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El Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels 
ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat, 
recull a l’article 18.4 que les universitats podran excepcionalment establir, a partir de 
normatives específiques aprovades pels seus òrgans de Govern, procediments de 
matrícula condicionada per accedir a un màster universitari. Aquesta matrícula 
consistirà a permetre que un o una estudiant de grau al qual restin per superar el TFG 
i, com a màxim, fins a 9 crèdits ECTS, podrà accedir i matricular-se a un màster 
universitari, si bé en cap cas no podrà obtenir el títol de màster si prèviament no ha 
obtingut el de grau. 

 

Ateses les previsions de l’article 4.3 de l’Acord normatiu 14423/2022, de 23 de març, 
pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de màster (FOU núm. 
534, de 31 de març), segons el qual «Si escau, i mitjançant resolució expressa del 
vicerectorat amb competències en titulacions oficials de màster, no es permetrà als 
estudiants que estiguin en la situació prevista a l’article 3.3 l’accés a les titulacions de 
màster que s’estableixin, atenent motius reguladors d'accés i d'idoneïtat en el progrés 
adequat dels estudiants», 

 

Fent ús de les atribucions que té conferides, aquest vicerector  

 

RESOL: 

 

No permetre l’accés als màsters universitaris que s’indiquen tot seguit mitjançant 
matrícula condicionada per a l’any acadèmic 2022-23, per motius reguladors d’accés 
i d’idoneïtat en el progrés adequat dels estudiants: 

 

• Màster Universitari en Advocacia 
• Màster Universitari en Anàlisi de Dades Massives en Economia i 

Empresa 
• Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria 
• Màster Universitari en Ecologia Marina 
• Màster Universitari en Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació 
• Màster Universitari en Formació del Professorat 
• Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans. Intervenció 

Psicològica i Pedagògica 
• Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, 

Adolescència i Família 
• Màster Universitari en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 
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• Màster Universitari en Innovació en Salut 
• Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes 
• Màster Universitari en Microbiologia Avançada 
• Màster Universitari en Nutrició i Alimentació Humana. 
• Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 
• Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió 
• Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
• Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del 

Coneixement. 
 

La qual cosa, complint l’article 40.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), us notific, amb 
l’advertència que contra aquesta resolució hi podeu interposar recurs d’alçada davant 
el Rector d’aquesta universitat en el termini d’un mes, d’acord amb el que disposen 
els articles 112.1 i 121.1 de l’LPACAP esmentada. 

 

Palma, en la data de la signatura electrònica 

 

El vicerector de Gestió i Política de  

Postgrau i Formació Permanent, 

 

 

 

 

Maurici Mus 

 


