CONVENI DE DESADSCRIPCIÓ D‘ELISAVA ESCOLA SUPERIOR DE
DISSENY DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF) PER A LA
INTEGRACIÓ A LA UNIVERSITAT DE VIC-UNIVERSITAT CENTRAL DE
CATALUNYA (UVIC-UCC)
A Barcelona , a

REUNITS
D’una part, el Sr. Jaume Casals Pons, Rector Magnífic de la Universitat Pompeu Fabra
(UPF), amb NIF núm. Q-5850017-D, domicili a Barcelona, Plaça de la Mercè, 10-12, actua
en nom i representació d’aquesta, en virtut d’allò que disposen l’art. 20 de la Llei Orgànica
6/2001 d’Universitats, de 21 de desembre, els articles 50 i 52 dels Estatuts de la Universitat
Pompeu Fabra, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per ACORD
GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756 de 16 de
novembre del 2010) i ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost, i de conformitat amb el Decret
37/2017, de 18 d'abril, de nomenament com a rector de la Universitat Pompeu Fabra.
(DOGC núm. 7353, de 20 d’abril de 2017).
De l’altra, el Sr. Francisco Javier Peña Andrés, director general, de la Fundació Privada
ELISAVA Escola Universitària, titular d’ELISAVA Escola Superior de Disseny (en
endavant, ELISAVA) , amb CIF G-63210215 i amb adreça al carrer La Rambla, 30-32,
08002, Barcelona, en virtut del seu nomenament per acord del Patronat de data 19 de maig
de 2016 i dels poders que li són atorgats per escriptura pública d’elevació a públic d’acords
socials, atorgada en data 9 de març de 2017, davant el notari de Barcelona, el Sr. Xavier
Roca Ferrer, amb el núm. 639 del seu protocol.
I de l’altra, el Sr. Josep Eladi Baños Díez, Rector Magnífic de la Universitat de Vic –
Universitat Central de Catalunya (en endavant, UVic-UCC), de la qual és titular la
Fundació Universitària Balmes, identificada amb el CIF G 58020124, amb adreça al carrer
de la Sagrada Família, 7, 08500 Vic, que actua en virtut del nomenament de 17 de desembre
de 2018, amb efectes a partir del 7 de gener de 2019, com a representant d’aquesta
institució, en virtut de les funcions que preveu les Normes d’organització i funcionament,
aprovades per ACORD GOV/175/2013, de 17 de desembre, pel qual s’aprova la
modificació de les Normes d’organització i funcionament de la Universitat de Vic i es
disposa la publicació del seu text íntegre (DOGC núm. 6527 – 23/12/2013).

Reconeixent-se les parts la representació i la capacitat legal necessàries per a l’atorgament
d’aquest conveni,

MANIFESTEN
I. Que mitjançant el Decret 218/1995, de 25 de juliol (DOGC núm. 2085, de 7.08.1995),
es va autoritzar l’adscripció d’ELISAVA Escola Superior de Disseny (en aquell moment
Escola de Disseny Elisava) a la Universitat Pompeu Fabra. El règim de col·laboració
acadèmica es regeix pel conveni signat el 20 de desembre del 2010 (que substituïa el signat
el 24 de gener del 1994 i les seves addendes), i l’addenda de 8 de gener del 2013.
II. Que actualment s’imparteixen a ELISAVA Escola Superior de Disseny els següents
ensenyaments oficials en règim d’adscripció amb titulació de la Universitat Pompeu Fabra:
-

Grau en Disseny
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial
Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació

També s’hi imparteix el programa d’estudis simultanis entre el Grau en Disseny i el Grau
en Enginyeria en Disseny Industrial.
III. Que el titular del centre, la Fundació Privada Elisava Escola Universitària, (que va
succeir a la Fundació ICCIC, titular del centre en el moment de l’adscripció l’any 1995),
manifesta la seva voluntat de procedir a la desadscripció d‘ELISAVA Escola Superior de
Disseny per integrar-se a una altra universitat, iniciant el procés d’extinció dels
ensenyaments que s’hi imparteixen sota titulació de la UPF i sol·licitar la seva integració a
la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i continuar-los sota
titulacions d’aquesta universitat, tal i com resulta dels acords presos pel Patronat de la
Fundació en data 20 de juliol de 2020.
IV. Que en data 21 de setembre del 2020 la Fundació Privada Elisava Escola Universitària
ha presentat formalment la sol·licitud de desadscripció a la UPF, en els termes apuntats,
acompanyant certificació dels acords presos pel Patronat i la corresponent memòria,
d’acord amb el que preveu l’article 10 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació
del règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior.
V. Que la Fundació Privada Elisava Escola Universitària i la Fundació Universitària
Balmes, titular de la Universitat de Vic – Universitat central de Catalunya (UVic-UCC)
han formalitzat, en data 22 de setembre de 2020, un contracte federatiu per a la integració
d‘ELISAVA Escola Superior de Disseny per tal de regular la seva relació acadèmica amb
la UVic-UCC i està previst que la UVic-UCC sol·liciti la programació i la implantació per
al curs 2021-2022 de les titulacions següents que són les actualment impartides en règim
d’adscripció a la UPF:
-

Grau en Disseny
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial
Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació

VI. Que l’esmentada desadscripció d’ELISAVA Escola Superior de Disseny de la UPF i
posterior integració a la Universitat de Vic – Universitat central de Catalunya (UVic-UCC)
implica un període de temps transitori en el qual ELISAVA seguirà impartint estudis de la
UPF (a extingir) i els nous estudis de la UVic-UCC, la qual cosa implica establir un règim
jurídic que reguli l’actuació d’ELISAVA i el seu titular davant la UPF en aquesta situació
transitòria.

VII. Que ELISAVA Escola Superior de Disseny també ofereix titulacions pròpies de la
UPF, sobre les quals cal regular la seva extinció com a titulació de la UPF.
VIII. Que el Consell de Govern de la UPF ha aprovat en data
desadscripció i el Consell Social ha emès l’informe favorable en data

la proposta de
.

IX. Que mitjançant el present conveni la UPF, la Fundació Privada Elisava Escola
Universitària i la UVic-UCC estableixen les condicions que regiran el procés descrit,
d’acord amb la normativa vigent, tot garantint el dret dels alumnes del centre a finalitzar
els estudis d’acord amb el pla d’estudis amb el qual els varen iniciar.

D’acord amb les consideracions formulades, les parts acorden la signatura d’aquest
conveni, que es regirà per les següents,
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni i règim jurídic.
El present conveni té per objecte regular el procés de desadscripció d‘ELISAVA Escola
Superior de Disseny de la UPF, a instàncies de l’entitat titular del centre i com a
conseqüència de l’inici del procés d’integració a la Universitat de Vic – Universitat central
de Catalunya (UVic-UCC).
La desadscripció es regirà per les disposicions contingudes en el Decret 390/1996, de 2 de
desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents
d’ensenyament superior i la resta de normativa que resulti d’aplicació, així com els pactes
continguts en aquest conveni.
El conveni també té per objecte establir que correspon a la UVic-UCC sol·licitar la
integració d’ELISAVA a la UVic-UCC i sol·licitar a l’autoritat educativa la programació
acadèmica que desenvoluparà ELISAVA, que coincideix amb la que fins ara s’imparteix
en règim d’adscripció de l’Escola a la UPF:
-

Grau en Disseny
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial
Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació

Així mateix, correspon a la UVic-UCC sol·licitar els procediments de verificació
d’aquestes les titulacions davant l’AQU.
Finalment, el conveni també té per objecte determinar els procediments docents i la
temporalitat del període transitori entre tots dos processos, tot considerant els interessos i
els drets dels estudiants que actualment cursen els estudis objecte d’aquest conveni.

Segona. Calendari de desadscripció.
La desadscripció progressiva d‘ELISAVA Escola Superior de Disseny i l’extinció dels
estudis que s’imparteixen com a centre adscrit a la UPF s’iniciarà el curs acadèmic 20212022, durant el qual ja no es matricularan alumnes de nou accés. El calendari d’extinció
s’adjunta com annex.
En tot cas, després de l’extinció de cada curs, els estudiants tindran dret a examinar-se en
els dos anys acadèmics següents, fins esgotar les convocatòries que legalment
corresponguin a cada estudiant. A aquests efectes, s’establiran règim de tutories per tal que
els estudiants que puguin rebre les orientacions necessàries sobre els continguts de les
assignatures respecte les quals s’hagi deixat d’impartir docència però que encara no hagin
estat aprovades i això fins esgotar les convocatòries pertinents.
En el cas que hi hagi estudiants a temps parcial el règim de convocatòries seguirà la
normativa acadèmica d’aquesta modalitat si bé es tendirà a no matricular nous casos en
aquesta modalitat en els ensenyaments en extinció a la UPF.
Els estudiants que hagin esgotat convocatòries en els períodes establerts podran sol·licitar
l’ingrés als estudis equivalents d‘ELISAVA o dels restants que altres centres de la UVicUCC imparteixin iguals o equivalents.
Els títols propis de la UPF que ELISAVA Escola Superior de Disseny imparteix
s’extingiran a partir del curs 2021-2022, d’acord amb el procediment previst a la Normativa
d’estudis propis de la UPF i el règim de convocatòries previst en aquesta.

Tercera. Calendari d’integració a la UVic-UCC.
La UVic-UCC sol·licitarà a la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de
Catalunya que aprovi la integració d’Elisava a la UVic-UCC.
La UVic-UCC programarà i posarà en funcionament, en el marc de la Programació
Universitària del curs 2021-2022, que se sotmetrà a l’aprovació del Consell
Interuniversitari de Catalunya, els següents estudis que actualment tenen la denominació
següent (denominació subjecta a canvis en el procés de verificació) que desenvoluparà
Elisava:
-

Grau en Disseny
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial
Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació

El calendari d’implantació s’indica en l’annex.
Els títols propis de la UVic-UCC que ELISAVA Escola Superior de Disseny impartirà
s’iniciaran a partir del curs 2021-2022, d’acord amb el procediment previst a la Normativa
d’estudis propis de la UVic-UCC.

Quarta. Garanties acadèmiques.
El procés de desadscripció garantirà, en tot cas, el dret dels alumnes d‘ELISAVA Escola
Superior de Disseny a finalitzar, amb un rendiment acadèmic ordinari, els estudis d’acord
amb el pla d’estudis amb els qual els varen iniciar, és a dir que puguin obtenir el títol de
grau i màster universitari al qual s’hagin matriculat i acabar essent egressats per la UPF.
En aquest sentit, el titular de l’Escola es compromet a complir el pla d’estudis corresponent
i la normativa acadèmica de la UPF.
Finalitzat el procés de desadscripció, la UPF serà dipositària de tots els expedients
acadèmics dels alumnes que han cursat estudis a ELISAVA Escola Superior de Disseny
com a centre adscrit a l’esmentada universitat des de l’inici de l’adscripció i n’expedirà els
documents acadèmics que es demanin amb posterioritat (certificats, títols, etc.).
D’altra banda, la UPF i ELISAVA facilitaran, per tal de garantir els drets del estudiants,
l’adaptació dels expedients de tots els estudiants actuals de les titulacions indicades en la
clàusula primera, que ho desitgin, als plans d’estudis equivalents que implanti la UVicUCC. Aquesta adaptació es formalitzarà a sol·licitud de l’estudiant interessat sense que
sigui necessari el pagament de cap contraprestació econòmica.
Els estudiants que traslladin els seus expedients dels graus indicats a la clàusula primera
seran a tots els efectes estudiants de la UVic-UCC. En aquest sentit, aquests estudiants
podran participar immediatament, en el marc de la UVic-UCC, en totes convocatòries de
beques de mobilitat, d’ajuts al lloguer d’habitatges, de beques de col·laboració, d’ajuts a
situacions econòmiques sobrevingudes, així com als programes de mobilitat internacional
i en els programes de pràctiques acadèmiques en empreses o institucions.
La UPF i la UVic-UCC acorden que els seus respectius serveis de gestió acadèmica podran
analitzar casos particulars d’estudiants que puguin trobar-se amb expedients inconclusos
d’un determinat curs que, si ho estiguessin, sí que se’ls podria aplicar aquest Acord, per tal
de buscar una solució adequada als interessos de les dues universitats i de l’estudiant.
Cinquena. Del personal docent i d’administració i serveis de ELISAVA Escola
Superior de Disseny.
Tot el PDI que imparteix docència a ELISAVA Escola Superior de Disseny com a centre
adscrit a la UPF, així com el personal d’administració i serveis, és personal contractat per
la Fundació titular del centre.
La UPF no té cap tipus de vinculació amb aquest personal ni tampoc en tindrà una vegada
conclòs el procés de desadscripció. Cal fer constar, però, que fins el moment en què es
produeixi l’extinció completa dels plans d’estudis actualment impartits per ELISAVA
Escola Superior de Disseny, el centre respectarà el que estableix el Decret 390/1996, de
manera que els professors que imparteixin docència en aquests ensenyaments hauran de
rebre la venia docendi de la UPF.

Tot el PDI que impartirà docència a ELISAVA Escola Superior de Disseny com a centre
integrat a la UVic-UCC, així com el personal d’administració i serveis, és personal
contractat per la Fundació titular del centre.
Sisena. Gestió d‘ELISAVA Escola Superior de Disseny durant el procés de
desadscripció.
Des de l’entrada en vigor del present conveni, l’organització d‘ELISAVA Escola Superior
de Disseny, quant al funcionament, reglament i òrgans de govern, serà l’establerta al
conveni d’adscripció formalitzat entre la UPF i la Fundació en data 20 de desembre del
2010. En el cas de modificar-se per necessitats organitzatives de la seva integració a la
UVic-UCC ho haurà de comunicar a la UPF i en aquest sentit les parts acorden que la UPF
tindrà dret a tenir almenys un representant en l’òrgan de govern col·legiat del centre mentre
perduri el procés de desadscripció.
Durant tot el temps que duri el procés de desadscripció, per tal de complir amb el preceptiu
seguiment i aplicació de la normativa acadèmica de la UPF als estudiants:
a) Es mantindrà la figura del delegat de la UPF fins que finalitzi el procés de
desadscripció d’acord amb el calendari que figura en l’annex a aquest conveni i, en
tot cas, fins que s’hagi fet efectiu el traspàs formal dels expedients dels estudiants.
b) Es mantindrà l’actual relació tecnicoadministrativa entre la UPF i ELISAVA Escola
Superior de Disseny, pel que fa referència a tots els processos de matriculació,
seguiment acadèmic, titulació i qualsevol altre procediment que es pugui derivar de
l’adscripció, fins a la finalització del procés de desadscripció.
c) En el cas que en el període de desadscripció es realitzin processos d’acreditació,
ELISAVA Escola Superior de Disseny, la UVic-UCC i la UPF col·laboraran en
l’esmentat procés.
d) Quant al programa Erasmus, atès que ELISAVA Escola Superior de Disseny actua
sota la carta Erasmus de la UPF, la UPF continuarà sol·licitant fons pels estudiants
que estiguin cursant els darrers cursos de les titulacions en extinció a la UPF, si bé
atès que el 2021 està previst l’inici d’un nou Programa ERASMUS, la Comissió de
Seguiment del conveni haurà d’acordar la manera de procedir.
e) La integraciód‘ELISAVA Escola Superior de Disseny a la UVic-UCC no suposarà
confusió en la documentació acadèmica i administrativa dels estudiants que han
d’egressar com a titulats de la UPF.

Setena. Gestió econòmica.
Es mantindran les condicions econòmiques establertes entre la UPF i ELISAVA Escola
Superior de Disseny i el seu titular i les tarifes i preus d’aplicació als centres adscrits, fins
a la finalització del procés d’extinció i en aquest sentit:
1) S’ingressarà a la UPF l’import corresponent al percentatge dels preus públics de la
matrícula que abonen els estudiants, establert en cada moment.
2) S’ingressaran a la UPF les tarifes als centres adscrits aprovades anualment en el
Pressupost de la UPF.

3) Els serveis acadèmics amb preus públics regulats per l’administració eductiva, com
és el cas de l’expedició de títols oficials, certificats, i altres que abonen els
estudiants, s’abonaran íntegrament a la UPF.
4) Es mantindran els acords entre les parts sobre l’emissió dels títols.
5) Les beques del règim general o mobilitat es seguiran gestionant per la UPF respecte
dels estudiants que en siguin beneficiaris en els cursos que els ensenyaments
romanen com a titulació de la UPF.
6) Es mantindrà el règim econòmic de la prestació d’altres serveis acordats per les
parts, com ara la col·laboració en el Programa d’Estudis per a Estrangers signada
per conveni de 19 de febrer del 2009, si aquesta roman durant la desadscripció.
Vuitena. Instal·lacions.
ELISAVA Escola Superior de Disseny mantindrà les seves instal·lacions a l’edifici
Rambla, propietat de la UPF, en els termes i condicions i terminis establerts en la cessió
d’ús signada en data 24 de gener del 2008 entre la UPF i la Fundació titular de l’Escola.
De comú acord, en els tres mesos següents a la signatura d'aquest conveni, ambdues
institucions revisaran els termes de la cessió d´ús, en tot allò que sigui necessari per
adequar-los a les circumstàncies derivades de la desadscripció a la UPF i ulterior integració
a la UVic-UCC.
En qualsevol cas, la UPF garantirà dita cessió d'ús com a mínim mentre duri el procés de
desadscripció mantenint les condicions econòmiques.
Novena. Comissió de seguiment.
La UPF, ELISAVA i la UVic-UCC acorden crear una Comissió de Seguiment dels acords
plantejats sobre el procés de desprogramació de l’oferta acadèmica d’ELISAVA que
s’imparteix actualment a la UPF, i la programació i activació de l’oferta acadèmica de la
UVic-UCC.
Aquesta Comissió estarà formada per dos representats de cada part signant. Tot i això, un
o una dels representants de ple dret serà, en el cas de les universitats signants, el vicerector
o vicerectora responsable de la política acadèmica, que podrà delegar la participació en
determinades reunions de la Comissió en la persona que consideri. En el cas dels
representants d‘ELISAVA, serà el Director general, que podrà delegar la participació en
determinades reunions de la Comissió en la persona que consideri.
La Comissió funcionarà fins al curs en què es donin per definitivament extingides les
titulacions de grau impartides per ELISAVA sota titulació de la UPF si les parts de forma
acordada no decideixen el contrari i es reunirà amb la periodicitat que requereixi el
seguiment dels acords i a instància de qualsevol de les parts.
Les funcions de la Comissió seran valorar l’evolució dels acords, i proposar solucions
acadèmiques i administratives quan en aquest procés puguin sorgir algun problema.

Desena. Protecció de dades de caràcter personal.
Mentre duri de desadscripció, regirà el conveni signat entre la UPF i ELISAVA sobre
protecció de dades de caràcter personal.
En relació al present conveni s’especifica el següent:
1. La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni tindrà
caràcter confidencial, excepte que s’acordi expressament el contrari.
2. Les parts declaren complir el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades) i la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Cada part tractarà les dades personals dels representants i interlocutors de l’altra part com
a Responsable del Tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general de
protecció de dades. La finalitat del tractament serà formalitzar i gestionar el conveni i portar
a terme les actuacions que se’n derivin. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
general de protecció de dades (accés a les dades, rectificació, supressió, portabilitat,
sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) cada part es podrà adreçar a l’altra a les
referències i adreces que figuren a l’encapçalament d’aquest document. Les parts es
declaren informades que poden consultar la informació de les polítiques de protecció de
dades a les respectives pàgines web.
3. Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les
informacions, dades i documentació a què tinguin accés en virtut d’aquest conveni i no
podran utilitzar-les per a usos diferents als que s’hi preveuen.
Onzena. Eficàcia del conveni.
Les entitats signants acorden que tots els preceptes que s’estipulen en aquest conveni tenen
un període de vigència determinat fins a la finalització del darrer període d’avaluació
extraordinària que marca la normativa vigent en la desprogramació d’estudis oficials.
Les entitats signants acorden que les disposicions que es fixen en aquest document referents
als estudis de Grau en Disseny, Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Màster
Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació (denominacions
subjectes a canvis en el procés de verificació), resten condicionats a l’avaluació favorable
de l’autorització per part d’AQU Catalunya, del trasllat dels estudis del centre adscrit a la
UPF a un centre propi de la UVic-UCC, la verificació preceptiva dels estudis de la UVicUCC, l’autorització preceptiva de l’Administració de la Generalitat, i la corresponent
inscripció al RUCT.
En el cas que a partir del curs 2021-2022 no es pugui fer efectiva la integració d’ELISAVA
a la UVic-UCC i/o el desenvolupament de totes o alguna de les tres titulacions indicades
en la clàusula primera, la titulació o titulacions en qüestió es continuarà oferint com a
titulació de la UPF fins que no finalitzi el procés de verificació i es produeixi la implantació
de la titulació a la UVic-UCC. En aquest cas, el calendari d’extinció de la titulació afectada
es modificarà tenint en compte aquesta situació.

Dotzena. Vigència del conveni
Aquest conveni tindrà una durada de quatre anys i es prorrogarà expressament pel període
que sigui necessari fins a la finalització del procés de desadscripció d‘ELISAVA Escola
Superior de Disseny a la UPF, amb el tancament o trasllat de l’últim expedient acadèmic
d’un estudiant sota una titulació de la UPF impartida pel centre.
Les parts es comprometen a actualitzar les previsions d’aquest acord en el cas que, pel curs
2021-2022, no es pogués iniciar a la UVic-UCC alguna de les titulacions de grau o màster
impartides per ELISAVA com a centre adscrit de la UPF.
Tretzena. Transparència
De conformitat amb la legislació vigent sobre transparència, accés a la informació pública
i bon govern les parts faran pública la informació relativa a les parts signants, l’objecte, la
vigència, les obligacions que assumeixen les parts, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol
modificació que es realitzi.
Catorzena. Naturalesa de l’acord i jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació, execució i interpretació del
present acord, seran resoltes de mutu acord entre les parts. Si això no fos possible, al ser
un acord de naturalesa administrativa, les parts renuncien al seu propi fur i se sotmetran a
la jurisdicció contenciosa administrativa dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

I perquè així consti, les parts signen el present document en el lloc i la data indicats a
l’encapçalament.

Per la Universitat Pompeu Fabra
Jaume Casals Pons
Rector

Per la Fundació ELISAVA Escola Universitària
Francisco Javier Peña Andrés
Director general

Per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
Josep Eladi Baños Díez
Rector

ANNEX
Calendari progressiu d’extinció d’ensenyaments de Grau de la UPF i de desplegament progressiu d’ensenyaments de Grau a la UVic-UCC
Taula 1. Calendari per a l’extinció de les titulacions de grau de la UPF i desplegament progressiu de les titulacions de grau de la UVic-UCC
1r any Curs 2021-22
2n any Curs 2022-23
3r any Curs 2023-24
4t any Curs 2024-25
5è any Curs 2025-26 6è any Curs 2026-27
1r curs

1r any extinció del 1r curs
titulacions UPF
Inici titulacions UVic-UCC
(1a cohort)
Titulacions UPF

2n any extinció del 1r
curs titulacions UPF
UVic-UCC (2a cohort)

Curs extingit
UVic-UCC (3a cohort)

2n any extinció del 2n
curs titulacions UPF
UVic-UCC (2a cohort)

Curs extingit
UVic-UCC (3a cohort)

Titulacions UPF

1r any extinció del 2n
curs titulacions UPF
Inici titulacions UVic-UCC
(1a cohort)
Titulacions UPF

2n any extinció del 3r
curs titulacions UPF
UVic-UCC (2a cohort)

Curs extingit
UVic-UCC (3a cohort)

Titulacions UPF

Titulacions UPF

1r any extinció del 3r curs
titulacions UPF
Inici titulacions UVic-UCC
(1a cohort)
Titulacions UPF (fi de la
darrera cohort -en t-)

1r any extinció del 4t curs
titulacions UPF
Inici titulacions UVic-UCC
(final de la 1a cohort en t-)

2n any extinció del 4t
curs titulacions UPF (fi
de la darrera cohort)
UVic-UCC (final de 2a
cohort -en t-)

2n curs

3r curs

4t curs

UVic-UCC (4a cohort)

Curs extingit.
Titulacions UPF
extingides
UVic-UCC (final de 3a
cohort -en t-)
Procés d’acreditació
AQU

Calendari d’extinció del Programa d’estudis simultanis entre el Grau en Disseny i el Grau en Enginyeria en Disseny Industrial.
Atès que per a l’obtenció de les dues titulacions per part dels estudiants, el programa requereix 17 trimestres (cinc cursos acadèmics complets i dos
trimestres del sisè any) l’extinció començarà el curs 2021-2022 i acabarà quan el darrer estudiant amb rendiment normal hagi finalitzat els
ensenyaments.
Taula 2. Calendari d’extinció del Programa d’estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Disseny
i de Grau en Enginyeria de Disseny Industrial de la Universitat Pompeu Fabra
1r any Curs 2021-22
2n any Curs 2022-23
3r any Curs 2023-24
4t any Curs 2024-25
5è any Curs 2025-26

1r curs

No hi pot haver una
nova edició del PES
amb les titulacions de
la UPF ja que s’ha iniciat
l’extinció i no s’admeten
estudiants de nou accés

No hi pot haver una
nova edició del PES
amb les titulacions de
la UPF ja que s’ha iniciat
l’extinció i no s’admeten
estudiants de nou accés

6è any Curs 2026-27

Inici del PES (si s’escau)
entre les titulacions UVicUCC amb 1r i 2n curs ja
desplegats

2n curs

3r curs

4t curs

Titulacions UPF.
Els estudiants de PES
entre les titulacions de la
UPF estaran cursant el
3r curs dels seus
respectius estudis
Titulacions UPF

Titulacions UPF.
Els estudiants de PES
estaran cursant
assignatures de 3r i 4t
curs d’ambdós estudis

1r any extinció del 3r curs
titulacions UPF

2n any extinció del 3r
curs titulacions UPF

Curs extingit

Titulacions UPF
Els estudiants de PES
estaran cursant
assignatures de 4t curs
d’ambdós estudis

1r any extinció del 4t curs
titulacions UPF

2n any extinció del 4t
curs titulacions UPF (fi
de la darrera cohort)

Curs extingit.
Titulacions UPF
extingides

Calendari d’extinció d’ensenyaments de màster a la UPF i de desplegament
d’ensenyaments de màster a la UVic-UCC
El Màster universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació es deixarà
d’impartir en règim d’adscripció a la UPF el curs 2021-2022.
Taula 3. Calendari per a l’extinció de la titulació de Màster Universitari en Estudis
Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació de la UPF i desplegament a la UVic-UCC
Curs 2021-2022
Curs 2022-2023
Curs 2023-2024

Un únic curs
acadèmic (60 ECTS)

Titulació UPF extingida
sempre que no quedi cap
alumne/a pendent
d’edicions anteriors
Inici titulació UVic-UCC (1a
cohort)

Titulació UPF extingida
sempre que no quedi cap
alumne/a pendent
d’edicions anteriors
Titulació UVic-UCC (2a
cohort)

Titulació UPF extingida
Titulació UVic-UCC (3a
cohort)

Calendari d’extinció dels títols propis de la UPF i de desplegament de títols propis de
la UVic-UCC
En els cas dels estudis propis s’extingiran a partir del curs 2021-2022, d’acord amb el
procediment previst a la Normativa d’estudis propis de la UPF. En el cas dels estudis de
durada de més d’un any es completaran fins la seva finalització.
Taula 4. Calendari per a l’extinció de les titulacions pròpies de màster i postgraus de la
UPF i desplegament de les titulacions pròpies de màster i postgrau de la UVic-UCC

Programes amb inici el mes de setembre
Programes amb inici el mes de febrer (any
-1)

Curs 2021-2022
Setembre 2021
Febrer 2022
Titulacions UPF extingides
Inici titulacions UVic-UCC
Titulacions UPF
Titulacions UPF extingides
Inici titulacions UVic-UCC

