
 
 

Resolució núm. 21/2021 
 
Motiu de la resolució 
LLISTAT DELS/LES ESTUDIANTS/ES QUE ACCEDEIXEN PER CANVI D’UNIVERSITAT I/O D’ESTUDIS 
UNIVERSITARIS OFICIALS 
 
Centre      
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)  
 
Curs acadèmic   Quadrimestre       
2021/2022   QT 2021-1 
 
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: 15/06/2021 
Termini de presentació de sol·licituds: 15/06/2021 - 02/07/2021 
 
Fonaments de dret 

Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC (NAGRAMA) 2021-2022 
aprovada per acord CG/2021/03/26, d'1 de juliol de 2021, del Consell de Govern de la UPC on 
s’especifica literalment: 
 
1.1.B. Canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols 
Els estudiants que volen canviar d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols poden 
sol·licitar l’admissió directament a un centre o estudi sense haver d’obtenir-ne la plaça pel procés de 
preinscripció, si se’ls reconeix un mínim de 30 ECTS, d’acord amb el que estableix l’apartat 4.1 d’aquesta 
normativa, i si compleixen els criteris que s’especifiquen a continuació. 
 
L’accés per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols implica en tots els casos el 
tancament de l’expedient d’origen. En conseqüència, no poden accedir en cap cas per aquesta via els 
estudiants titulats o que estan en disposició d’obtenir el títol, ni els que volen simultaniejar estudis o 
cursar un itinerari conduent a una doble titulació. 
 
Els terminis que cal tenir en compte a l’efecte d’aquesta sol·licitud s’estableixen anualment al calendari 
acadèmic dels estudis universitaris de la UPC. 
 
Els centres tindran en compte el procediment excepcional de canvi d’estudis universitaris oficials de 
grau aplicable a l’estudiantat víctima d’assetjament sexual, per raó de sexe, per raó de l’orientació 
sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere i a estudiants que acreditin la condició de víctima 
de violència de gènere així llurs fills i filles que en depenen. 
Si s’escau, donaran preferència a la tramitació d’aquests expedients. 
 
Àmbit d’aplicació 
Es poden acollir a aquesta tipologia d’accés els estudiants que estan en una de les situacions següents: 
▪ Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen continuar-los en un altre centre o una altra 
universitat. 
▪ Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen canviar a uns altres estudis de grau dins el mateix 
centre o en un altre centre o una altra universitat. 
▪ Estudiants que han cursat estudis de plans d’estudis ja extingits sense haver-los finalitzat i volen 
accedir a un estudi de grau dins el mateix centre, en un altre centre o en una altra universitat. Si es vol 
accedir al grau que substitueix la titulació extingida (o a un pla d’estudis posterior d’aquest mateix grau), 



 
 
no és necessari accedir-hi per aquesta via. Els estudiants poden sol·licitar l’accés per canvi de pla 
directament al centre. 
 
Requisits per a l’admissió als estudis 
▪ Reconeixement d’un mínim de 30 ECTS en els estudis als quals es vol accedir, corresponents a 
assignatures obligatòries. En cap cas no es reconeix el treball de fi de grau. 
▪ No estar afectat per les normes de permanència als estudis d’origen, si aquests s’han cursat a la UPC. 
Un estudiant declarat no apte en aplicació dels apartats 5.4 i 5.5 de la Normativa de permanència dels 
estudis de grau de la UPC o desvinculat en aplicació de l’apartat 5.8 es considera que està afectat durant 
tot el període de la seva desvinculació. 
 
Si no es reuneixen aquests requisits, s’ha d’obtenir la plaça pel procés de preinscripció. 
 
No poden ser admesos mitjançant aquesta via els estudiants que estan en alguna de les situacions 
següents: 
▪ Estudiants que cursen estudis de grau a la UPC als quals resta per superar únicament el treball de fi de 
grau en els estudis d’origen. 
▪ Estudiants procedents d’altres universitats o que han cursat estudis d’acord amb ordenacions 
universitàries anteriors als quals, un cop realitzat el reconeixement, els resta per superar menys de 60 
ECTS dels estudis als quals volen accedir. 
 
Aquestes restriccions no s’apliquen als estudiants que han cursat un pla d’estudis a la UPC que ja està 
extingit i no l’han finalitzat. 
Els centres poden establir criteris complementaris d’admissió, amb l’objectiu de maximitzar l’ocupació 
de les places ofertes. Aquests criteris han de ser públics. 
 
Oferta de places 
L’òrgan responsable del centre docent ha d’aprovar i publicar l’oferta de places per a cada titulació, així 
com la informació relativa a la presentació de sol·licituds i els criteris d’admissió i de matrícula, en els 
terminis establerts al calendari acadèmic dels estudis de grau de cada curs. Aquesta oferta l’ha 
d’aprovar el Consell de Govern i no pot superar el 10 % de les places de la titulació per la via de la 
preinscripció. 
Amb caràcter excepcional i prèvia justificació al rector o rectora, el centre docent pot fer una oferta de 
places que superi el 10 % establert. 
El centre ha de reservar un 5 % addicional de les places per canvi d’estudis en cadascuna de les 
titulacions per a estudiants amb discapacitat. Com a mínim, en conseqüència, es reserva una plaça 
addicional. 
 
1.1.C. Estudiants que han cursat estudis universitaris estrangers 
El Reial decret 967/2014 estableix que correspon a les universitats espanyoles la convalidació d’estudis 
estrangers per estudis universitaris espanyols parcials. 
 
El Reial decret 412/2014 estableix també que aquestes sol·licituds es resoldran sempre que les persones 
interessades no hagin obtingut l’homologació o equivalència dels seus títols, diplomes o estudis a 
Espanya. 
 
La convalidació d’estudis estrangers per estudis universitaris espanyols parcials correspon a la 
universitat espanyola a la qual la persona interessada ha sol·licitat la convalidació per prosseguir els 
estudis. Poden ser objecte de convalidació els estudis universitaris estrangers que compleixen els criteris 
a què fa referència el Reial decret esmentat, tant si han acabat amb l’obtenció d’un títol com si no. 
 
Quan els estudis hagin conclòs amb l’obtenció d’un títol estranger que doni accés a una professió 
regulada, la persona interessada pot optar entre sol·licitar l’homologació pel títol universitari oficial 
espanyol corresponent o la convalidació d’estudis, tenint en compte que totes dues possibilitats no es 
poden sol·licitar simultàniament. 
 
En els supòsits en què l’accés a la professió regulada requereixi estar en possessió d’un títol espanyol 
oficial concret de màster, que al seu torn tingui com a requisit d’accés a la formació tenir un títol 
espanyol oficial concret de grau o d’algun títol de grau, si no s’acredita que es té, l’homologació al 
màster esmentat requereix, en el primer supòsit, l’acreditació prèvia de la possessió del títol del grau 
exigit i, en el segon cas, la declaració d’equivalència a una titulació de l’àrea i camp en què s’emmarqui 
el títol exigit per a l’admissió al màster. 



 
 
 
Quan s’hagi sol·licitat l’homologació del títol i aquesta hagi estat denegada, la persona interessada pot 
sol·licitar la convalidació parcial dels seus estudis, sempre que la denegació no s’hagi fonamentat en 
alguna causa d’exclusió establerta pel Reial decret. 
 
El procediment d’accés a la Universitat varia en funció del nombre de crèdits convalidats: 
● Els estudiants que poden convalidar un mínim de 30 ECTS han de sol·licitar l’admissió directament al 
centre on volen continuar els estudis. Aquests estudiants no poden fer la preinscripció. 
S’han de convalidar un mínim de 30 ECTS dels estudis als quals es vol accedir, que han de correspondre 
a assignatures obligatòries. En cap cas no es convalida 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 l’apartat 1.1.B). 
● Els estudiants que convaliden menys de 30 ECTS han de fer la preinscripció, en la qual solament poden 
demanar l’estudi del centre que els ha fet aquesta convalidació i per a la qual han de presentar el 
certificat de l’estudi de convalidació emès pel centre. Els centres estan obligats a fer l’estudi de la 
convalidació sempre que la persona sol·licitant pagui el preu públic corresponent que regula el Decret 
de preus. 
En aquest cas no es tenen en compte els terminis establerts al calendari acadèmic per a la sol·licitud de 
reconeixement de crèdits. 
 
Els estudiants que no obtenen el reconeixement de 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. 
 
Els estudiants procedents de sistemes educatius als quals és aplicable l’article 38 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 sobre aquesta qüestió i 
d’acord amb el procediment fixat. 
 
 
Resolució 
 
Llistat d’admesos (*) (**), en espera i exclosos d’accés per canvi d’universitat i/o d’estudis 
universitaris oficials 
 
GRAU EN ENGINYERIA DE TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ (GRETST): 
5 places 
 

• LLISTAT D’ADMESOS 
COGNOMS I NOM 
1 CRUZ TAYPE, RICARDO ALONSO 
2 KHUSHNUD, MUHAMMAD AMMAR 
3 PAGUERA CONTELLES, NOA 
4 RIVAS MORAN, LUIS DIEGO 
Llistat ordenat alfabèticament 
 

• LLISTAT D’ESPERA 
CAP 
 

• LLISTAT D’EXCLOSOS 
CAP 

 
 
 
 
 



 
 
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ (GREELEC): 
5 places 
 

• LLISTAT D’ADMESOS 
 
COGNOMS I NOM 
1 CASAS GIL, DANIEL 
2 CRUZ TAYPE, RICARDO ALONSO 
3 JIMENEZ GARCIA, SERGIO 
4 ORTEGA OLIVEROS, SAMUEL ORLANDO 
5 ROMERO MATEO, MARCEL 
Llistat ordenat alfabèticament 

 
• LLISTAT D’ESPERA 

CAP 
 

• LLISTAT D’EXCLOSOS 
CAP 
 

Sol·licituds que compleixen els requisits d’accés però no utilitzen aquesta via d’accés per canvi 
d’universitat i/o estudis universitaris ja que es matricularan als estudis sol·licitats via 
preinscripció universitària: 

CAP 
 (*) Els/Les estudiants /es que han demanat un canvi d’estudis dins de la mateixa Escola també 
cal que es matriculin a la data indicada al calendari de d’accés i matricula d’estudiants 
accedeixen per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris als Graus. 
 
(**) Serà requisit imprescindible per poder formalitzar la matricula aportar tota la 
documentació requerida en el procediment d’accés per canvi d’universitat i/o d’estudis 
universitaris, si no es va lliurar en el moment de la sol·licitud, i molt especialment el trasllat 
d’expedient intern en el cas que els estudis d’origen siguin de la UPC o el rebut del trasllat 
d’expedient en el cas que els estudis d’origen siguin d’una universitat pública espanyola (no 
UPC). 
 
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. 
 
Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata 
executivitat, d’acord amb l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat 
contenciós administratiu de Barcelona. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a 
comptar des de l’endemà a la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de 
l’esmentada llei. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de 
reposició, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la notificació, davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós 
administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord 
amb allò que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 
 
 



 
 
 
Signatura de l’òrgan competent per resoldre  
El director 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Pegueroles Valles 
Per delegació de competència del rector 
Resolució 122/2020, de 28 de gener, de delegació de competències 
(DOGC Núm. 8082 – 11.3.2020) 
 
Barcelona, 20 de juliol de 2021 
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