
Acord CG/2019/04/04, de 4 de juliol de 2019, del Consell 
de Govern, pel qual s’aprova el canvi de nom de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 
de Barcelona pel d’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
de Camins, Canals i Ports de Barcelona.

Secretaria General 

Canvi de nom de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyers 
de Camins, Canals i Ports de 
Barcelona  



ACORD SOBRE EL CANVI DE NOM DE L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR 
D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE BARCELONA PEL 
D’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA TÈCNICA SUPERIOR DE 
CAMINS, CANALS I PORTS DE BARCELONA 

 
ANTECEDENTS: 
 

1. La nomenclatura dels centres docents de la UPC utilitza com a criteri 
general l’ús de la denominació de la disciplina que imparteix en lloc de la 
denominació en masculí dels titulats, denominació tradicional que es va 
anar canviant en el conjunt de centres de la nostra universitat seguint 
criteris sobre el tractament del gènere de la UPC, recollits en l’acord 
272/2005 de Consell de Govern, i sobre la Nomenclatura multilingüe de 
la UPC, recollits en l’acord 212/2014 de Consell de Govern.  

 
2. La Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i 

Ports de Barcelona, de 3 d’abril de 2019, va proposar l’adaptació del 
nom d’aquesta escola a la nomenclatura general de la UPC i als criteris 
sobre tractament del gènere, i per mitjà de l’acord JE 10.01.05 va 
aprovar sol·licitar que el nom de l’escola passés a ser Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona.  
 

3. L’article 25 dels Estatuts de la UPC estableix que la creació, modificació 
i supressió de centres docents correspon al Consell de Govern, amb 
l’informe previ favorable del Consell Social. 
 

4. L'article 8.2 de la Llei orgànica 6/200, de 21 de desembre, 
d'universitats estableix que la creació, la modificació i la supressió 
dels centres les acorda la comunitat autònoma, o bé per iniciativa 
pròpia, amb l’acord del Consell de Govern de la universitat, o bé per 
iniciativa de la universitat, mitjançant proposta del Consell de Govern, 
en els dos casos amb l’informe previ favorable del Consell Social. 
 

5. El Consell Social, per mitjà de l’acord CS 2019/03/00, d’11 de juny de 
2019, va emetre informe favorable sobre el canvi de nom de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona 
pel d’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de 
Barcelona. 

Per tot això, el Consell de Govern 
 
 
ACORDA: 
 
 
PRIMER. Aprovar el canvi de nom de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Barcelona pel d’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona.  
 



SEGON. Elevar la proposta de canvi de denominació al Departament 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya perquè n’autoritzi el 
canvi. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


