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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
RESOLUCIÓ EMC/2438/2017, de 16 d'octubre, per la qual s'aprova l'adscripció de l'Escola Superior de
Comerç i Distribució (ESCODI) a la Universitat de Barcelona i la implantació del grau en Gestió d'Empreses
en Comerç i Distribució.
La Fundació Escola Superior de Comerç i Distribució, titular de l'Escola Superior de Comerç i Distribució
(ESCODI), es va constituir l'any 2000 i té com a finalitat la formació universitària de futurs empresaris/àries i
directius/ves per al sector del comerç i la distribució.
La Resolució de 7 de desembre de 2016, per la qual s'aprova la Programació universitària de Catalunya per al
curs acadèmic 2016-2017, preveu l'adscripció de l'Escola Superior de Comerç i Distribució a la Universitat de
Barcelona i la implantació del grau en Gestió d'Empreses en Comerç i Distribució.
De conformitat amb el que estableixen 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 420/2015, de 29 de maig, de creació,
reconeixement, autorització i acreditació 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 Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials; 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 i l'Estatut de la Universitat de Barcelona, a proposta del Consell de Govern i amb
l'informe favorable del Consell Social de la Universitat de Barcelona, i a proposta del director general
d'Universitats,

Resolc:

─1 S'aprova l'adscripció de l'Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI), amb seu a l'edifici Vapor
Universitari (carrer Colom, 114, Terrassa), a la Universitat de Barcelona.

─2 S'aprova la implantació de l'estudi oficial de grau en Gestió d'Empreses en Comerç i Distribució a l'Escola
Superior de Comerç i Distribució (ESCODI), centre adscrit a la Universitat de Barcelona, amb efectes a partir
del curs 2016-2017.
Una vegada establert el caràcter oficial del grau implantat, el rector o la rectora de la universitat sol·licitarà
l'autorització d'inici d'activitats d'aquests estudis a la persona titular del departament competent en matèria
d'universitats, amb efectes des de la seva impartició, a l'empara de la normativa vigent.

─3 L'Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) 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, l'Estatut de la
Universitat de Barcelona, el seu propi reglament i el conveni de col·laboració acadèmica subscrit entre la
Universitat de Barcelona i l'Escola.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució,
d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb el que estableixen
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els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 16 d'octubre de 2017

Santi Vila i Vicente
Conseller d'Empresa i Coneixement
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