
Francesc Torres Torres, Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), nomenat per Reial 

Decret 1025/2017 (publicat al DOGC núm. 7514 i al BOE número 301, del dia 12 de desembre de 

2017), amb seu social al carrer Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona i amb número d’identificació fiscal 

(NIF) Q-0818003F, en representació d’aquesta institució, en virtut de les competències previstes en 

l’article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i els articles 67 i 169 dels 

Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats per l’Acord GOV/43/2012, de 29 de 

maig (DOGC núm. 6140, d’1 de juny de 2012) 

CERTIFICO 

Que arrel de la nova redacció de l’article 25 del text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat 

pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, establerta pel Reial Decret-Llei 12/2017, de 3 de 

juliol, queden exceptuades del pagament de la compensació les adquisicions d’equips, aparells i 

suports materials de reproducció efectuades per les entitats que integren el sector públic segons 

estableix la Llei de contractes del sector públic, podent acreditar aquesta excepció als deutors i, si 

s’escau, als responsables solidaris mitjançant una certificació emesa per l’òrgan competent de 

l’Administració corresponent. 

Que d’acord amb l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

les universitats públiques formen part del sector públic, amb caràcter d’Administració Pública. 

Que la Universitat Politècnica de Catalunya com universitat pública que forma part del sector públic 

està exempta del pagament de la compensació per l’adquisició d’equips, aparells i suports materials 

de reproducció. 

I perquè així consti, s’expedeix aquest certificat als efectes de l’exempció del pagament de la 

compensació per còpia privada per l’adquisició d’equips, aparells i suports materials de 

reproducció. 

Barcelona, 4 d'abril de 2019

Prof. Francesc Torres 
Rector 
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