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DECÀLEG ÈTIC UPC  
La Universitat Politècnica de Catalunya es compromet a mantenir alts nivells d’integritat en 
tots els  seus àmbits d’actuació. Els membres de la seva comunitat acceptem el compromís, 
conscients de la importància que la nostra activitat estigui sempre orientada al benestar de les 
persones i de la comunitat a la qual prestem serveis, de manera que la tecnologia mai es pugui 
utilitzar amb fins contraris al bé comú.  
Per tot això acordem: 

I. Mantenir els més alts estàndards d'integritat, comportament responsable i conducta ètica 
en les activitats professionals.  
 
1.- Els membres d’òrgans col·legiats i els càrrecs unipersonals han d’exercir el càrrec amb 
honestedat, integritat, eficiència i transparència. Les decisions que prenguin han de ser 
equànimes, no implicaran mai un benefici il·legítim de les persones, ni coartaran la llibertat de 
cap persona mitjançant amenaces o intimidacions. No exerciran cap mena d’abús de poder. 
 
2.- En l’exercici de les seves funcions docents, el personal docent i investigador proporcionarà a 
l’estudiantat coneixements rigorosos i actualitzats, guiant-lo en la consecució dels objectius 
acadèmics. Contribuirà a difondre el mètode científic i l’esperit crític. Serà objectiu, equànime i 
imparcial en l’avaluació. 
 
3.- L’estudiantat, ha d’aprofitar de manera eficient i responsable tots els recursos que la 
Universitat posa a la seva disposició. Ha de posar en valor el seu esforç personal en totes les 
actuacions i ha de provar la seva honradesa i integritat en els actes d’avaluació.  

 
4.- El personal investigador ha d’actuar amb rigor i observar el mètode científic com a font 
generadora de coneixement vàlid i fiable,  i ha de retornar-ne els resultats a la societat. Ha de 
contribuir a transmetre els principis ètics de la recerca responsable i els valors de respecte 
envers les persones, tots els éssers vius i l’entorn. 
 
5.- El personal d’administració i serveis ha d’administrar i gestionar els serveis bàsics i els 
recursos amb responsabilitat, activitat imprescindible per a una prestació correcta del servei 
fonamental de la Universitat: la generació i la transmissió de coneixement. 
 
6.- Totes les persones de la comunitat UPC han d’evitar conflictes d'interessos reals o 
percebuts i han comunicar-los a les parts afectades quan existeixin. 
 
II. Tractar totes les persones amb justícia i respecte. 
 
7.- Les persones que formen part de la comunitat UPC han de desenvolupar les competències 
pròpies amb respecte i tolerància envers totes les persones, cooperant amb la resta de personal 
de la institució per assolir els objectius que cada membre té definits estatutàriament.  

8. Han d’exercir un tracte no discriminatori envers les persones i les seves opinions. No han de 
discriminar per raó de naixement, ètnia, gènere, edat, estètica, religió, ideologia, orientació 
sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, condició social, diversitat funcional o qualsevol 
altra circumstància. 
 
III. Realitzar un esforç comú perquè tota la comunitat UPC compleixi aquest codi.  
 
9. Donar suport als col·legues i companys de feina a seguir aquest codi ètic, esforçar-se perquè 
es compleixi el codi i no prendre represàlies contra les persones que denuncien una infracció. 


