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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
ORDRE ECO/84/2015, de 16 de març, per la qual s'aprova la desadscripció de l'Escola Universitària
Politècnica de Mataró de la Universitat Politècnica de Catalunya per a la seva adscripció a la Universitat
Pompeu Fabra, es dóna conformitat al canvi de denominació de dos centres universitaris adscrits a la
Universitat Pompeu Fabra i s'implanten diversos estudis universitaris oficials de grau en aquests centres.

La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, de la qual són patrons principals l’Ajuntament de Mataró i el
Consell Comarcal del Maresme, és titular de tres escoles universitàries: l’Escola Universitària del Maresme i
l’Escola Superior de Ciències de la Salut, adscrites a la Universitat Pompeu Fabra i l’Escola Universitària
Politècnica de Mataró, adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya.
La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i la Universitat Politècnica de Catalunya han acordat la
desadscripció de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró i la supressió dels estudis que ha estat impartint
aquest centre i han signat, el 5 de maig de 2014, un conveni que en regula les condicions.
Paral·lelament, la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i la Universitat Pompeu Fabra han acordat,
mitjançant un conveni de 20 de gener de 2014, l’adscripció de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró, que
passa a denominar-se Escola Superior Politècnica Tecnocampus i que impartirà nous estudis de grau.
D’altra banda, la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme considera oportú homogeneïtzar la denominació dels
seus centres universitaris, incorporant-hi la denominació Tecnocampus i, per aquest motiu, ha acordat
modificar els noms de l’Escola Universitària del Maresme i de l’Escola Superior de Ciències de la Salut, que
impartiran nous estudis de grau.
De conformitat amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya; el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials; el Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement
d’universitats i centres universitaris; el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció
a universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior; el 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’ensenyaments; els Estatuts de la Universitat
Politècnica de Catalunya i els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, amb l’acord dels consells de govern i
amb els informes favorables dels consells socials de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat
Pompeu Fabra, i a proposta del director general d’Universitats,

Ordeno:

Article 1
S’aprova la desadscripció de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró de la Universitat Politècnica de
Catalunya i la supressió dels estudis universitaris oficials de grau que s’indiquen a l’annex 1, amb efectes des
del curs 2014-2015.

Article 2
S’aprova l’adscripció de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró a la Universitat Pompeu Fabra, amb la
denominació Escola Superior Politècnica Tecnocampus, amb seu a l’avinguda Ernest Lluch, 32, de Mataró, i
s’implanten els estudis universitaris oficials de grau que s’indiquen a l’annex 2, amb efectes des del curs 20142015.
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Article 3
L’Escola Superior Politècnica Tecnocampus es regirà pel que disposen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, els Estatuts de la
Universitat Pompeu Fabra, el seu propi reglament i el conveni de col·laboració acadèmica subscrit entre la
universitat i el centre.

Article 4
Es dóna conformitat al canvi de denominació de l’Escola Universitària del Maresme, que passa a denominar-se
Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus i s’implanten els estudis universitaris oficials
de grau que s’indiquen a l’annex 2.

Article 5
Es dóna conformitat al canvi de denominació de l’Escola Superior de Ciències de la Salut, que passa a
denominar-se Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus i s’implanta l’estudi universitari oficial de
grau que s’indica a l’annex 2.

Disposició addicional
Una vegada establert el caràcter oficial dels títols, el rector o rectora de la Universitat Pompeu Fabra sol·licitarà
a la persona titular del departament competent en matèria d’universitats l’autorització d’inici d’activitats
d’aquests estudis, a l’empara de la normativa vigent, amb efectes des de la seva impartició.

Disposició transitòria
La supressió dels estudis que consten a l’annex 1 serà progressiva i, en tot cas, es garantirà el dret de
l’estudiantat de finalitzar els ensenyaments d’acord amb el pla d’estudis amb el qual els varen iniciar, amb un
rendiment acadèmic normal, més les convocatòries addicionals previstes a la normativa vigent.

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 16 de març de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Annex 1
Supressió d’estudis universitaris oficials de grau de la Universitat Politècnica de Catalunya
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Estudi que se suprimeix

Centre responsable

Curs d’implantació

Enginyeria electrònica industrial i automàtica Escola Universitària Politècnica de Mataró

2009-2010

Enginyeria informàtica

Escola Universitària Politècnica de Mataró

2010-2011

Enginyeria mecànica

Escola Universitària Politècnica de Mataró

2009-2010

Mitjans audiovisuals

Escola Universitària Politècnica de Mataró

2009-2010

Annex 2
Implantació d’estudis universitaris oficials de grau a la Universitat Pompeu Fabra

Estudi que s’implanta

Centre responsable

Curs
d’implantació

Ciències de l'activitat física i de l'esport.
Menció en esports nàutics

Escola Superior de Ciències de la Salut
Tecnocampus

2012-2013

Enginyeria electrònica industrial i automàtica
(habilita per a l’exercici de la professió regulada
d’enginyer/a tècnic/a industrial)

Escola Superior Politècnica Tecnocampus

2014-2015

Enginyeria informàtica de gestió i sistemes d'informació

Escola Superior Politècnica Tecnocampus

2014-2015

Enginyeria mecànica
(habilita per a l’exercici de la professió regulada
d’enginyer/a tècnic/a industrial)

Escola Superior Politècnica Tecnocampus

2014-2015

Logística i negocis marítims

Escola Superior de Ciències Socials i de
l’Empresa Tecnocampus

2014-2015

Màrqueting i comunitats digitals

Escola Superior de Ciències Socials i de
l’Empresa Tecnocampus

2012-2013

Mitjans audiovisuals

Escola Superior Politècnica Tecnocampus

2014-2015

(15.107.027)
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