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1. PREÀMBUL 

L’accés als estudis universitaris de caràcter oficial de grau i màster està regulat per diferents 

disposicions normatives que detallem a continuació: 

Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, que regula l’accés als estudis de grau. 

Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, que regula l’accés als estudis de màster i els 

Programes acadèmics amb recorreguts successius. 

Marc de dobles titulacions aprovat pel Consell de Govern de la UPC (Acord 60/2017 del Consell 

de Govern de la UPC) 

Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC que s’aprova cada curs acadèmic 

pel Consell de Govern de la UPC. 

Memòries de verificació, memòries de dobles titulacions de grau, i altres informes de seguiment 

i acreditació dels estudis corresponents que complementen el marc normatiu que regula els 

estudis de grau i màster. 

Tot i aquestes disposicions normatives genèriques, la UPC faculta als Centres docents a detallar 

i desplegar els requisits i els processos d’accés i admissió als estudis de grau i màster que 

imparteix i gestiona. Així doncs, aquesta normativa desplega aquells punts que la NAGRAMA 

faculta als Centres docents. 

Tot allò no recollit a aquesta normativa queda regit per les normatives de rang superior.  

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6008
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/09/28/822/con
https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-3-2017-de-consell-de-govern/aprovacio-del-marc-de-dobles-titulacions-1/9-03_-marc-dobles-titulacions.pdf/@@display-file/visiblefile/9.03_%20Marc%20dobles%20titulacions.pdf
https://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/verificacio
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/dobles-titulacions/dobles-graus
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2. ACCÉS ALS ESTUDIS DE GRAU 

2.1. ACCÉS PER VIA DE CANVI D’UNIVERSITAT I/O D’ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS 

2.1.1. Àmbit d’aplicació 

El procés d’admissió d’accés per a estudiants que sol·licitin un canvi d’Universitat o un canvi 

d’estudis universitaris oficials espanyols parcials es fa d’acord amb els requisits establerts a 

l’apartat 1.1.B. de la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster, NAGRAMA.  

El procés d’admissió d’accés d’estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials o totals 

que no hagin obtingut l’homologació del títol a Espanya es fa d’acord amb els requisits establerts 

a l’apartat 1.1.C. de la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster, NAGRAMA. 

El procediment per obtenir plaça mitjançant el canvi d’universitat i/o d’estudis consta de tres 

fases: sol·licitud, admissió i matrícula. Aquests processos són competència de l’EEBE.  

2.1.2. Publicació de convocatòria i informació del procés 

Abans de l’inici de cada curs acadèmic, l’EEBE publicarà al seu web institucional cada 

convocatòria d’accés per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials. En cada 

convocatòria hi apareixerà: 

- nombre de places ofertades per a cada estudi de grau  

- terminis de presentació sol·licituds d’accés, requisits i documentació a presentar 

- terminis de resolució de les sol·licituds presentades 

- terminis de matrícula dels estudiants admesos 

2.1.3. Selecció d’estudiants 

En el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a l’oferta de places per a cadascun dels 

estudis de grau, s’aplicarà el procés de priorització de sol·licituds d’acord amb els criteris 

següents: 

a. En primer lloc, i en compliment a l’Acord de la Xarxa d’Escoles X5 (acord de mobilitat de 

l’estudiantat entre les escoles de la UPC amb títol únic en l’àmbit de les enginyeries), 

aquell estudiant que hagin començat un dels graus que apareixen a l’annex 1 de l’acord, 

hagin superat la fase inicial i sol·licitin traslladar-se al mateix grau dins l’EEBE. 

b. En segon lloc, els estudiants provinents d’estudis que pertanyin a la mateixa branca de 

coneixement (àmbit de l’enginyeria industrial). 

c. En tercer lloc, els estudiants que tinguin superats un mínim de 60 ECTS. 

d. En quart lloc, els estudiants amb millor nota mitjana del seu expedient acadèmic. 

e. En cinquè lloc, els estudiants amb un major nombre de crèdits superats. 

f. En sisè lloc, i només en cas d’empat, s’establirà una prelació alfabètica entre els 

candidats d’acord amb la resolució del Departament competent de la Generalitat de 

Catalunya per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos 

selectius vigent. 

https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-4-2017-de-consell-de-govern/11/aprovacio-de-lacord-de-la-xarxa-descoles-x5/11-06-acord-de-la-xarxa-descoles-x5.pdf/@@display-file/visiblefile/11.06%20Acord%20de%20la%20Xarxa%20d'Escoles%20X5.pdf
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2.1.4. Procediments relacionats 

L’adjudicació d’una plaça per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials dona lloc al 

trasllat de l’expedient acadèmic corresponent, que l’estudiant ha de tramitar a la universitat i/o 

centre de procedència un cop pugui acreditar la seva admissió. 

L’admissió dels estudiants es farà realment efectiva en el moment que es formalitzi la 

corresponent matrícula en els estudis als que ha accedit per la via de canvi d’universitat i/o 

d’estudis universitaris oficials dins les dates que s’estableixin i es publiquin. En cas contrari, es 

perdrà la plaça obtinguda. 

 

3. ACCÉS ALS ESTUDIS DE DOBLE TITULACIÓ INTERNS EEBE 

3.1. SOL·LICITUDS D’ACCÉS 

L’EEBE publicarà al seu web institucional tota la informació corresponent al procés d’accés als 

estudis de doble titulació ofertats. Aquesta informació inclourà: 

- Nombre de places per a cadascun dels itineraris de doble titulació 

- Calendari i procediment per sol·licitar l’accés 

- Calendari de resolució i publicació de la mateixa 

3.2. REQUISITS D’ACCÉS 

a. Els estudiants han d’accedir, en primer lloc, a una de les titulacions (que s’anomena 

titulació d’origen) que vol obtenir mitjançant la preinscripció universitària o per 

qualsevol de les altres vies previstes al Reial Decret 412/2014. 

b. L’accés a la segona titulació (que s’anomena titulació destí) es podrà realitzar: 

- Un cop superada la Fase Inicial en la seva titulació d’origen (60 ECTS corresponents a 

Q1+Q2) 

- La nota d’accés de la titulació d’origen sigui igual o superior a la nota de tall de la 

titulació de destí el curs en que va accedir a la titulació d’origen 

- L’estudiant ha de tenir com a màxim 180 ECTS entre els superats i matriculats en el 

moment que realitza la seva sol·licitud d’accés 

3.3. SELECCIÓ I ADMISSIÓ 

En el cas que el nombre de sol·licituds per a un itinerari superi el nombre de places ofertades, 

l’ordre d’assignació de places es basarà en la mitjana ponderada entre la nota d’accés (40%) i la 

nota mitjana de la Fase Inicial (60%) obtingudes per l’estudiant a la titulació d’origen. 

En el cas d’empat, s’ordenarà de major a menor segons la nota mitjana obtinguda a la Fase Inicial 

dels estudis d’origen. 
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3.4. PROCEDIMENTS RELACIONATS 

Als estudiants admesos en els estudis de doble titulació se’ls hi obrirà el corresponent expedient 

acadèmic en el que serà matriculat i avaluat. 

Les dates de matrícula seran publicades al calendari de tràmits corresponents al web 

institucional de l’EEBE i els estudiants els podran consultar mitjançant l’e-Secretaria. 

 

4. ACCÉS ALS ESTUDIS DE MÀSTER 

4.1. SOL·LICITUDS D’ACCÉS 

La sol·licitud d’accés al estudis de màster es farà mitjançant el procés de preinscripció (web 

preinscripció UPC).  

L’EEBE publicarà al seu web institucional: 

- Nombre de places per a cadascun dels títols de màster 

- Calendari i procediment per sol·licitar l’accés 

- Calendari de resolució i publicació de la mateixa 

En el moment de la preinscripció caldrà annexar en format electrònic tota la documentació que 

justifiqui el compliment dels requisits acadèmics que s’especifiquen a l’apartat següent. Aquesta 

preinscripció comportarà el pagament del preu d’estudi de documentació i d’expedient 

acadèmic per a la selecció i assignació. 

4.2. REQUISITS D’ACCÉS 

Les condicions d’accés als estudis de màster queden recollit a l’apartat 1.2.3 de la Normativa 

Acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC (NAGRAMA). 

Entorn als requisits específics d’admissió que són competència del centre, s’estableixen els 

següents: 

a. Podran accedir als ensenyaments de màster gestionats per l’EEBE aquells estudiants de 

grau a la UPC que, tot i no haver obtingut el títol de grau, només tinguin pendent el TFG. 

En aquests casos, l’accés estarà condicionat al fet de tenir el TFG matriculat en el 

moment de l’accés al màster i que tinguin assolida la competència genèrica 

corresponent a la tercera llengua.  

 

b. Als estudiants de grau d’altres Universitats espanyoles que no han pogut accedir a un 

màster per no haver finalitzat els estudis perquè estan pendents de defensar el treball 

de fi de grau, se’ls pot admetre de forma condicional. L’admissió definitiva no pot donar-

se més enllà del 31 d’octubre, moment en el que han d’haver obtingut el títol de grau. 

Fins el moment de l’admissió definitiva, no podran formalitzar la corresponent matrícula 

en els estudis de màster. 

https://prisma-nou.upc.edu/apl/home_preinscripcio.php?idioma=1
https://prisma-nou.upc.edu/apl/home_preinscripcio.php?idioma=1
https://www.upc.edu/sga/ca/shared/fitxers-normatives/NormativesAcademiques/NAGRAMA/2021-2022-normativa-academica-estudis-grau-i-master.pdf
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c. Podran accedir als ensenyaments de màster aquells estudiants dels Programes 

acadèmics amb recorreguts successius corresponents als que els hi restin un màxim de 

30 ECTS incloent el TFG de l’estudi de grau i crèdits optatius. 

4.3. SELECCIÓ I ADMISSIÓ 

En el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a l’oferta de places per a cadascun dels 

estudis de màster, s’aplicarà el procés de priorització de sol·licituds d’acord amb els criteris 

següents: 

a. En primer lloc, es prioritzarà aquells estudiants que tinguin els estudis universitaris 

oficials que els hi dona accés totalment finalitzats, és a dir, estudiants titulats. 

b. En segon lloc, es prioritzarà aquells estudiants sense estudis de grau finalitzats que 

estiguin cursant programes acadèmics amb recorreguts successius en els que estiguin 

inclosos els estudis de màster impartits a l’EEBE. 

c. En tercer lloc, es prioritzarà aquells estudiants sense estudis de grau finalitzats impartits 

a la UPC. 

d. En últim lloc, l’ordre d’assignació de places es basarà en la mitjana ponderada entre la 

nota mitjana de l’expedient acadèmic de la titulació que li dona accés (60%) i la 

correspondència de les competències d’accés de l’estudiant amb les competències del 

màster en qüestió (40%). 

4.4. PROCEDIMENTS RELACIONATS 

Una vegada analitzada la documentació presentada i aplicats els criteris de selecció i admissió, 

els estudiants admesos segons la corresponent resolució hauran d’acceptar la seva admissió 

amb el pagament d’aquesta. En aquest moment l’estudiant es considera admès als estudis de 

màster i se li permet obtenir la corresponent certificació d’admissió per un curs i quadrimestre 

determinat. 

L’estudiant admès ha d’iniciar els estudis en el període per al qual ha estat admès; per tant, ha 

de formalitzar la seva matrícula dins el termini que estableixi el calendari o bé sol·licitar la 

reserva de plaça mitjançant petició formal. 

 

 


