RENÚNCIA A LA MATRÍCULA CURS 2021/2022
ESTUDIS DE MÀSTER
RESOLUCIÓ NÚM. 19/2021

____________________________________________________
Fets
Primer.- Els/les estudiants següents de l´Escola Tècnica Superior d´Enginyeria de Camins,
Canals i Ports de Barcelona matriculats en els estudis de màster per al primer quadrimestre del
curs acadèmic 2021/202222, han presentat sol·licitud de renúncia a la matrícula, dins de
termini, segons aquesta relació:
ID
39471704R
0704898329
YB1880652

MÀSTER
Màster Universitari en Enginyeria
Ambiental pla 2014
Màster Universitari en Enginyeria
Estructural i de la Construcció pla 2015
Màster Universitari en Enginyeria
Ambiental pla 2014

SOL·LICITUD / DATA
682082
02/11/2021
681923
30/10/2021
681841
29/10/2021

MOTIU
Circumstàncies
personals
Circumstàncies
personals
Circumstàncies
personals

Fonaments jurídics
Primer.- Normativa Acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC curs 2021-2022
(NAGRAMA)
2.6. Renúncia a la matrícula
Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé en casos justificats degudament i per una sola vegada,
els estudiants poden sol·licitar la renúncia total a la matrícula i a rebre els serveis acadèmics sol·licitats, sempre que
ho facin dins del termini que s’estableix al calendari acadèmic, amb independència de la data en què han formalitzat
la matrícula. En tot cas, els estudiants que han renunciat a la matrícula de primer curs perden la plaça assignada i
han de tornar a ser admesos en el procés de preinscripció o d’acord amb les normes d’accés vigents per a aquells
estudis per poder matricular-s’hi una altra vegada. Si els estudiants sol·liciten la renúncia per alguna circumstància
de caràcter excepcional (malaltia o accident greu) poden conservar la plaça, si ho demanen explícitament a la
sol·licitud. El termini màxim per mantenir la plaça el regula l’article 2.3 d’aquesta normativa. El director o directora
o el degà o degana del centre resol les sol·licituds de renúncia presentades. A l’efecte de l’expedient de l’estudiant,
el centre pot fer la baixa acadèmica de les assignatures recollida a l’apartat 2.7 d’aquesta normativa. Si la matrícula
inclou assignatures reconegudes i la renúncia a la matrícula implica el tancament de l’expedient, el centre també ha
de fer la baixa dels reconeixements.
2.7. Modificacions de la matrícula
Si la baixa acadèmica d’assignatures sol·licitada per l’estudiant implica eliminar totes les assignatures matriculades,
el tractament de la sol·licitud s’ha de fer segons el que estableix l’apartat 2.6 d’aquesta normativa (renúncia a la
matrícula).

Segon.- Procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a la Normativa Acadèmica
dels estudis de grau i màster (NAGRAMA)
4.11. Renúncies a la matrícula
L’estudiant matriculat d’uns estudis pot sol·licitar la renúncia a la matrícula en aplicació de l’apartat 2.6. de la
Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC (NAGRAMA). L’estudiant ha de fer la sol·licitud
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formalment a la direcció del centre mitjançant l’e.Secretaria o altres mitjans previstos. L’estudiant renuncia a rebre
els serveis acadèmics sol·licitats, tot i que la Universitat els continua prestant amb normalitat. Per això, resta obligat
al pagament dels preus públics establerts i a les conseqüències previstes en el cas que no en faci el pagament. La
revisió de la liquidació econòmica produïda per l’acceptació formal del centre docent d’una sol·licitud de renúncia de
l’estudiant té els efectes següents: • S’eliminen els descomptes aplicats relatius a ajuts a l’estudi, ja que l’estudiant
renuncia a continuar els estudis. • S’apliquen les bonificacions i exempcions justificades documentalment i recollides
en aquests procediments. • S’estén un nou full de liquidació, la qual s’ha d’abonar en alguna de les entitats
col·laboradores en el termini de 10 dies. • Si, transcorreguts els 10 dies, no s’ha fet efectiva la liquidació, s’aplica la
suspensió temporal de l’expedient de l’estudiant. El centre, un cop presa la decisió, ha de mecanitzar el resultat al
sistema Prisma, en concret al formulari de renúncia a la matrícula, on pot triar les diferents casuístiques que es
detallen a continuació (...). Si la renúncia es resol favorablement i l’estudiant sol·licita explícitament (en la mateixa
sol·licitud o en una de posterior) la devolució de l’import, el centre ha de trametre aquesta sol·licitud al Servei de
Gestió Acadèmica mitjançant un tiquet DEMANA perquè sigui resolta.

Resolc
Primer.- Acceptar la renúncia a la matrícula curs acadèmic 2021/22 en els estudis de màster
dels estudiants esmentats a la relació.
Segon.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, tot i fent saber que contra
aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar un recurs d’alçada davant el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, en el
termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució (o notificació de
la resolució), sense perjudici de qualsevol altre recurs que consideri procedent, d’acord amb el
que s´estableix als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015 d´1 d´octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Signatura,
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Esther Real Saladrigas
Directora de l´Escola Tècnica Superior d´Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Barcelona, 1 de desembre de 2021
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