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ACORD DEL CONSELL DE GOVERN SOBRE LA SUPRESSIÓ DE L’ITINERARI DEL GRAU EN 
ENGINYERIA DE SISTEMES ELECTRÒNICS QUE IMPARTEIX L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
D’ENGINYERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 

1. El baix nombre d’alumnes matriculats de nou accés en la preinscripció de juny (només 
4) per iniciar els estudis conduents a l’obtenció del títol de Graduat en Enginyeria de 
Sistemes Electrònics en l’itinerari que imparteix l’Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), fa inviable la impartició del mateix i per 
aquest motiu és voluntat de la UPC iniciar els tràmits oportuns per a la seva supressió, 
la qual cosa determina la no iniciació d’aquesta titulació per a estudiantat de nou 
accés en el curs 2012-2013.  

 
2. El Consell Social de la universitat, en sessió del dia 16 d’octubre d’enguany va informar 

favorablement la proposta de no iniciar el curs 2012-2013 els estudis conduents a 
l’obtenció del títol de Graduat o Graduada en Enginyeria de Sistemes Electrònics en 
l’itinerari impartit a l’EPSEVG, i iniciar el procés de supressió i extinció de l’esmentat 
itinerari, d’acord amb el procediment legalment previst.  

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 8 de la LOU estableix que “(...) la implantación y supresión de las enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 35, serán acordadas por 
la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno de 
la universidad, bien por iniciativa de la universidad, mediante propuesta del Consejo de 
Gobierno, en ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social.” 
 
Segons l’article 124 dels Estatuts de la UPC  “Correspon al Consell de Govern, previ informe 
favorable del Consell Social, acceptar i aprovar les propostes d’implantació o supressió 
d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials de grau i màster universitari.”  
 
Per aplicació de  l’article 14 del Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la 
programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de 
reordenació de centres docents universitaris i d’implantació d’ensenyament, les sol·licituds de 
supressió d’ensenyaments hauran d’anar acompanyades d’una memòria,  que entre d’altres 
qüestions,  justifiqui la mesura i estableixi el seu impacte social, així com també als alumnes 
matriculats, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis de la universitat.  
 
En conseqüència, fent ús de les competències legalment reconegudes, vista la Memòria que 
s’adjunta com a annex a aquest acord, informat el centre, i a  proposta del rector, el Consell de 
Govern pren el següent 
 
 



ACORD 
 
Primer.- No iniciar el curs 2012-2013 els estudis conduents a l’obtenció del títol de Graduat o 
Graduada en Enginyeria de Sistemes Electrònics en l’itinerari impartit a l’EPSEVG.  
 
Segon.- Iniciar el procés de supressió i extinció de l’esmentat itinerari, d’acord amb el 
procediment legalment previst.  
 
 
Barcelona, octubre de 2012 
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I. Antecedents 

La implementació del grau d’Enginyeria en sistemes electrònics és va justificar a la memòria de verificació 
per al curs 2010-2011. Aquest grau és va verificar amb dos itineraris: un a l’Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), i un altre a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB). A continuació es reprodueixen extractes molt breus del capítol 
de justificació de la memòria que fan referencia a l’itinerari d’EPSEVG (en castellà en l’original, atès que és 
un procediment del Ministeri): 

“.....En el  entorno industrial catalán,  hay  un  buen  número de  empresas pequeñas y  medianas que 
desarrollan soluciones y productos basados  en la electrónica. Estas empresas tienen necesidad de  
incorporar  personal cualificado para llevar a  cabo  el  proceso de  innovación que  les  permita 
mejorar  su  competitividad.  Además, la  expansión  de  sectores  como   la automoción  y  la  
aeronáutica  en  la  que  España  juega  un  papel   muy   importante a  nivel mundial como  proveedor 
de  componentes  y como  integrador de  sistemas,  han  potenciado la figura de los ingenieros con 
conocimientos relacionados con la ingeniería electrónica, o de sistemas electrónicos.....” 
 
“.....Esta  Escuela  Politécnica  Superior tiene implantados  los estudios  de lo que  hoy  conocemos como  
Ingeniería  Técnica  de Telecomunicación desde  el año  1984, estando  vigente el plan de estudios de 
1972  que establecía el título de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en  Equipos  
Electrónicos.  Posteriormente,  en  el  año  1995  se publica el  actual plan  de estudios en el BOE 
21/1995. 

 
En todo este período, se han titulado en esta escuela  1493  Ingenieros Técnicos en Telecomunicación,  
con  un   gran  grado  de  aceptación  de  los  mismos por  parte  de  las empresas del sector......” 
 

“......La EPSEVG se encuentra arraigada geográficamente en el área del Penedès, que incluye las 
comarcas   del    Garraf,   Alt   Penedès,   Baix    Penedès    y   parte   meridional   de   l’Anoia, 
extendiéndose  su  influencia  directa  en  la  actualidad  en  las  comarcas  vecinas   del  Baix Llobregat, 
Anoia, Barcelonès, Tarragonès y Alt Camp. Es este un territorio marcado por una diversificación 
notable  en las actividades  económicas. El motor principal de la economía es actualmente, al  igual  
que  para todo el  conjunto  de  Catalunya,  la  construcción,  siendo  el sector industrial el tercero en 
importancia, detrás también del  sector de servicios. El sector industrial se  concentra  
mayoritariamente en  Vilanova i  la  Geltrú  y  su  entorno inmediato (Sant Pere de  Ribes) así  como  el  
eje  de  la  N340, que  tiene como  núcleo  a  la  ciudad  de Vilafranca del Penedès. Las industrias se 
encuentran también muy  diversificadas, siendo mayoritarias en el Garraf la metalurgia y los productos 
metálicos, la fabricación de material de transporte y el equipamiento eléctrico i electrónico. En el Alt 
Penedès, las industrias más importantes son las de productos alimentarios y bebidas, representan más 
del 40%  de la ocupación de trabajadores de toda la comarca. El resto está representado por una gran 
diversificación industrial. 
 
La  proximidad   geográfica  en   la   zona   del   Baix   Llobregat   y   en   el   conjunto   del   área 
metropolitana, y  la  movilidad demográfica derivada de  la  obertura de  la  autopista Túnels del  
Garraf, ha  supuesto  un  incremento de  las  anteriores relaciones entre empresas de  la comarca del  
Garraf y empresas del  área metropolitana. Este hecho  implica igualmente una extensión del área de 
influencia directa de la EPSEVG, que si anteriormente ya existía, en la actualidad  se  encuentra  
consolidada  con  proyectos  y  convenios entre  profesores de  la Escuela y  empresas comprendidas 
dentro del territorio. 

 
Concretamente,  la  capital  del  Garraf, Vilanova i  la  Geltrú, se  está  configurando como  un centro de 
nuevas  tecnologías: Neàpolis, Pirelli, el Centro Tecnológico CTVG, de manera que impartir el  Grado 
de  Ingeniería  en  Sistemas  Electrónicos  es  una  oportunidad de  generar actividad económica y de 
investigación, que debemos implementar.....” 
 
L’EPSEVG imparteix, a més del grau d’Eng. de Sistemes Electrònics els graus següents: Eng. Informàtica, 
Eng. Elèctrica, Eng. Electrònica industrial i automàtica, Eng. Mecànica, des d’aquests curs 2012-2013, el 
Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAI), i en l’àmbit 
de la formació permanent, el Màster en sistemes ferroviaris i tracció elèctrica, i postgraus i cursos 
vinculats amb aquest àmbit. 
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II. Justificació de la supressió del l’itinerari  

El grau d’Eng. de Sistemes Electrònics impartit per la UPC és únic en el sistema universitari 
català (SUC), i s’imparteix en dos itineraris (ubicacions): un a l’Escola Tècnica Superior  en 
Enginyeria  de Telecomunicacions  de Barcelona- ETSETB, amb una oferta de nou accés de 80 
places, i l’altre en l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú- EPSEVG, 
amb 30 places d’oferta de nou accés fins al curs acadèmic 2011-2012. 

Per al curs 2012-2013, fruit del debat dels criteris de programació i desprogramació en 
elaboració al si del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), al voltant de la demanda en 
primera opció, la cobertura de places ofertades i la taxa de graduació, el CIC incrementà 
l’oferta de places de tots els graus amb oferta per sota de 40 places, a 40. 

L’evolució de la demanda i de la matrícula ha estat la següent: 

Any inici 
Grau 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

OFERTA DEMANDA 1ª 
PREFERÈNCIA 

MATRÍCULA 
NOU ACCÉS OFERTA DEMANDA 1ª 

PREFERÈNCIA 
MATRÍCULA 
NOU ACCÉS OFERTA DEMANDA 1ª 

PREFERÈNCIA 
MATRÍCULA 
NOU ACCÉS 

2010-11 30 4 17 30 5 25 40 4 - 
 

Com s’observa, els dos primers cursos acadèmics del grau, la demanda en primera preferència 
ha estat baixa, com també la matrícula final. El curs passat, no es varen cobrir les places ni en 
la convocatòria de preinscripció de juny ni en la de setembre, i per arribar a 25 matriculats es 
van haver d’oferir 15 places en el torn lliure de matrícula (el final del procés de preinscripció). 

Davant d’aquest evolució, i atenent a la demanda en primera preferència del curs 2012-2013 
per a aquest itinerari, que ha estat de 4 estudiants i 4 més d’altres preferències que no s’han 
arribat a matricular, la UPC decideix sol·licitar la supressió del itinerari de l’EPSEVG del grau en 
Eng. de Sistemes Electrònics, atès que molt difícilment es poden arribar a cobrir l’oferta de 40. 

S’ofereixen als quatre estudiants matriculats dues opcions: 

• Ser reassignats a l’itinerari del grau d’Eng. de Sistemes Electrònics a l’ETSETB (es 
disposava prèviament del consentiment del centre) 

• Ser reassignats al grau d’ Eng. en Informàtica a la EPSEVG 

Els estudiants prefereixen acollir-se a la segona opció, i sol·licitar ser reassignats al grau d’Eng. 
en informàtica. 

Atès que l’extinció de programes a la UPC ha seguit el criteri de mantenir un any la docència 
per garantir el progrés dels estudiants a temps parcial i de repetidors (acord 93/2008 del 
Consell de Govern de 20/06/2008), aquests estudiants, si aprovessin els 30 crèdits del primer 
quadrimestre, podrien accedir per canvi d’estudis a l’itinerari en procés d’extinció i acabar el 
grau escollit en primera preferència. 
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III. Estudiants afectats per la supressió de l’itinerari 

Els estudiants del grau afectats a dia d’avui són els següents: 

  
2010-2011 2011-12 2012-13 

Oferta de places 30 30 40 

Estudiantat de nou accés 17 25 - 

Estudiantat total 23 44 29 

 

En el centre coexisteixen els estudiants de la titulació anterior en fase d’extinció (Eng. Tècn. 
Telecom., esp. Sistemes Electrònics).  No es consideren afectats per aquesta supressió atès que 
el seu ensenyament s’extingirà abans que el que actualment es suprimeix. 

  

IV.  Professorat i PAS vinculat a l’itinerari 

El professorat vinculat a l’itinerari de l’EPSEVG del grau d’Eng. en Sistemes Electrònics en el 
curs actual és el següent: 

Departament Punts 2012-2013* 
701  Arquitectura de computadors (AC) 20,6 
710 Enginyeria Electrònica (EEL) 199,41 
713 Enginyeria Química (EQ) 5,54 
721 Física i Enginyeria Nuclear (FEN) 60,19 
723 Llenguatges i Sistemes Informàtics (LSI) 37,84 
729 Mecànica de Fluids (MF) 2,77 
732 Organització d’Empreses (OE) 16,63 

737 
Resistència de Materials i Estructures a 
l’Enginyeria (RMEE) 0,55 

739 Teoria i Senyal de Comunicacions (TSC) 123,55 
743 Matemàtica Aplicada IV (MA IV) 87,12 
744 Enginyeria Telemàtica (ET) 29,54 
Total  583,75 
*L’equivalència és 72 punt d’encàrrec = un professor temps complet 

En primer i segon curs hi ha grups compartits amb el grau de Eng. d’informàtica. Aquesta 
compartició suposa uns 70 punts d’encàrrec docent, que es mantindran durant l’extinció i al 
final d’aquesta, assignats al grau d’Eng. Informàtica. 

No hi ha PAS vinculat a l’itinerari atès que  dóna suport a estudiants i professorat del conjunt 
de titulacions del centre. 
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V. Finançament de l’itinerari 

El resum dels ingressos i despeses directes del grau en aquest moment és el següent: 

Dades econòmiques 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Ingressos* 17.882 53.365 28.734 
Despeses directes 
(professorat) 

124.200 311.400 525.500 

*Les dades d’ingressos del curs 2012-2013 corresponen només al primer quadrimestre (tardor). 

S’ha de recordar que el grau s’implementa progressivament des del curs 2010-2011 el que 
explica la progressivitat d’ingressos i despeses. En  el curs 2012-2013 està solament desplegat 
fins a 3è curs. El curs que ve, estarà plenament desplegat el 4r curs. 
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VI. Calendari d’extinció de l’itinerari 
El calendari d’extinció  s’ajusta a les extincions que s’han dut a terme a la UPC, els més recents les dels títols no adaptats a l’hora d’implementar els graus. 
Cursos Primer Segon Tercer Quart Cinquè Sisè Setè Vuitè 

2012/13-Q1 Docència 
extraordinaria Docència Docència Sense Docència Docència Sense 

Docència Docència Sense Docència 

2012/13-Q2 Docència 
extraordinària Docència  Sense Docència Docència Sense 

Docència Docència Sense Docència Docència 

2013/14-Q1 
Exàmens 
sense 
docència 

Exàmens 
sense 
docència 

Docència 
extraordinària  Sense Docència Docència Sense 

Docència Docència Sense Docència 

2013/14-Q2 
Exàmens 
sense 
docència 

Exàmens 
sense 
docència 

Exàmens sense 
docència 

Docència 
extraordinària 

Sense 
Docència Docència Sense Docència Docència 

2014/15-Q1 
Exàmens 
sense 
docència 

Exàmens 
sense 
docència 

Exàmens sense 
docència 

Exàmens sense 
docència 

Docència 
extraordinària 

Sense 
Docència Docència Sense Docència 

2014/15-Q2 Extingit Extingit Exàmens sense 
docència 

Exàmens sense 
docència 

Exàmens sense 
docència 

Docència 
extraordinària Sense Docència Docència 

2015/16-Q1 Extingit Extingit Extingit Exàmens sense 
docència 

Exàmens sense 
docència 

Exàmens sense 
docència 

Docència 
extraordinària *  Sense Docència 

2015/16-Q2 Extingit Extingit Extingit Extingit Exàmens sense 
docència 

Exàmens sense 
docència 

Exàmens sense 
docència 

Docència 
extraordinària 

2016/17-Q1 Extingit Extingit Extingit Extingit Extingit Exàmens sense 
docència 

Exàmens sense 
docència 

Exàmens sense  
 
docència 

2016/17-Q2 Extingit Extingit Extingit Extingit Extingit Extingit Exàmens sense 
docència 

Exàmens sense 
docència 

2017/18-Q1 Extingit Extingit Extingit Extingit Extingit Extingit Extingit Exàmens sense 
docència 

2017/18-Q2 Extingit Extingit Extingit Extingit Extingit Extingit Extingit Extingit 

30 de Setembre de 2018 Data límit per presentar el Treball de Fi de Grau 
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VII. Conseqüències de la supressió de l’itinerari 

Demanda: la demanda d’estudiants no queda desatesa perquè, tot i ser una titulació única en 
el sistema universitari català, no és única a la UPC ja que té dos itineraris: el que es suprimeix 
impartit a l’EPSEVG, i el de l’ETSETB. La demanda ha anat disminuint en tots dos itineraris. La 
demanda global no és suficient per cobrir l’oferta dels dos campus i les places ofertades en 
l’itinerari de l’ETSETB són suficients per cobrir la demanda en primera opció i pràcticament la 
global. 

 

Centre UPC 
Oferta de places  

UPC  
Demanda en 1a 
pref 2011-2012 

Demanda en 1a 
pref 2012-2013 

ETSETB 80 58 49 
EPSEVG 40 5 4 

 

 

Estudiants en el grau: L’extinció es desprograma de manera progressiva,  garantint als 
estudiants la possibilitat d’acabar el grau a l’EPSEVG. Si en el temps d’extinció, algun estudiant 
no hagués acabat, podria traslladar-se a l’ETSETB. 

En la taula següent es detallen les dades reals d’estudiants a data d’avui, incorporant també 
els estudiants del cicle d’Eng. Tècn. Telecom., esp. Sistemes Electrònics, que està en extinció 
des que es va iniciar el grau, (des del curs 2010-2011), i que no està encara acabada.  Partir del 
curs vinent les dades són una estimació d’extinció progressiva. Com es veu en el quadre, el 
cicles d’Eng. Tècn. Telecom., esp. Sistemes Electrònics s’extingirà abans que el Grau d’Eng. de 
Sistemes Electrònics. 

 

    

Extinció 
Sense 

docència de 
Grau 

   

Extinció  
Sense 

docència de 
cicle 

 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

2016-
17 

2017-
18 

2018-
19 

Estudiantat de nou accés - - - - - - - 

Estudiantat matriculat Grau 41 34 24 17 7 5 0 

Estudiantat matriculat Cicle 39 32 22 15 0 0 0 

 

Professorat: La docència s’assigna a cada departament per part dels centres (encàrrec docent), 
essent els propis departaments els que, una vegada obtinguts els recursos necessaris per 
cobrir la demanda global del departament (capacitat lectiva potencial), reorganitzen el seu 
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personal docent i investigador en funció de les necessitats en cadascun dels centres. El procés 
global és anual però els departaments tenen la capacitat de fer modificacions de vinculacions 
del seu personal al llarg de tot el curs. En el cas dels departaments afectats en aquesta 
desprogramació es procedirà a sol·licitar als seus responsables una proposta de reorganització 
de les vinculacions als centres en funció de les seves necessitats docents i dels seus interessos 
en recerca. Cal dir, però, que la desprogramació afecta als encàrrecs amb incidència molt 
gradual en el temps (veure taula següent), fet que facilita la reorganització del professorat per 
part dels departaments. 

L’estimació del decrement gradual d’encàrrec al Grau de Sistemes Electrònics és el següent: 

Departament 

Punts 
2012-
2013 

Punts 
2013-
2014 

Punts 
2014-
2015 

Punts 
2015-
2016 

Punts 
2016-
2017 

Punts 
2017-
2018 

Punts 
2018-
2019 

TOTAL 584 540 360 180 100 100 70 
 

Dels 100 punts del curs 2016-2017 és mantenen els 70 punts finals que corresponen a 
l’encàrrec compartit amb el grau d’Eng. Informàtica, i que quedaran associats a aquest, i un 
residual de 30 per a tutories de treball final de grau. 

Ingressos i despeses: en la taula següent és fa una estimació de la reducció progressiva dels 
ingressos i despeses directes (professorat) que aniran reduint-se de manera progressiva com 
es mostra en la taula següent: 

 

Dades 
econòmiques 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Ingressos 45.000 37.000 25.800 18.000 3.900 2.800 

Despeses directes 
(professorat) 525.600 486.000 324.000 162.000 90.000 90.000 

 




