
 
 
 
Resolució núm. 01/12 
 
Motiu de la resolució 
LLISTAT DELS/LES ESTUDIANTS/ES QUE ACCEDEIXEN PER CANVI D’UNIVERSITAT I/O 
D’ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS 

 
Centre      
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB)  
 
Curs acadèmic   Quadrimestre       
2011/2012    QP 
 
 
Antecedents 

 
Oferta de places d’accés per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials als 
Graus 

 
Publicació de la oferta de places d’accés per trasllat d’expedient: 23/12/2011 
 
Termini de presentació de sol·licituds: 09/01/2012 – 20/01/2012 
 
 
Fonaments de dret 
 
La Normativa Acadèmica General dels estudis de grau de la UPC, any acadèmic 2011-
2012, aprovada pel Consell de Govern del dia 20 de juliol de 2011. 
 
“1.2. CANVI D’UNIVERSITAT I/O D’ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS ESPANYOLS 
 
D’acord amb l’article 56 del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre pel qual es regulen les 
condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments 
d’admissió a les universitats públiques espanyoles, les estudiantes i els estudiants que vulguin 
canviar d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols poden sol·licitar l’admissió 
directament a un centre/estudi sense necessitat d’obtenir plaça pel procés de preinscripció, si 
es reconeixen un mínim de 
30 crèdits ECTS d’acord amb el que s’estableix a l’apartat 3.2 d’aquesta normativa, i es 
compleixen els criteris que es defineixen a continuació. 
 
És important destacar que l’accés per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials 
espanyols implicarà en tots els casos el tancament de l’expedient d’origen. 
 
En conseqüència, no podran accedir en cap cas per aquesta via els estudiants titulats o que 
estiguin en disposició d’obtenir el títol, ni aquells que vulguin simultaniejar estudis o cursar un 
itinerari conduent a una doble titulació. 
 
1.2.1. Àmbit d’aplicació 
 
Es podran acollir a aquesta tipologia d’accés les estudiantes i els estudiants que es trobin en 
una de les següents situacions: 



� Estudiantes i estudiants que cursen uns estudis de grau i volen continuar-los en altre 
centre/universitat. 
� Estudiantes i estudiants que cursen uns estudis de grau i volen canviar a altres estudis de 
grau dins el mateix centre o a un altre centre o universitat. 
� Estudiantes i estudiants que cursen estudis d’acord amb ordenacions universitàries anteriors 
(Diplomats universitaris, Arquitectes Tècnics, Enginyers Tècnics, Llicenciats, Arquitectes, 
Enginyers) i volen accedir a un estudi de grau dins el mateix centre o a un altre 
centre/universitat. S’exclouen les adaptacions per extinció del pla d’estudis al grau que el 
substitueixi. 
� Estudiantes i estudiants que hagin cursat sense finalitzar plans d’estudis ja extingits i vulguin 
accedir a un estudi de grau dins el mateix centre o a un altre centre/universitat. 
 
1.2.2. Requisits per a l’admissió als estudis 
 
� Reconeixement d’un mínim de 30 crèdits ECTS en els estudis als que es vol accedir, 
corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas serà objecte de reconeixement el Treball 
de Fi de Grau. 
� No estar o haver estat afectat per les normes de permanència als estudis d’origen. En aquest 
cas, s’ha d’obtenir plaça pel procés de preinscripció. 
� Haver obtingut una nota d’accés a la universitat igual o superior a la nota de tall dels estudis 
als que vol ser admès per aquesta via, en el curs acadèmic en el qual va accedir a la 
universitat. 
 
Si no es reuneixen aquests requisits, s’ha d’obtenir plaça pel procés de preinscripció. 
 
No podran ser admesos mitjançant aquesta via les estudiantes i els estudiants que es trobin en 
alguna de les següents situacions: 
 
� Estudiants que cursen estudis de grau a la UPC als que resti per superar únicament el 
Treball de Fi de Grau en els estudis d’origen. 
� Estudiants procedents d’altres universitats o que estiguin cursant estudis d’acord amb 
ordenacions universitàries anteriors als que, un cop realitzat el reconeixement, els restin per 
superar menys de 60 ECTS dels estudis als que volen accedir. 
 
No s’aplicaran aquestes restriccions als estudiants que hagin cursat un pla d’estudis a la UPC 
que ja estigui extingit i no l’hagin finalitzat. 
 
1.2.3. Oferta de places 
 
L’òrgan responsable del centre docent ha d’aprovar i publicar en els terminis establerts al 
calendari acadèmic dels estudis de grau de cada curs la seva oferta de places per a cada 
titulació, així com la informació relativa a la presentació de sol·licituds, criteris d’admissió i 
matrícula. Aquesta oferta s’ha d’aprovar per Consell de Govern i no podrà superar el 10% de 
les places de la titulació per la via de preinscripció. 
 
Amb caràcter excepcional i prèvia justificació al rector, el centre docent podrá definir una oferta 
de places que superi el 10% establert. 
 
1.2.4 Procediment: presentació de sol·licituds, admissió i matrícula 
 
El procediment per a l’obtenció de plaça mitjançant el canvi d’universitat i/o d’estudis consta de 
tres fases: sol·licitud, admissió i matrícula. Aquests procesos són competència del centre 
docent que imparteix cada titulació. 
 
Els terminis per a la publicació de les places ofertes, presentació de les sol·licituds d’admissió i 
resolució del centre receptor es fixen al calendari acadèmic general. 
 
Un cop aprovada l’oferta places al Consell de Govern, cada centre docent ha de definir i fer 
pública la informació associada a la presentació de sol·licituds, admissió i matrícula. Aquesta 



informació inclourà en tots els casos els criteris d’admissió generals establerts en aquesta 
normativa, així com els criteris de selecció específics del centre per a cada titulació. 
 
Els centres docents de la UPC hauran de programar els períodes d’avaluació corresponents de 
manera que els sigui possible emetre la certificació acadèmica oficial a les estudiantes i als 
estudiants que ho sol·licitin dins els períodes de presentació de sol·licituds fixats al calendari 
acadèmic general. En qualsevol cas, si el centre d’origen no pot lliurar la documentació 
requerida dins el termini, el centre receptor permetrà a l’estudiant actualitzar la seva 
documentació amb posterioritat al termini fixat. 
 
Les estudiantes i estudiants que obtinguin plaça mitjançant aquesta via tenen dret a matricular-
se en el centre corresponent en els terminis establerts a aquest efecte i d’acord amb el 
procediment definit per a cada titulació. En qualsevol cas, será requisit per formalitzar la 
matrícula la presentació del trasllat d’expedient corresponent de l’estudi d’origen. 
 
1.2.5 Selecció dels estudiants 
 
El procés d’admissió es realitzarà d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 1.2.2 
d’aquesta normativa i els criteris de selecció establerts pel centre docent. 
 
En qualsevol cas, si el nombre de sol·licituds d'admissió presentades és superior al 
nombre de places disponibles al centre, les sol·licituds es prioritzaran d’acord amb 
els següents criteris: 
1. Estudis que pertanyin a la mateixa branca de coneixement 
2. Ponderació dels expedients acadèmics dels estudiants 
 
La ponderació de les assignatures superades s’ha de fer d’acord amb el que estableix l’apartat 
”Ponderació dels expedients acadèmics i càlcul de la nota final de carrera” d’aquesta normativa 
acadèmica. 
 
A efectes del compliment dels requisits i a la valoració de l’expedient acadèmic, es tindran en 
compte els resultats acadèmics obtinguts pels estudiants que actualitzin la seva documentació 
fora de termini, sempre i quan acreditin que el centre docent d’origen no ha pogut lliurar la 
documentació dins el termini establert a l’efecte. 
 
El director o directora o el degà o degana del centre, per delegació del rector, resoldrà les 
sol·licituds d’admissió a les seves titulacions. En cas de desacord amb la resolució emesa pel 
director o directora o el degà o degana del centre docent, l’estudiant o estudianta es pot 
adreçar al rector o rectora mitjançant un recurs de reposició en el termini d’un mes a partir del 
dia següent de la recepció de la resolució. 
 
[...] 
 
1.3 ESTUDIANTES I ESTUDIANTS QUE HAGIN CURSAT ESTUDIS UNIVERSITARIS 
OFICIALS ESTRANGERS 
 
Les estudiantes i els estudiants amb estudis universitaris realitzats a l’estranger han de 
sol·licitar la convalidació d’aquests estudis per poder-se incorporar a una universitat espanyola. 
 
Les estudiantes i estudiants que han finalitzat els estudis universitaris a l’estranger poden 
demanar l’homologació del títol al ministeri competent en matèria d’estudis universitaris, o 
poden demanar convalidacions parcials directament a la Universitat, però mai de manera 
simultània. 
 
En qualsevol cas, els estudiants que no hagin obtingut l’homologació del seu títol, podran 
sol·licitar convalidacions parcials amb posterioritat. 
 
El procediment d’accés a la universitat varia en funció del nombre de crèdits convalidats: 



• Les estudiantes i estudiants que poden convalidar un mínim de 30 crèdits ECTS han de 
sol·licitar l’admissió directament al centre on volen continuar els estudis.  Aquestes estudiantes 
i estudiants no poden fer la preinscripció. 
• La convalidació abastarà un mínim de 30 ECTS en els estudis als que es vol accedir, 
corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas serà objecte de convalidació el Treball 
de Fi de Grau. 
 
L’assignació de places per aquesta via - que és competència del centre docent – es fa d’acord 
amb l’oferta de places per a l’admissió a través del canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris 
oficials espanyols (vegeu apartat 1.2.3). 
 
• Les estudiantes i estudiants que convalidin menys de 30 ECTS han de fer la preinscripció 
demanant només l’estudi del centre que els ha fet aquesta convalidació, per a la qual han de 
presentar el certificat de l’estudi de convalidació emès pel centre. La qualificació que hi ha de 
constar a l’efecte de la preinscripció és un 5,000. 
 
Les estudiantes i estudiants que no poden convalidar cap crèdit, poden accedir als estudis 
universitaris a través de la preinscripció general, prèvia sol·licitud d’homologació del seu títol al 
títol espanyol de Batxillerat i superació de les proves d’accés per a persones estrangeres. 
 
Les estudiantes i estudiants procedents de sistemes educatius als quals és aplicable l’article 
38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, poden accedir als estudis 
universitaris, sense haver de fer les proves d’accés (PAU), si compleixen els requisits establerts 
per la legislació vigent al respecte i d’acord amb el procediment establert. 
 
1.3.1 Procediment 
 
Cada centre docent ha de definir i fer pública la informació associada a aquest procediment 
(terminis, documentació, requisits per a la legalització dels documents expedits a l’estranger, 
etc.). Aquesta informació inclourà els criteris de selección específics del centre per a cada 
titulació. 
 

Les estudiantes i estudiants que obtinguin plaça per convalidació d’un mínim de 30 ECTS o 
mitjançant la preinscripció universitària, tenen dret a matricular-se en el centre corresponent en 
els terminis establerts a aquest efecte i d’acord amb el procediment definit per a cada titulació. 
 
1.3.2 Selecció dels estudiants 
 
El procés d’admissió es realitzarà d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 1.3 d’aquesta 
normativa i els criteris de selecció establerts pel centre docent. 
 
En cas que el nombre de sol·licituds presentades per estudiants que convalidin un mínim de 30 
ECTS sigui superior al nombre de places disponibles al centre, els elements a considerar 
inclouran en tots els casos els expedients acadèmics dels estudiants. 
 
A efectes de ponderació s’ha de tenir en compte que, tal com s’estableix a l’article 57 del Reial 
decret 1892/2008, les assignatures convalidades i adaptades tindran l’equivalència en punts 
corresponent a la qualificació obtinguda al centre de procedència i el reconeixement de crèdits 
en que no hi hagi qualificació no es tindrà en compte a efectes de ponderació. 
 
El director o directora o el degà o degana del centre, per delegació del rector, resol les 
sol·licituds d’admissió a les seves titulacions. En cas de desacord amb la resolució emesa pel 
director o directora o el degà o degana del centre docent, l’estudiant o estudianta es pot 
adreçar al rector o rectora mitjançant un recurs de reposició en el termini d’un mes a partir del 
dia següent de la recepció de la resolució.” 
 

 
 
 
 



 
Resolució 
Llistat d’admesos i exclosos d’accés per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris 
oficials. 
 
Grau en Enginyeria Agrícola: 2 places 
 

 Llistat d’admesos 
 

COGNOMS I NOM 

GARCIA GONZALEZ, ELOY 

 

 Llistat d’ exclosos 
CAP 

 

Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge: 2 places 
 

 Número de sol·licituds presentades 
CAP 

 
Grau en Enginyeria Alimentària: 2 places 
 

 Número de sol·licituds presentades 
CAP 

 
Grau en Enginyeria dels Sistemes Biològics: 4 places 
 

 Llistat d’admesos 
 

COGNOMS I NOM 

BIEL ORUS, LAURA MIRANDA 

ELOY GIMENEZ, XAVIER 

MARQUEZ GIL, JULIA 

 

 Llistat d’ exclosos 
CAP 
 

 
Tràmit d’audiència 
A partir de l’endemà de la data de la present, podeu presentar al·legacions davant l’òrgan 
competent per resoldre, en un termini màxim de 10 dies. Exhaurit l’esmentat termini la 
present resolució esdevindrà ferma i possible objecte d’interposició de recursos. 
 
 
La qual cosa us notifico indicant-vos que contra aquesta resolució, que esgota la via 
administrativa, podeu interposar els recursos següents, segons disposen els articles 116 i 
117 de la Llei 4/1999 de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim 
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú: 
Recurs de reposició potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan 
que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació. 
Recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del contenciós administratiu en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta 
notificació.  
Això sens perjudici de qualsevol altre recurs que estimeu procedent  d’acord amb allò 
que estableix l’art. 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 



 
 
Signatura de l’òrgan competent per resoldre  
El director 
 
 
 
 
Lourdes Reig Puig  
“PD” Resolució 3010/2006, de 13 de desembre 
(DOGC núm. 4800, 16/01/2007) 
 
Castelldefels, 27 de gener de 2012 
 


