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ADMISSIÓ DEFINITIVA D’ESTUDIANTAT AL MÀSTER 
UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS 

CURS 2022/2023 SEGON QUADRIMESTRE 
 
 

FETS I FONAMENT DE DRET 
 

Primer.– L’apartat 1.2. “Accés als estudis de màster” de la Normativa 

Acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC recull les normes que 

regulen l’accés de les estudiantes i estudiants als estudis de màsters 

universitaris de la UPC. 

 

Segon.- l’apartat 1.2.4. Màsters amb atribucions de l’NAGRAMA, consten els 

requisits d’accés per als màsters universitaris amb atribucions. 

 

En el punt d) d’aquest apartat s’indica el següent: “Ser estudiant d’un grau en 

la UPC i tenir pendent el TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS (inclosos crèdits 

pendents de reconeixement o transferència) o bé haver finalitzat els estudis 

però tenir pendent d’assolir la competència transversal en una tercera llengua, 

si escau. En cap cas els estudiants que accedeixin per aquesta via podran 

obtenir el títol de Màster si prèviament no han obtingut el títol de Grau.” 

 

Així mateix, a l’apartat 1.2.4. de l’NAGRAMA, pel que fa als Requisits específics 

d’accés i Admissió d’estudiants, s’estableix que els requisits específics 

d’admissió als màsters són competència del centre docent. 

 

Tercer.- L’acord CAA 13.01.03 de la Comissió d’Avaluació Acadèmica de 

l’Escola de Camins de data 18.01.2013 va aprovar els criteris específics 

d’admissió, valoració de mèrits i selecció de candidates i candidats que estan 

publicats en el web de l’Escola de Camins (https://camins.upc.edu/ca/pdf/pdf-

estudis/masters/meccp/requisits-acces.pdf). 

 

Quart.- La comissió acadèmica del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i 

Ports va acordar obrir la preinscripció per sol·licitar l’admissió al segon 

quadrimestre del curs 2022-2023 perquè hi havia places lliures. Aquesta 

convocatòria només està adreçada a l’estudiantat procedent del Grau en 

Enginyeria Civil de la UPC, Plans 2010 i 2017, que pot iniciar els estudis en el 

segon quadrimestre del curs per l’itinerari formatiu específic que ha de cursar. 

 

Cinquè.- La resolució provisional d’admissions al segon quadrimestre del curs 

2022-2023 es va publicar el dia 20 de gener de 2023. 
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Atès això, 

 
RESOLC, 

 
Primer. – Admetre al Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, per al 

segon quadrimestre del curs 2022-2023, l’estudiantat següent:  
 
 

Núm. DNI    
1 21751039P    
2 Y6679533W    
3 21756734E    
4 48052168Q    
5 49576011V    
6 24416178E    
7 20577624F    
8 21782516K    
9 21771020W    

10 39501741T    
11 77129478J    
12 41586677D    
13 48030309F    
14 41565680B    
15 Y2859488G    
16 47999096M    
17 45611620K    
18 49533590P    
19 47875195M    
20 26323488B    
21 54037330A    

 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades. En cas de 

desacord amb aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, la persona 
interessada pot reclamar al centre docent responsable del títol i, si escau, 

interposar un recurs d’alçada al rector, en el termini d’un mes comptat a partir 
del dia següent a la data de publicació d’aquesta resolució. 
 

El president de la Comissió Acadèmica i Cap d’estudis del MECCP 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Francesc Soriguera 
 

Barcelona, 15 de març de 2023 


