspelReialDecret56/2005,de21degener(BOE25/01/2015).
ReialDecret1002/2010,de5d’agost(BOE06/08/2010)iposteriorsmodificacionsque
sónd’aplicació.
DisposiciófinalsegonadelReialdecret99/2011(BOE10/2/2011)sobretítolsdedoctori
modificacionsquesiguind’aplicació.
OrdreECD/760/2013,de26d’abril(BOE07/05/2013),pelquefaal’expediciódelstítols
ErasmusMundus.
Altresquepuguiestablirlalegislacióvigentanivellestataloanivellautonòmic.

Lapersonalitzaciódelstítolsconsisteixenlaimplementació,al’anversi/oalrevers,deles
dadesvariablesques’estableixenalalegislacióvigentiinstruccionsdelMinisterid’Educació
iCiènciaperacadatipologiadetítol,relativesa:


-

Nomicognomsdelapersonatitulada
Llocidatadenaixement
Nacionalitat
Llocidatad’expedició
Centre,departamentoinstitutdefinalitzaciódelsestudis
Tipusdetítol
Datadefinalitzaciódelsestudis
Qualificaciódescriptivaobtinguda
Mencióoespecialitatcursada,enelseucas,odoblemencióoespecialitat
Subespecialitatscursades
AcorddelConsejodeMinistrospelquals’estableixelcaràcteroficialdeltítol
Universitatsparticipantsenelsprogramesinteruniversitaris
Premisextraordinarisipremisnacionals,mencionsdedoctorat
Titulaciód’accésiuniversitatons’hancursatelsestudisenelcasdelstítolsdedoctor/ai
títolsobtingutsperconvalidació
Dadesreferentsacrèditsocursosmonogràficsperalstítolsdedoctor/a
Inclusiódediligències(perduplicats,etc.)
Númeroderegistredelcentre
Númerosderegistresnacionaliuniversitari
Númerod’expedientuniversitari(alrevers)
Claualfanumèrica(alreversdeltítols’hadeferreferènciaalaclauquefigurialsuport
inert)
Signaturadelrector/aorectors/es


aixícomqualsevolaltredadaodiligènciaestablertaperlalegislacióvigentoperlapròpia
universitat.


x




Els títols universitaris oficials homologats a expedir per la universitat corresponen a les
variants de Diplomat/ada, Arquitecte/a Tècnic/a, Enginyer/a Tècnic/a, Llicenciat/ada,
Arquitecte/a,Enginyer/a,Graduat/ada,MàsteriDoctor/a,oaquellesquelessubstitueixin,si
s’escau,d’acordambl’aplicaciódelalegislacióvigent.
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x
x

x

x

Elsuportinertperalaimpressiód’aqueststítolsseràeldescritaaquest plec.(Apartat1Ͳ
Subministramentdelsuportinertperalaimpressiódelstítolsuniversitarisoficials).

La personalització d’aquests títols es farà mitjançant sistemes que garanteixin l’ancoratge
dels textos al suport inert i impedeixin que es puguin esborrar mitjançant qualsevol
procedimentiamblesdiversescomposicionsitipusdelletraquelauniversitatdeterminien
cadamoment.

S’expediranenundocumentúnicredactatencatalàiencastellà.Pelquefaalstextosen
català, hauran de seguir en tots els casos les normes establertes per l’Institut d’Estudis
Catalans.

Els títols universitaris oficials, a més d’adequarͲse als requisits i procediment d’expedició
establertsperlalegislacióvigentabansmencionada,s’ajustaranalesdirectriusdelConsell
InteruniversitarideCatalunyasegüents:

- Elnomdelauniversitatidelcentre,departamentoinstitutons’hagincursatelsestudis,
aixícomelnomdelscàrrecssignatarisdeltítol,apareixeranúnicamentencatalà.
- Elstopònimsfiguraranenlallenguapròpiadelterritorialqualpertanyin.
- El lloc de naixement de la persona titulada anirà acompanyat de la comarca
corresponent,enelcasdepersonesnascudesaCatalunya,idelaprovínciaoequivalent
peralaresta.
- Elnomdelauniversitat,centre,departamentoinstitutmantindràladenominacióvigent
d’acordambladatadefinalitzaciódelsestudisdelapersonatitulada.
- El nom i la signatura del rector o rectora serà el que correspongui segons la data
d’expediciódeltítol.
- Altresquepuguiestablirlalegislacióvigentanivellautonòmicolapròpiauniversitat.




2.2Títolsoficialsinteruniversitaris
En el cas de les titulacions interuniversitàries entre universitats espanyoles i/o estrangeres, i
d'acord amb el que estableix la legislació vigent d’aplicació, l’empresa adjudicatària haurà
d’imprimirelsemblemesdelesaltresuniversitatsparticipants,aixícomlessignaturesdelsrectors
decadascunadelesuniversitats,siaixís’estableix.



2.3TítolsErasmusMundus
Per a l'expedició dels títols Erasmus Mundus, s’actuarà d'acord amb el que estableix I'Ordre
ECD/760/2013, sent aquests expedits en suport inert, segons queda recollit a l'article 4 de
l’esmentadaordre.

Els títols ERASMUS MUNDUS seran expedits en català, castellà i anglès, o altre idioma si així
s’estableixalconvenicorresponent,d’acordambelformaticriterisques’estableixenal’efectei
esregiran,aefectesdepersonalització,perl'establertal'article5deI'OrdreECD/760/2013abans
esmentada.

Aqueststítolsportaranl’emblemaErasmusMundusiemblemesdelesinstitucionsuniversitàries
estrangeres participants en les titulacions universitàries oficials de Màster i Doctorat Erasmus
Mundusaexpedir.
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Igualment s’incorporaran al títol les signatures dels rectors/es que es determinin al conveni
corresponent,sis’escau.



Procedimentperalapersonalització

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x



Respecte a la personalització dels títols, es realitzarà en base als encàrrecs que realitzi la
universitat,senseobligacióperlasevapartd’establirunnombremínimd’aquests.

LaUPCenviaràcomandesd’impressiódetítolsoficialsenlotsdecontingutvariablequantal
nombredetítolsaexpedir;quepodenanardesd’unexemplarenendavant,inosubjectesa
capcalendaripreestablert.

L’empresa adjudicatària haurà d’acceptar comandes superiors a 5.000 títols universitaris
oficialsiqueaquestssiguinlliuratsenelterminiestablertaaquestplec.

LaUPCfaràarribaral’empresaadjudicatària,mitjançantfitxersenformat“xml”,lesdades
específiques de cada titulat que s’hauran d’imprimir en cada cartolina per a la seva
personalització. Aquest fitxer ha de tenir les mateixes especificacions que el solͼlicitat per
partdelMinisteriodeEducaciónyFormaciónProfesionalperal’adjudicaciódelnúmerode
registrenacionaldetítols.

Aixímateix,l’empresaadjudicatàriahauràderetornaralaUPCensuportinformàticencriptat
(formattxt),lainformacióreferentalaclaualfanumèricadelacartolinaadjudicadaacada
títol,d’acordamblesespecificacionsdelauniversitat.

Elsfitxerstramesosperlauniversitatperalapersonalitzaciódelstítolspodranserhomogenis
oheterogenisquantatitulació,gènere,centres,diligències,especialitats,centresadscrits,
etc.,ipodranincorporardiligènciesespecífiquescorresponentsacircumstànciesespecials.

La responsabilitat de comprovació de l’exactitud i la precisió de la redacció de cada títol,
abans de la seva impressió, correspon a l’empresa adjudicatària, que haurà de conèixer i
aplicarlalegislacióassociadaacadatitulacióexpedidaperlauniversitat.

Prèviamentalaimpressiódefinitiva,l’empresaadjudicatàriaenviaràunamostraenformat
PDFperacadascunadelesdiferentstipologiesdetítolsivariablesinclososalsfitxersque
s’hand’imprimir,peralasevavalidacióprèviaperpartdelauniversitat.

Uncopunmodelhaestatvalidatperlauniversitat,aquestanohauràdefercapmésvalidació,
sent responsabilitat de l’empresa adjudicatària l’exactitud i la precisió del títol d’acord al
modeldefinitiuacordat.

La UPC podrà variar o introduir modificacions als models proposats per l’empresa
adjudicatàriapertald’establirelsmodelsdefinitius,semprerespectantelpreumàximper
títolielpressupostaprovat.
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x LaUPCpodràmodificaroactualitzarelsmodelsi/oelscriterisd’impressiódefinitsiproposar
nousmodelsdetítols,abandadelsestablertsperlalegislacióvigentactual,pertald’adaptarͲ
seanovesdirectriusestablertespelMinisteriodeEducaciónyFormaciónProfesional,perla
GeneralitatdeCatalunyaoperlapròpiauniversitat.L’empresaadjudicatàrias’hauràd’ajustar
aaquestesdirectriusrespectantelpreumàximpertítolielpressupostaprovat.

x Amésamés,podràcanviarelformatil’estructuradelsfitxersd’intercanvidedades,siaixí
ho estableix el Ministerio de Educación y Formación Profesional o la pròpia universitat,
respectantelpreumàximpertítolielpressupostaprovat.

x Uncoprealitzadalapersonalitzacióilliuratselstítolsalauniversitat,aquestacomprovaràla
qualitatdelaimpressiódelsemblemesiorles,l’exactituddelesdadesimplementadesen
l’anversielreversilaqualitatdelsegellensec.Encasdedetecciód’erradesodeficiències
en la impressió, l’empresa adjudicatària reimprimirà els títols defectuosos sense cap cost
associatiabonantelcostdelacartolinaquanicomdeterminilauniversitat.

x L’empresaadjudicatàriaestaràobligadaadurelcontrolsobrelescartolinessubministrades,
i haurà de facilitar, a través del mitjà que la universitat determini, el lliurament de les
anulͼlacions de cartolines (claus alfanumèriques) i justificar documentalment els diversos
motius.



3.SUPLEMENTEUROPEUALTÍTOL

Aquesttreballinclouelsegüent:

a) Impressiódelsuportmaterial.

b) Fabricaciódelsfotolits,gravatsiplanxesnecessarisperalaimpressiódelsatributsque
s’indiquenencadacas.

c) Fabricaciódelgravatperalsegellatensec.

d) Personalitzaciódelssuplementseuropeusaltítol.



Característiquesdelsuportmaterial
Elsuportmaterials’ajustaràentotselscasosal’establertenlanormativavigentd’aplicaciópera
cadatipusdetitulació.

Lescaracterístiquestècniquesd’aquestsuport,d’aplicacióalssuplementseuropeusdelstítolsde
primer,primerisegonisegoncicle,aixícomalssuplementsdemàstersidoctoratregulatspel
ReialDecret56/2005,de21degener,sónlessegüents:

x MidaA3obertiA4plegat,ambenfonsatperfacilitarelplegat.
x Paperneutre,senseblanquejantsòptics.
x 138gramsperm2.
x Fibrilͼlesluminescentsinvisiblesdecolorgrociblausotallumultraviolada.
x Reactiusquímicscontralamodificaciófraudulenta.
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x
x

Laminatambpolièsterd’altaresistènciaal’esquinçatil’envelliment.
Hologramadeseguretat.


Peraltrabanda,lescaracterístiquestècniquesd’aquestsuportperalssuplementseuropeusdels
títolsdegrau,màsteridoctorat,reguladesalReialDecret22/2015,sónlessegüents:

x FormatUNEA4(210x297mm).
x Papersuportespecíficamentdissenyatperalasevapersonalitzaciómitjançantimpressió
làser.
x Composició:Pastaquímicablanquejada,excloentpastamecànicaisemiͲquímica,encolada
enmassa.
x Color:
- L=96,14±2.
- a=0,47±2.
- b=4,19±2.
x Graudeblancor:ш80%.
x Gramatge:100+5g/m.
x Gruix:0,125mm±10%.
x Índexd’encolatCOBB60:22,5±4g/m2.
x Opacitat:>83%.
x Exemptdeblanquejantsòptics.
x Fibrilͼlesdeseguretat:>40fibrilͼles/dm2percara.Invisiblesalallumnormal.Visiblesala
llum UV de color groc verdós. Longitud de la fibrilͼla entre 8 i 20 mm, repartides
uniformementenlesduescaresifermamentadherides.
x LlisorBendtsen:210±95ml/min.
x Resistènciaalatracciólongitudinal:ш8,5Kg.
x PHsuperficial:ш5,5.



Impressiódelsuportmaterial
Respecte a la impressió, aquesta s’ajustarà a les característiques tècniques i especificacions
definidesenlanormativavigentd’aplicacióperacadatipusdetitulació,ialesestablertesperla
pròpiauniversitat.

a) Suplements europeus delstítolsdeprimer,primerisegonisegon cicle,regulatspel Reial
Decret1044/2003,isuplementsdemàstersidoctoratregulatsperl’OrdreECI2514/2007:


Anvers:
x Impressiódel’emblemadelaUPC.
x Impressiódel’emblemadel’Estat:8colorsplansdelagamafixadaperlaLlei33/1981de
5d’octubreielReialDecret2964/1981,de18dedesembre.
x Impressiódel’emblemadelaGeneralitatdeCatalunya.
x Impressiódel’emblemadelaUnióEuropeaiEuropass.
x Fonsdelpaperanticòpia.
x Fonsdelpaperantiesborrat.
x Doscolorssòlidsvisiblesenorla.
x Tintesreactivesadissolvents.
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x
x
x
x





b)

Grocinvisibleluminescent.
Blauinvisibleluminescent.
Solidesaalallumde4a5enl’escalade“lanas”.
Hologramadesmetallitzatd’altaseguretatenlaprimerapàgina.

Revers:
x Fonsdelpaperanticòpia.
x Fonsdelpaperantiesborrat.
x Doscolorssòlidsvisiblesenorla.
x Tintesreactivesadissolvents.
x Solidesaalallumde4a5enl’escalade“lanas”.

Suplementseuropeusdelstítolsdegrau,màsteridoctoratregulatspelReialDecret22/2015
ielReialDecret195/2016:


x
x
x
x

Impressiódel’emblemadelaUPC.
Impressiódel’emblemadelaGeneralitatdeCatalunya.
Impressiódel’emblemadel'EscutNacional,idelaUE.
Fonsimpressióguilloche,Pantone5315,enelqualfiguraràlallegendaambefecterelleu
següent:DIPLOMASUPPLEMENT,envoltadad'unasanefaencolorplatad'ungruixde2
mm,ambelssegüentsmargesexterns:
- Margesuperior:
Primerapàgina5cm,enlaqualaniranelsescutsiemblemes.
Segonaisegüentspàgines2cm.
- Margeinferior,2cm,enelqualaniran,entoteslespàgines,elnúmerodelRegistre
NacionaldeTitulatsUniversitarisielnúmeroseqüencial,citatsenl'article5.4.
- Margeslateralsdretiesquerre:1cm.
x Mesuresantifalsificació.
x Altres mesures antifalsificació addicionals requerides per la Universitat Politècnica de
Catalunya:
- Laminatambpolièsterd’altaresistènciaal’esquinçatil’envelliment.
- Hologramadesmetallitzatd’altaseguretatenl’anversdecadascundelsfulls.
- Tintes reactives a dissolvents en el fons del suport, a la zona destinada a la
personalitzacióperaevidenciarqualsevolesborratquímic.
- Tintesinvisiblesalallumnormaldecolorgrociblau,visiblessotallumultraviolada.


Amés,elssuplementseuropeusdelstítolsdegrau,màsteridoctoratportaranelsegellensecen
calent,ambl’emblemadelauniversitat,encadascundelsseusfulls.



Procediment

x
x

LaUPCfacilitaràelsmodelscorresponentsalsegellensecques’had’estamparalssuplements
europeusaltítol.

LaUPCaprovaràprèviamentlesprovesd’impressiódelsuportmaterialidelsegellensec.
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x
x


Launiversitatpodràmodificarelsemblemesisegellensecsiaixíesdetermina.Enqualsevol
cas,aquestesmodificacionsnoafectaranelssuportsmaterialsjaimpresos.

Les despeses associades als treballs relacionats en aquest apartat aniran a càrrec de
l'empresaadjudicatària.




Personalitzaciódelssuplementseuropeusaltítol

x Elssuplementss’adequaranalsrequisitsdeformat,text,procedimentd’expedicióimodelsque
siguind’aplicacióencadacas,establertsperlalegislaciósegüent:

- ReialDecret1044/2003,d’1d’agost(BOE11/09/2003).
- Ordre EDU/475/2006, de 14 de setembre (DOGC 19/10/2006), per la qual s'aprova la
versióenllenguacatalanadelSuplementEuropeudelTítol.
- AnnexVdel’OrdreECI2514/2007,de13d’agost(BOE21/08/2007),pelquefaalstítols
demàsteridoctoratregulatspelReialDecret56/2005,de21degener(BOE25/01/2015).
- ReialDecret22/2015,de23degener(BOE07/02/2015).
- Reial Decret 195/2016, de 13 de maig (BOE 03/06/2016), pel que fa als suplements
europeusalstítolsdedoctor.
- Guies i directrius aprovades pel Ministerio de Educación, Cultura y Deportes per a
l’expediciódelssuplements.
- Altresquepuguiestablirlalegislacióvigentanivellestataloanivellautonòmic.


x Lapersonalitzaciódelssuplementsconsisteixenlacomposiciódetoteslesdadesrecollidesa
lalegislaciód’aplicacióabansesmentadaperacadatipusdetitulació.Lesdadesques’hande
ferconstarsónreferentsa:

1. Dadesdelapersonatitulada
2. Informaciósobrelatitulació
3. Informaciósobreelnivelldelatitulació
4. Informaciósobreelcontingutiresultatsobtinguts
5. Informaciósobrelafunciódelatitulació
6. Informacióaddicional
7. Certificaciódelsuplement
8. Informaciósobreelsistemanacionald’educaciósuperior
9. Aquellesdadesnecessàriesarequerimentdelauniversitat

x Elssuplementseuropeusaltítol,amésd’adequarͲsealsrequisitsiprocedimentd’expedició
establertsperlalegislacióvigentabansmencionada,s’ajustaranalesdirectriusqueestableixi
elConsellInteruniversitarideCatalunyaielConselldeGoverndelaUPC.

x Els suplements europeus al títol a expedir per la universitat corresponen a les variants de
Diplomat/ada, Arquitecte/a Tècnic/a, Enginyer/a Tècnic/a, Llicenciat/ada, Arquitecte/a,
Enginyer/a,Graduat/ada,MàsteriDoctor/a,oaquellesquelessubstitueixin,sis’escau,d’acord
ambl’aplicaciódelalegislacióvigent.

x La personalització es realitzarà amb les diferents composicions i tipus de lletra que la UPC
determiniencadamoment.



11



x Els suplements s’expediran en un document únic en tres idiomes (català, castellà i anglès).
S’utilitzaràuncolorperacadascúdelsidiomes.Lestraduccionslesfacilitaràlauniversitat.



Procedimentperalapersonalització
x

x

x
x

x

x
x
x


x


x


Respectealapersonalitzaciódelssuplements,esrealitzaràenbasealsencàrrecsquerealitzi
launiversitat,senseobligacióperlasevapartd’establirunnombremínimd’aquests.

LaUPCenviaràcomandesd’impressiódesuplementsenlotsdecontingutvariablequantal
nombre de suplements a expedir; que poden anar des d’un exemplar en endavant, i no
subjectesacapcalendari preestablert.En conseqüència,l’empresaadjudicatàriahauràde
mantenirexistènciesdelmodeldesuplementeuropeuenlaquantitatqueconsiderio,en
qualsevol cas, disposar de la capacitat per a imprimir els exemplars necessaris per a cada
comanda.

L’empresaadjudicatàriahauràd’acceptarcomandessuperiorsa5.000suplementseuropeus
altítoliqueaquestssiguinlliuratsenelterminiestablertaaquestplec.

La universitat facilitarà la informació estàndard relacionada amb els plans d’estudis
mitjançant fitxers “xml”, d’acord amb el format que estableixi la universitat. Aquesta
informacióinclouràlestraduccionscorresponents.

La transmissió de dades dels suplements europeus també serà mitjançant fitxers “xml”.
L’empresaadjudicatàriahauràdefacilitarlesinstruccionsprecisesperalarecepciódeles
dades necessàries. En qualsevol cas, aquestes instruccions recolliran les especificitats
necessàriesperimprimirelssuplementsd’acordambelscriterisestablertsperlaUPC.

Els fitxers tramesos per la universitat per a la personalització dels suplements podran ser
homogenisoheterogenisquantatitulació,especialitats,gènere,centres,etc.

Prèviamentalaimpressiódefinitiva,l’empresaadjudicatàriaenviaràunamostraenformat
PDFdecadascundelsdiferentsmodels,peralasevavalidacióperpartdelauniversitat.

Uncopunmodelhaestatvalidatperlauniversitat,aquestanohauràdefercapmésvalidació,
sent responsabilitat de l’empresa adjudicatària l’exactitud i la precisió del títol d’acord al
modeldefinitiuacordat.
La UPC podrà variar o introduir modificacions als models proposats per l’empresa
adjudicatàriapertald’establirelsmodelsdefinitius,semprerespectantelpreumàximper
suplementielpressupostaprovat.
LaUPCpodràmodificaroactualitzarelsmodelsi/oelscriterisd’impressiódefinitsiproposar
nousmodelsdesuplements,abandadelsestablertsperlalegislacióvigentactual,pertal
d’adaptarͲse a noves directrius establertes pel Ministerio de Educación y Formación
Profesional, per la Generalitat de Catalunya o per la pròpia universitat. L’empresa
adjudicatàrias’hauràd’ajustaraaquestesdirectriusrespectantelpreumàximpersuplement
ielpressupostaprovat.
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x

Un cop realitzada la personalització i lliurats els suplements a la universitat, aquesta
comprovarà la qualitat de la impressió dels emblemes, l’exactitud de les dades
implementadesilaqualitatdelsegellensec(aquestúltimperalssuplementsdel’EEES).En
casdedetecciód’erradesodeficiènciesenlaimpressió,l’empresaadjudicatàriareimprimirà
elssuplementsdefectuososquelisiguinimputablessensecapcostassociat.




4.TÍTOLSPROPISDELAUNIVERSITAT

Aquesttreballinclouelsegüent:

a) Impressiódelsuportmaterialiestampaciódesegellensec.

b) Fabricaciódelsfotolits,gravatsiplanxesnecessarisperalaimpressiódelsatributsque
s’indiquenencadacas.

c) Fabricaciódelgravatperalsegellatensec.

d) Personalitzaciódelstítolspropisaunacara.



Característiquesdelsuportmaterial
Quantalescaracterístiquestècniquesdelsuportmaterial,aquestseràpaperdeseguretatde180
grams de grandària intermèdia (entre A3 i A4), exempt de blanquejants òptics, amb impressió
entrecapesdel’emblemadelauniversitat(impressióal’interiordelpaper,nosuperficial)amb
fibrilͼlesluminescentsengrociblau,visiblessotalallumdelU.V,reactiuquímical’esborratamb
solvents.



Impressiódelsuportmaterial
Pelquefaalaimpressió,aquestainclouràal’anverselsemblemes(und’ellsdetipus“aigüeso
sombrejat”sobreimpressionat)il’orla,iesduràatermesegonselsmodelsqueencadamoment
decideixilauniversitat.

De la mateixa manera, aquest suport portarà el segell en sec en calent, amb l’emblema de la
universitat.



Procediment

x

x
x
x


La UPC facilitarà els models corresponents al segell en sec que s’ha d’estampar als títols
propis.

LaUPCaprovaràprèviamentlesprovesd’impressiódelsuportmaterialidelsegellensec.

La universitat podrà modificar els emblemes, orla i segell en sec si així es determina. En
qualsevolcas,aquestesmodificacionsnoafectaranelssuportsmaterialsjaimpresos.

Les despeses associades als treballs relacionats en aquest apartat aniran a càrrec de
l'empresaadjudicatària.
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Personalitzaciódelstítolspropis

Elstítolspropiscorresponentsalsensenyamentspropisdeprimer,primerisegonisegoncicle
s’adequaranalesinstruccionsdelConsellInteruniversitarideCatalunya(Resolucióde19dejuliol
de1988,DOGC1026,de3d’agostde1988)ialscriterisestablertsperlapròpiauniversitat.

ElstítolspropisqueatorgaactualmentlaUPCsón:

x
Títolsd’ensenyamentspropisdeprimer,primerisegonisegoncicle.
x
Títolsd’EnginyeriaInterdisciplinàriaSuperior.
x
Altrestitulacionsquepuguiestablirlauniversitat.

Peralarestadetítolsid’altresqueespuguinestablir,lapersonalitzaciódel’anversielreversserà
enbasealesvariablesimodelsquelauniversitatdeterminiencadacas.



Procedimentperalapersonalització

x
x

x

x
x
x
x

x

x

Respectealapersonalitzaciódelstítolspropis,esrealitzaràenbasealsencàrrecsquerealitzi
launiversitat,senseobligacióperlasevapartd’establirunnombremínimd’aquests.

LaUPCenviaràcomandesd’impressiódetítolspropisenlotsdecontingutvariablequantal
nombredetítolsaexpedir;quepodenanardesd’unexemplarenendavant,inosubjectesa
capcalendaripreestablert.

LaUPCfaràarribaral’empresaadjudicatàriaensuportinformàticlesdadesespecífiquesde
cadatitulatques’haurand’imprimiracadatítolpropi,aixícomelsmodelscorresponentsila
indicaciódelsemblemesiorlesques’handeferconstarencadacas.

Elsfitxerstramesosperlauniversitatperalapersonalitzaciódelstítolspropispodranser
homogenisoheterogenisquantatitulació,gènere,centres,etc.

La responsabilitat de comprovació de l’exactitud i la precisió de la redacció de cada títol,
abansdelasevaimpressió,corresponal’empresaadjudicatària.

Prèviamentalaimpressiódefinitiva,l’empresaadjudicatàriaenviaràunamostraenformat
PDFperacadamodeldetítol,peralasevavalidacióperpartdelauniversitat.

Uncopunmodelhaestatvalidatperlauniversitat,aquestanohauràdefercapmésvalidació,
sent responsabilitat de l’empresa adjudicatària l’exactitud i la precisió del títol d’acord al
modeldefinitiuacordat.

La UPC podrà variar o introduir modificacions als models proposats per l’empresa
adjudicatàriapertald’establirelsmodelsdefinitius,semprerespectantelpreumàximper
títolielpressupostaprovat.

LaUPCpodràmodificaroactualitzarelsmodelsi/oelscriterisd’impressiódefinitsiproposar
nousmodelsdetítolspropis.L’empresaadjudicatàrias’hauràd’ajustaraaquestesdirectrius
respectantelpreumàximpertítolielpressupostaprovat.
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x

Un cop realitzada la personalització i lliurats els títols propis a la universitat, aquesta
comprovarà la qualitat de la impressió dels emblemes i orles, l’exactitud de les dades
implementadesilaqualitatdelsegellensec.Encasdedetecciód’erradesodeficiènciesen
la impressió, l’empresa adjudicatària reimprimirà els títols defectuosos que li siguin
imputablessensecapcostassociat.




5.ETIQUETESERASMUSMUNDUS

Aquesttreballinclouelsegüent:

a) Impressiódelsuportmaterial.

b) Fabricaciódelsfotolits,gravatsiplanxesnecessarisperalaimpressiódelsatributsque
s’indiquenencadacas.

c) PersonalitzaciódelesetiquetesErasmusMundus.



Característiquesdelsuportmaterial
Segonselqueestableixl’OrdreECD/760/2013,de26d’abril,perlaquals’estableixenelsrequisits
d’expediciódelstítolsErasmusMundus,lesetiquetestindranundimensióde100x500mmies
realitzaranenpaperadhesiudeseguretatambfibrilͼlesvisiblesiinvisiblesluminescents.

Així mateix, hauran de reunir les condicions necessàries per evitar la falsificació, modificació i
despreniment,amblescaracterístiquestècniquessegüents:

Contral’arrencat:
x Haurandetenirunencunyatdeseguretat,demaneraque,al’intentardesprendreͲladel
diplomaalquevaseradherida,estrenquiinopuguiserreutilitzada.
x Portaran una impressió de marge de l’etiqueta amb tintes reactives, que previngui i
evidenciïdemaneraclaraiinequívocal’intentdedesenganxatfraudulentmitjançantl’ús
dedissolventsdel’adhesiu.

Contralamodificació:
x S’utilitzaran tintes fungitives i reactives, que evidenciïn l’intent de manipulació i
esborramentdelstextos.

Contraladuplicació:
x Portaranimprèsunfonsdeseguretat,demicrotextos,entintesinvisiblesluminescents
visiblessotalallumU.V.



Impressiódelsuportmaterial
S’incorporaràelsegellERASMUSMUNDUSirestad’emblemesqueestableixlalegislacióvigenti
s’ajustarà, tant a nivell de format com a nivell tècnic, a les directrius indicades a l’Ordre
ECD/760/2013abansesmentada.
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Procediment

x
x
x

LaUPCaprovaràprèviamentlesprovesd’impressiódelsuportmaterial.

Launiversitatpodràmodificarelsemblemessiaixíesdetermina.Enqualsevolcas,aquestes
modificacionsnoafectaranelssuportsmaterialsjaimpresos.

Les despeses associades als treballs relacionats en aquest apartat aniran a càrrec de
l'empresaadjudicatària.




PersonalitzaciódelesetiquetesErasmusMundus
L’etiquetaaniràpersonalitzadasegonselques’indicaal’annexXIII.c)del’OrdreECD/760/2013.

S’expediranenundocumentúnicredactatencatalàiencastellàoenl’idiomaquedeterminila
universitat.Pelquefaalstextosencatalà,haurandeseguirentotselscasoslesnormesestablertes
perl’Institutd’EstudisCatalans.



Procedimentperalapersonalització

x

x

x

x

x
x

x



Respecte a la personalització de les etiquetes Erasmus Mundus, es realitzarà en base als
encàrrecs que realitzi la universitat, sense obligació per la seva part d’establir un nombre
mínimd’aquests.

La UPC enviarà comandes d’impressió d’etiquetes Erasmus Mundus en lots de contingut
variablequantalnombredetítolsaexpedir;quepodenanardesd’unexemplarenendavant,
inosubjectesacapcalendaripreestablert.

LaUPCfaràarribaral’empresaadjudicatària,mitjançantfitxersenformat“xml”,lesdades
específiques de cada titulat que s’hauran d’imprimir en cada etiqueta per a la seva
personalització. Aquest fitxer ha de tenir les mateixes especificacions que el solͼlicitat per
partdelMinisteriodeEducaciónyFormaciónProfesionalperal’adjudicaciódelnúmerode
registrenacionaldetítols.

Aixímateix,l’empresaadjudicatàriahauràderetornaralaUPCensuportinformàticencriptat
(formattxt),lainformacióreferentalaclauassignadaacadaetiquetaErasmusMundusquan
aixís’estableixi,d’acordamblesespecificacionsdelauniversitat.

Els fitxers tramesos per la universitat per a la personalització de les etiquetes podran ser
homogenisoheterogenisquantatitulació,gènere,centres,etc.

Laresponsabilitatdecomprovaciódel’exactitudilaprecisiódelaredacciódecadaetiqueta,
abans de la seva impressió, correspon a l’empresa adjudicatària que haurà de conèixer i
aplicarlalegislacióassociadaacadatitulacióexpedidaperlauniversitat.

Prèviamentalaimpressiódefinitiva,l’empresaadjudicatàriaenviaràunamostraenformat
PDFperacadamodeld’etiquetainclòsalsfitxersques’hand’imprimir,peralasevavalidació
prèviaperpartdelauniversitat.
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Uncopunmodelhaestatvalidatperlauniversitat,aquestanohauràdefercapmésvalidació,
sentresponsabilitatdel’empresaadjudicatàrial’exactitudilaprecisiódel’etiquetad’acord
almodeldefinitiuacordat.

La UPC podrà variar o introduir modificacions als models proposats per l’empresa
adjudicatàriapertald’establirelsmodelsdefinitius,semprerespectantelpreumàximper
etiquetaielpressupostaprovat.

LaUPCpodràmodificaroactualitzarelsmodelsi/oelscriterisd’impressiódefinitsiproposar
nous models d’etiquetes a banda dels establerts per la legislació vigent actual, per tal
d’adaptarͲse a noves directrius establertes pel Ministerio de Educación y Formación
Profesional, per la Generalitat de Catalunya o per la pròpia universitat. L’empresa
adjudicatàrias’hauràd’ajustaraaquestesdirectriusrespectantelpreumàximperetiquetai
elpressupostaprovat.

Amésamés,podràcanviarelformatil’estructuradelsfitxersd’intercanvidedades,siaixí
ho estableix el Ministerio de Educación y Formación Profesional o la pròpia universitat,
respectantelpreumàximperetiquetaielpressupostaprovat.

Un cop realitzada la personalització i lliurades les etiquetes a la universitat, aquesta
comprovaràlaqualitatdelaimpressióil’exactituddelesdadesimplementades.Encasde
detecció d’errades o deficiències en la impressió, l’empresa adjudicatària reimprimirà les
etiquetesdefectuosesquelisiguinimputablessensecapcostassociat.

x

x

x

x

x




6. CÒPIADIGITALAUTÈNTICADELSTÍTOLSUNIVERSITARISOFICIALS

L’empresaadjudicatàriahad’oferirlapossibilitatdesubministrarunacòpiadigitalautènticade
cadascundelstítolsoficialsenformatelectrònicPDFquetindràelmateixdissenyqueeltítoloficial
iquehauràdesersignadaelectrònicament.

Lacòpiadigitalautènticahauràdecomplirlescaracterístiquessegüents:

x Hadeserunacòpiadel'original.
x Had'incorporarlaidentificaciódel’òrgan,arxiuiorganismeexpedidor,aixícomlapersona
responsabled'expedició,amésdelsrequisitsexigiblesperlasevacondiciódedocument
electrònic,quantaseguretatiintegritat.
x LescaracterístiquesdelacòpiadigitalautènticaesregiranpelquepreveulaLlei6/2020
d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de
confiança, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.

L’empresaadjudicatàriahauràdeproveiralaUniversitatPolitècnicadeCatalunyadelselements
tècnicsidelsserveisaccessorisnecessarisperalageneracióicustòdiadelacòpiadigitalautèntica
deltítol,semprequelauniversitatacceptiaquestformat.
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En tots els casos, s’haurà de complir la legislació vigent que sigui d’aplicació a l’expedició de
documentselectrònics.

Nota: la signatura del contracte amb l'empresa adjudicatària no implicarà en cap cas
l'obligatorietatd'implantaraquestserveiperpartdelaUPCdurantl'execuciódelmateix.



7. CÒPIADIGITALAUTÈNTICADELSSUPLEMENTSEUROPEUSALTÍTOL–eͲSET

LageneraciódeleͲSETenformatelectrònicesregiràpelqueestableixelRD22/2015,de23de
gener,pelquals’estableixenelsrequisitsd’expediciódelSuplementEuropeualstítolsregulatsal
RD1393/2007,alseuannexIII,iqueesdescriuacontinuació:

x Signatura:
Sistema de signatura electrònica basat en un certificat reconegut per a qualsevol
documentqueesvulguiautenticar:signaturaelectrònicareconegudadel/lasecretari/a
general de la Universitat o certificat de segell electrònic (segell d’òrgan), en cas
d’expedicionsautomatitzades.

El document haurà de signarͲse sobre l’estructura electrònica. Per ferͲho s’haurà
d’utilitzarelformatXMLdesignaturaelectrònicaavançada(XAdES)queesdescriuala
PolíticadeSignaturadel’AdministracióGeneraldel’Estat,versió1.9osuperior.

x Codideverificació:
Segellatdetempsicodisegurdeverificació.

x Normativa:
EsquemaNacionaldeSeguretatiInteroperabilitat,ilesnormestècniquesaprovadesper
Resolucióde19/07/2011(BOEdel30/07/11).

Addicionalment, es generarà una còpia electrònica autèntica en format PDF segons els criteris
tècnicsrecollitsenaquestplecreferitsalageneraciódelacòpiadigitalautènticadelstítolsoficials.

L’empresa adjudicatària ha d’oferir la possibilitat de subministrar la còpia digital autèntica de
cadascundelssuplementseuropeusaltítolenformatelectrònicPDFquetindràelmateixdisseny
queelsuplementiquehauràdesersignadaelectrònicament.

Aixímateix,hauràdeproveiralaUniversitatPolitècnicadeCatalunyadelselementstècnicsidels
serveis accessoris necessaris per a la generació i custòdia de la còpia digital autèntica del
suplement,semprequelauniversitatacceptiaquestformat.

En tots els casos, s’haurà de complir la legislació vigent que sigui d’aplicació a l’expedició de
documentselectrònics.

Nota: la signatura del contracte amb l'empresa adjudicatària no implicarà en cap cas
l'obligatorietatd'implantaraquestserveiperpartdelaUPCdurantl'execuciódelmateix.
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Requerimentsd’aplicacióalsdocumentsestablersaaquestplec

L’empresa adjudicatària ha de mantenir actualitzat un arxiu de les normes i decrets en vigor
respecte a totes les titulacions que imparteix la UPC, així com les mencions, especialitats,
subespecialitats,etc.queincorporenaqueststítols.Igualmenthademanteniractualitzadesles
dadesreferentsalsorganismesquehanautoritzati/oaprovatcadatitulació,lesdatesdelsAcords
de Consell de Ministres que estableixen el caràcter oficial de cada titulació, així com les
publicacionsenelscorresponentsbutlletinsoficials.

Peraltrabanda,hademantenirunarxiuactualitzatdelesnormesenvigorrespectedelscentres,
departamentsiinstitutsdelaUniversitatPolitècnicadeCatalunyaques’hagindeferconstarals
títolsisuplements.

L’empresaadjudicatàriahadedonarsuportalauniversitatenlainterpretacióiimplementacióde
lalegislaciód’aplicacióienladefiniciódelsmodelscorresponents.



Custòdia,subministramentiterminisdelliuramentdelsdocuments


Custòdia
L’empresaadjudicatàriatindràlaresponsabilitatdelssuportsinerts,delstítols,etiquetesErasmus
MundusidelssuplementsfinsqueaquestsestiguindipositatsalaUPC.

Igualment garantirà la custòdia dels documents, així com de les cartolines i suports materials,
personalitzats o no, amb les mesures de seguretat necessàries per a tal efecte (cambres
cuirassades).

Pertaldegarantiraquestacustòdiaamblamàximaseguretat,ésrequisittècnicimprescindible
(veure solvència tècnica) disposar d'una cambra cuirassada d'acord amb els requeriments
establertsal'article8del'OrdreINT/317/2011,d'1defebrer,sobremesuresdeseguretatprivada,
ques'acreditaràenelsobre1amblapresentaciómitjançantcertificatd'OrganismedeControl
acreditatperl'EntidadNacionaldeAcreditación(ENAC),d'acordamblanormaUNEͲEN45011.
L'avaluació serà d'acord amb els requeriments de cambra cuirassada establerts a l'article 8 de
l'OrdreINT/317/2011,d'1defebrer,sobremesuresdeseguretatprivadaabansesmentada.

Així mateix, l’empresa adjudicatària haurà de tenir disponible el material propietat de la UPC
perfectamentcontrolat,il’hauràdelliurarsiselidemana.



Subministrament
L’empresaadjudicatàriahauràdelliurar,juntamentambelstítolsuniversitarisoficials,unacòpia
deltítolambdiligènciadelliuramentenpaperoffsetde90gramsisobresauncolortroquelats
peralaprotecciódelstítols.

Els títols i les seves còpies es lliuraran en caixes de tipus fitxer vertical que permetin la seva
visualització,unaunsensehaverdetreure’lsiordenatsd’acordambelscriterisestablertsperla
universitat.Enlamateixatramesas’enviaranelssobrescorresponents,totprotegitperevitarel
seudeteriorament.
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Pelquefaallliuramentdelssuplementseuropeusalstítols,aquestss’enviaranamblaprotecció
necessària que eviti el seu deteriorament i ordenats d’acord amb els criteris establerts per la
universitat.Igualment,l’empresaadjudicatàriasubministraràalauniversitatun“pdf”ocòpiade
cadascúdelssuplementsimpresosquanaixís’estableixi.

Totselsdocumentss’enviaranpermissatgeriaalaUnitatdePlansd’EstudisiTítolsdelServeide
GestióAcadèmicadelaUPCacàrrecdel’empresaadjudicatària,aexcepciód’aquellssupòsitsque
indiquinquelcomdiferent.



Terminisdelliurament
Pel que fa als terminis de lliurament de les comandes, aquests podran variar en funció de la
quantitatsolͼlicitadailasevacomplexitat.Enqualsevolcas,aquestsnoseranmaisuperiorsa:
x
x
x
x
x
x

30diesnaturalsperalstítolsuniversitarisoficials,apartirdeladatad'enviamentdela
informacióensuportinformàtic.
15diesnaturalsperalssuplementseuropeusaltítol,apartirdeladatad'enviamentdela
informacióensuportinformàtic.
20diesnaturalsperalstítolspropistítols,apartirdeladatad'enviamentdelainformació
ensuportinformàtic.
20diesnaturalsperalesetiquetesErasmusMundus,apartirdeladatad'enviamentde
lainformacióensuportinformàtic.
3mesosencasdecomandessuperiorsa5.000títolsuniversitarisoficials,apartirdela
datad'enviamentdelainformacióensuportinformàtic.
2mesosencasdecomandessuperiorsa5.000suplementseuropeusaltítol,apartirdela
datad'enviamentdelainformacióensuportinformàtic.


Abandad’aqueststerminis,l’empresaadjudicatàriahad’oferirunserveiurgentdepersonalització
en un màxim de 24/48 hores per als títols, suplements i etiquetes Erasmus Mundus que la
universitatconsideriurgents,sensecapincrementdelpreu.



Preus

L’ofertaeconòmicaesfaràd’acordambelques’especificaal’apartatcorresponentdelPlecde
ClàusulesAdministratives.

Aquestaofertahad’incloureperseparatelspreusdecadascundelsdocumentsrecollitsaaquest
plec:

1. Suport inert més impressió, personalització i lliurament dels títols universitaris oficials
homologats
L’importmàximdelicitacióperaaqueststítolss’estableixperunitatinoseràsuperiora23
euros(IVAinclòs).Aquestpreuinclouelsuportinert(cartolina),lasevaimpressióisegellat
ensecilapersonalitzaciódelstítols,d’acordamblesespecificacionsindicadesaaquestplec,
el subministrament de les còpies blanques i dels sobres mida DINͲA3, així com els costos
d’enviament des de l’empresa adjudicatària fins a la Unitat de Plans d’Estudis i Títols del
ServeideGestióAcadèmicadelaUPC.
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2.

3.

4.

5.


Encasd’impressiódetítolsinteruniversitarisiErasmusMundus,l’importmàximdelicitació
noseràsuperiora28,5euros(IVAinclòs).

Suportmaterialmésimpressió,personalitzacióilliuramentdelssuplementseuropeusal
títol
L’importmàximdelicitacióperaaquestssuplementss’estableixperunitatinoseràsuperior
a8,5euros(IVAinclòs).Aquestpreuinclouelsuportmaterial(paper),lasevaimpressiói
l’estampaciódelsegellsecenelscasosquecorrespongui,ilapersonalitzaciódelssuplements,
d’acordamblesespecificacionsindicadesaaquestplec,aixícomelscostosd’enviamentdes
de l’empresa adjudicatària fins a la Unitat de Plans d’Estudis i Títols del Servei de Gestió
AcadèmicadelaUPC.

Suportmaterialmésimpressió,personalitzacióilliuramentdelstítolspropis
L’importmàximdelicitacióperaaqueststítolss’estableixperunitatinoseràsuperiora4,5
euros (IVA inclòs). Aquest preu inclou el suport material (paper), la seva impressió i
l’estampaciódelsegellsecilapersonalitzaciódeltítolpropi,d’acordamblesespecificacions
indicadesaaquestplec,aixícomelscostosd’enviamentdesdel’empresaadjudicatàriafins
alaUnitatdePlansd’EstudisiTítolsdelServeideGestióAcadèmicadelaUPC.

Suportmaterialmésimpressió,personalitzacióilliuramentd’etiquetesErasmusMundus
L’importmàximdelicitacióperaaquestesetiquetess’estableixperunitatinoseràsuperior
a18euros(IVAinclòs).Aquestpreuinclouelsuportmaterial(paper),lasevaimpressióila
personalització de l’etiqueta, d’acord amb les especificacions indicades a aquest plec, així
comelscostosd’enviamentdesdel’empresaadjudicatàriafinsalaUnitatdePlansd’Estudis
iTítolsdelServeideGestióAcadèmicadelaUPC.

CòpiesdigitalsautèntiquesdeTítoliSuplement
L’importmàximdelicitacióperalescòpiesdigitalsautèntiquess’estableixperunitatinoserà
superiora14,5euros(IVAinclòs)peralstítolsuniversitarisoficials,nia7,5euros(IVAinclòs)
peralssuplementseuropeusaltítol.




Presentaciódemostres
Les empreses licitants hauran de presentar, d’acord amb el que es descriu al Plec de clàusules
administratives,mostresdetotselselementsobjectedelapresentlicitació,inclosesmostresdeles
còpiesdigitalsautèntiques,donantaccésalauniversitatperaccediralaplataformadesignatura
delsdocumentsenformatelectrònicialaplataformadesd’onelstitulatspodrandescarregarͲse
les còpies electròniques autèntiques dels seus documents. Les mostres s’acompanyaran d’un
certificatdecomplimentdelsrequisitsexigitsexpeditperunlaboratorihomologatindependent.
NoseranvàlidselsinformesemesospelslaboratorisdelsproveïdorsdelssuportsalconsiderarͲse
quepotquedarcompromesalasevaindependènciaal’anàlisirealitzat.

Lesmostrespresentadess’haurand’acompanyarentotselscasosdelcertificatqueacreditielseu
compliment normatiu, així com els criteris tècnics recollits en aquest plec. L’incompliment
d’aquestsrequisitsseràcausad’exclusiódelprocediment.

Per a la presentació de les mostres dels títols oficials i suplements europeus al títol, la UPC
facilitaràalesempreseslicitantsfitxersenformat“xml”aixícomelsemblemesdelesuniversitats
participantsperalstítolsErasmusMundus.
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La universitat, si així ho considera, podrà solͼlicitar a tècnics especialitzats la valoració de les
mostresenpaperpresentadesperlesempreses.Aquestserveiespodràsolͼlicitarenqualsevol
moment del contracte, per tal d’assegurar que tant els suports inerts i materials com la
personalitzaciódelsdocumentscompleixenambelsrequisitsestablertsaaquestplec.Igualment
podràsolͼlicitarlavaloraciód’altreselementstècnicsdefinitsaaquestaproposta(seguretatdeles
dades,custòdiadelsdocuments,etc.).

Lesmostress’haurandepresentaralaConsergeriadel’edificiVèrtex,abansdelafinalitzaciódel
termini de presentació d’ofertes, acompanyades de l’Annex IV del Plec de clàusules
administratives.



Requerimentstècnicsdeseguretat
Lesempresesquelicitinhaurandecomplirelsrequisitssegüents:

x Garantir que la personalització de qualsevol dels documents emesos per la Universitat
Politècnica de Catalunya descrits en aquest plec de clàusules tècniques es realitzarà
mitjançantsistemesd'impressió,l'ancoratgedelsqualsassegurilapermanènciadelstextos
sobreelsuportinertdemaneraqueaquestsnopuguinesborrarͲse(indelebles).

x L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar l'adopció de mesures suficients per garantir la
proteccióiseguretatdelesdadespersonalsproporcionadesperlaUniversitatPolitècnicade
Catalunya,d’acordamblalleiinormativesd’aplicacióalrespecte,aixícomlaseguretatdeles
cartolinesinertspreimpresesambellogotipdelauniversitatielsdocumentspersonalitzats
amblesdadesdelsseusestudiants.

x Disposardecambracuirassadadeseguretatperalacustòdiadelascartolinesinertsidels
títolsisuplementseuropeuspersonalitzats.Alamemòriadescriptivadelaprestaciódelservei
(sobre 2) s’ha d’incloure un reportatge fotogràfic de la cambra, i al sobre 1 un certificat
d’empresaacreditadaperlaENAC(EntidadNacionaldeAcreditación)delacambracuirassada
d'acordambelsrequerimentsestablertsal'article8del'OrdreINT/317/2011,d'1defebrer,
sobremesuresdeseguretatprivada,d'acordamblanormaUNEͲEN45011.L'avaluacióserà
d'acord amb els requeriments de cambra cuirassada establerts a l'article 8 de l'Ordre
INT/317/2011,d'1defebrer,sobremesuresdeseguretatprivadaabansesmentada.

x L’empresa licitant haurà de ser autoritat de certificació, tenir com a objecte social el de
prestadordeserveisdecertificacióelectrònicaiaportarlasevapolíticadecertificació.

x Amés,peraemetrelescòpiesdigitalsautèntiquesdetítolsisuplements,l’empresalicitant
ha de ser prestadora de Serveis de Certificació homologat pel Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital o institucions homòlogues d’altres països. A més, la
còpiaelectrònicaautènticahadecomplirambtotselsrequisitsdelanormativavigent.Així
mateix,peralageneraciódelescòpieselectròniquesautèntiques,l’empresaadjudicatària
ha d’estar acreditada en l’Esquema Nacional de Seguretat de Grau Mig i en l’Esquema
Nacionald’Interoperabilitat.
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Informacióaddicional
Peraqualsevolinformacióaddicionaloaclarimentrespectealformatoprocedimentd’expedició
delstítolsoficialsipropisidelssuplementseuropeusaltítoldelaUPC,podeuadreçarͲvosalServei
deGestióAcadèmicad’aquestauniversitat.

Dadesdecontacte
EdificiVÈRTEX–Plantabaixa
PlaçaEusebiGüell,6.
08034Barcelona
Telèfons:934017451/934016193
EͲmail: gema.diaz@upc.edu

m.cruz.aragon@upc.edu
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