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1.  DENOMINACIÓ DEL CENTRE DOCENT 

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB). 

2. PRESENTACIÓ 

L'Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona és un centre d’educació superior de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), amb una llarga tradició en la formació de professionals del món de 
l’edificació, la geomàtica i en la prevenció de riscos laborals, des de la seva creació l'any 1954. Durant més 
de 50 anys d'història s'ha especialitzat en la formació de més de 20.000 professionals en els àmbits de 
l’edificació, la geomàtica i la prevenció de riscos laborals, destacant per una excel·lent classificació als 
rànquings estatals. 

L'EPSEB està ubicada al Campus Sud de la UPC, a Barcelona, disposa de 15.991,59 m² de superfície 
(aules, serveis informàtics, biblioteca, sala d’actes, sala de graus, laboratoris, sales d’estudi, sales 
polivalents de recerca, delegació d’estudiantat, bar-restaurant, etc.), amb la voluntat d’oferir el millor servei 
als diferents usuaris: estudiantat, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis. 

L'EPSEB va iniciar la seva activitat el 1954 com a Escola Tècnica d’Aparelladors de Barcelona (ETAB). Amb 
el canvi de nom dels estudis, deixen de ser Aparelladors per ser Arquitectes Tècnics i per tant l’Escola al 
1967 serà l’Escola d’Arquitectes Tècnics de Barcelona (EATB), posteriorment l'ordenament universitari 
diferencia les escoles que imparteixen només estudis de primer cicle com a “Escoles Universitàries” de 
manera que passa a denominar-se en el 1985 Escola Universitària d'Arquitectura Tècnica de Barcelona 
(EUATB), després, amb la incorporació dels estudis d'Enginyeria Tècnica Topogràfica, al 1988 l’Escola 
canvia de nom una vegada més i es diu Escola Universitària Politècnica de Barcelona (EUPB), i finalment 
el 2003, quan s'incorporen els estudis de segon cicle d’Enginyeria en Organització Industrial i adopta la 
denominació actual d'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB). 

L'any 2014, l'Escola rep la Medalla d'Or al Mèrit Cívic, que atorga l'Ajuntament de Barcelona en 
reconeixement de la seva trajectòria al llarg de més de 50 anys formant professionals que han contribuït a 
la millora dels habitatges de la ciutat i també a la qualitat de vida dels seus habitants. 

3. SEU SOCIAL 

L’Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona està ubicada a l’edifici P del campus Diagonal Sud, 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, a l’Avinguda de Doctor Marañón, 44-50, 08028 Barcelona. 

4. INFORMACIÓ DE CONTACTE 

Telèfon: 93 401 63 00 
A/e: informacio.epseb@upc.edu 
Web: https://epseb.upc.edu/ca 
UPCmaps 

5. TITULACIONS OFICIALS QUE IMPARTEIX EL CENTRE DOCENT 

A l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona s’imparteixen els estudis següents: 

— Estudis de grau: 

• Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 
• Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 

  

mailto:informacio.epseb@upc.edu
https://epseb.upc.edu/ca
https://maps.upc.edu/?iu=123&lang=ca
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Nacional (aprovat en el Consell de Govern de l'1/7/2021): 

• Doble titulació entre el grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i el grau en Enginyeria Civil (EPSEB 
— ETSECCPB) 

— Estudis de màster: 

• Màster universitari en Construcció Avançada en l’Edificació 
• Màster universitari en Diagnosis i Tècniques d’Intervenció en l’Edificació 
• Màster universitari en Gestió de l’Edificació 
• Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals (Universitat de 

Barcelona — Universitat Pompeu Fabra — Universitat Politècnica de Catalunya) 

6. ORGANIGRAMA DEL CENTRE DOCENT 

Els òrgans de govern de l'Escola estan regulats en el reglament del centre. Són elegits democràticament 
per cada un dels estaments que la componen, i són els següents: 

Junta d'Escola 
És l'òrgan col·legiat amb més representació de l'EPSEB i exerceix en el seu àmbit les màximes funcions de 
normativa interna, control i expressió de la posició i aspiracions de l'Escola, vetllant perquè el centre docent 
compleixi adequadament totes les funcions que li atribueixen la normativa vigent, els Estatuts de la UPC i el 
reglament del propi centre. 

Els seus membres nats estan especificats en el Reglament de l’Escola i els no nats s'elegeixen mitjançant 
votació secreta, entre tots els estaments que formen part de l'Escola: professorat, estudiantat i personal 
d'administració i serveis. 

Es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, dues vegades a l'any. Els membres són elegits per períodes 
de quatre anys, excepte els membres representants de l’estudiantat que es renovaran anualment. 

Comissió Permanent 
És l'òrgan executiu i de representació permanent de la Junta d’Escola. Es reuneix, com a mínim, dues 
vegades a l’any en sessió ordinària. Els membres electius es renoven una vegada es renoven els membres 
electius de la Junta d’Escola. 

Comissió d’Avaluació 
És l’òrgan encarregat d’avaluar l’activitat docent dels departaments i la tasca docent del professorat adscrit 
al centre. Els membres electius d’aquesta comissió es renoven una vegada es renoven els membres electius 
de la Junta d’Escola. 

Comissió Acadèmica 
És l’òrgan delegat de la Junta d’Escola en l’àmbit acadèmic i docent dels ensenyaments de l’EPSEB. Els 
membres electius d’aquesta comissió es renoven una vegada es renoven els membres electius de la Junta 
d’Escola. 

Comissió de Qualitat 
És l’òrgan encarregat del disseny i del seguiment del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del centre. 
Els membres electius d’aquesta comissió es renoven una vegada es renoven els membres electius de la 
Junta d’Escola. 

  



 

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat 

 310.0.1 Informació general del centre 

 

310-Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona Pàgina -  5/6 

 

Equip directiu 
L’equip directiu de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona està integrat per: 

• Director o directora 
• Subdirecció Acadèmica i de Qualitat 
• Subdirecció cap d’estudis del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i d’Estudiantat 
• Subdirecció cap d’estudis del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica i del màster universitari 

en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals 
• Subdirecció d’Internacionalització i cap d’estudis de Màsters 
• Subdirecció de Política Científica, Responsabilitat Social i Promoció 
• Secretari acadèmic o secretària acadèmica 
• Cap de la Unitat Transversal de Gestió del centre 

7. RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT (SGIQ) 

L’equip directiu de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona, i en particular la subdirecció 
Acadèmica i de Qualitat, són els responsables del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat. 

8. MEMBRES DEL COMITÉ O EQUIP QUE HA DESENVOLUPAT EL DISSENY DEL 
SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT 

L’equip directiu amb el suport de la Comissió de Qualitat i l’Àrea de Suport Institucional i Relacions Externes. 

9. RELACIONS AMB ALTRES CENTRES / UNIVERSITATS (per a titulacions 
compartides) 

L’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona conscient de la importància d’establir sinèrgies per 
afrontar els nous reptes a la formació dels futurs professionals, manté relacions amb els centres que figuren 
a continuació: 

Centres i universitats nacionals 
Universitat de Barcelona 
Universitat Pompeu Fabra 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (UPC) 

10. MAPA DE PROCESSOS 
  
PROCESSOS ESTRATÈGICS  
   

310.1.1 Definició de la política i els objectius de qualitat Direcció - Subdirecció Acadèmica i de Qualitat 

310.2.1 Garantia de la qualitat dels programes formatius Subdirecció Acadèmica i de Qualitat 

310.2.1.1 Verificació Subdirecció Acadèmica i de Qualitat 

310.2.1.2 Seguiment Subdirecció Acadèmica i de Qualitat 

310.2.1.3 Modificació Subdirecció Acadèmica i de Qualitat 

310.2.1.4 Acreditació Subdirecció Acadèmica i de Qualitat 

PT.04.01  Definició de les polítiques del PDI i del PAS 
Vicerectorat responsable del Personal Docent i 
Investigador - Vicerectorat responsable de Recerca - 
Gerència 
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PROCESSOS FONAMENTALS  
   

310.3.1 Definir els perfils d’ingrés, egrés i criteris d'accés 
Subdirecció Acadèmica - Subdirecció cap d’estudis - 
Subdirecció de Política Científica, Responsabilitat 
Social i Promoció 

310.3.2 Suport i orientació a l'estudiantat Subdirecció Acadèmica-Subdirecció cap d’estudis 

310.3.3 Metodologia d'ensenyament i avaluació Subdirecció Acadèmica-Subdirecció cap d’estudis 

310.3.4 Gestionar la mobilitat de l'estudiantat Subdirecció d'Internacionalització 

310.3.5 Gestió de l'orientació professional Subdirecció Acadèmica i de Qualitat 

310.3.6 Gestionar les pràctiques externes Subdirecció Acadèmica-Subdirecció cap d’estudis 

310.3.7 Gestió d'incidències, queixes, reclamacions i 
suggeriments Administradora 

310.7.1 Publicació d'informació i rendició de comptes Subdirecció Acadèmica i de Qualitat 
   
   
PROCESSOS DE SUPORT  
   

310.5.1 Gestió i millora dels recursos materials Direcció - Subdirecció Acadèmica i de Qualitat - 
Administradora 

310.5.2 Gestió i millora dels serveis Direcció - Subdirecció Acadèmica i de Qualitat - 
Administradora 

310.8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació Subdirecció Acadèmica i de Qualitat 

PT.04.02 Accés i selecció del PDI i del PAS Vicerectorat competent en matèria de Política de 
Personal Docent i Investigador - Gerència 

PT.04.03 Avaluació docent del Personal Docent i Investigador Vicerectorat responsable de Qualitat - Vicerectorat 
responsable del Personal Docent i Investigador 

PT.04.04 Formació del PDI i del PAS 

Vicerectorat competent en matèria de Qualitat - 
Vicerectorat competent en matèria de Política 
Internacional - Gerència - Direcció d'Àrea PAS i 
Organització - Direcció de l'ICE 

   
   
PROCESSOS DE MESURA  
   

310.6.1 Recollida i anàlisi dels resultats Subdirecció Acadèmica i de Qualitat 

PT.11 Recollida de la satisfacció dels grups d'interès Vicerectorat competent en matèria de Qualitat 

PT.12  Recollida de la informació Vicerectorat competent en matèria de Qualitat 
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