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RESOLUCIÓ 10/2022 

 
ESTUDIANTS NO APTES PER RENDIMENT MÍNIM EN LA FASE INICIAL DELS 

ESTUDIS DE GRAU EN TECNOLOGIES DE CAMINS, CANALS I PORTS PLA 2020 
DEL CURS ACADÈMIC 2021-2022 

 
 

FETS I FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- A l’apartat 5. Permanència en els estudis de grau de l’NAGRAMA-UPC per al curs 
acadèmic 2021-2022 s’estableixen les normes que regulen la permanència dels estudiants que es 
matriculen a la UPC per cursar estudis oficials conduents a l’obtenció d’un títol de grau. 
 
Segon.- A l’apartat 5.5. Rendiment mínim en la fase inicial dels estudis de l’NAGRAMA-UPC 
s’especifica que tots els plans d’estudis de la UPC conduents a l’obtenció d’un títol oficial de grau 
tenen definida una fase inicial que correspon al nombre de crèdits del primer any acadèmic. 
L’estudiant ha de superar el nombre mínim de crèdits d’aquesta fase que ha establert el centre 
docent per a aquell pla d’estudis en el termini que hi correspon, segons la modalitat de dedicació als 
estudis i amb independència de les matrícules realitzades. En un termini màxim de 2 anys acadèmics 
per als estudiants que cursen els estudis a temps complet i en un termini màxim de 4 anys acadèmics 
per als estudiants que cursen els estudis a temps parcial. En cas contrari, l’estudiant és exclòs 
d’aquests estudis i no pot continuar-los en el mateix centre on els ha iniciat, ni pot començar cap 
altre estudi dels que s’imparteixen al centre que tingui definida una fase inicial comuna amb l’estudi 
del qual ha estat exclòs. 

 
Tercer.- En aplicació de la normativa de Permanència actualment vigent i en virtut dels acords 
adoptats a les reunions de la Comissió d’Avaluació Curricular de 29 de juny de 2022 dels estudis de 
Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports, Pla 2020, amb data 7 de juliol de 2022 es va publicar 
la resolució provisional d’estudiants no aptes per rendiment mínim en la fase inicial. En aquesta 
resolució, que es va comunicar a les persones interessades, s’indicava que fins al 15 de juliol de 
2022 podien fer al·legacions i sol·licitar de manera motivada la continuació d’estudis. Una vegada 
finalitzat aquest termini i valorades per la Direcció les al·legacions presentades, les sol·licituds dels 
estudiants següents han estat acceptades i poden continuar els estudis.  
 

GRAU EN TECNOLOGIES DE CAMINS, CANALS I PORTS (Pla 2020) 
Sol·licituds acceptades per a continuació d’estudis 
Núm. document 

23843037H 39977918P  
 
D’acord amb això, 

 
RESOLC, 
 
Primer.- Atès l’apartat 5.5. de la normativa de Permanència i en compliment dels acords adoptats a 
la Comissió d’Avaluació Curricular de 29 de juny de 2022, declarar no aptes per rendiment mínim 
en la fase inicial dels estudis als estudiants següents. 

 
GRAU EN TECNOLOGIES DE CAMINS, CANALS I PORTS (Pla 2020) 
Núm. document 

48771009S 47893899X 48132586A 26312642K 43460255F  

 
Segon.- Informar les persones interessades que, d’acord amb l’apartat 5.5. de 
l’NAGRAMA-UPC, l’estudiant esdevé exclòs d’aquests estudis de grau. Així mateix, en aplicació del 
que preveu l’apartat 5.7. d’aquesta normativa,  l’estudiant exclòs d’uns estudis de grau pot iniciar 
qualsevol altre estudi al mateix centre que no tingui la fase inicial comuna amb l’estudi del qual ha 
estat exclòs, el mateix estudi en un altre centre de la UPC o qualsevol altre estudi de la UPC. En 
tots els casos ha de tenir la plaça assignada per la via de preinscripció o d’acord amb les normes 
d’accés vigents per a aquells estudis. L’estudiant que vol reiniciar els estudis dels quals ha estat 
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exclòs o bé iniciar estudis diferents però amb una fase inicial comuna amb l’estudi en qüestió, pot 
fer-ho al cap d’un any des del moment de la desvinculació si hi torna a tenir una plaça assignada 
per la via de preinscripció o d’acord amb les normes d’accés vigents per a aquells estudis. 
 
Tercer.- Aquesta resolució té caràcter definitiu i les persones interessades poden, d’acord amb 
l’apartat 5.7. de l’NAGRAMA-UPC, interposar un recurs de reposició davant el rector, en el termini 
d’un mes a partir del dia següent de la publicació i notificació d’aquesta resolució.  
 
La directora, 

 
 
 
 
 
 
Esther Real Saladrigas 
 
Per delegació de competències del rector. (Núm. 6.1.29). 
Resolució 122/2020, de 28 de gener, de delegacions de competències 
(DOGC Núm. 8082 – 11.3.2020) 

 
Barcelona, 22 de juliol de 2022 
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