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NORMATIVA D’ACCÉS I ADMISSIÓ A ENSENYAMENTS DE MÀSTER UNIVERSITARI DE LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
La Universitat de Barcelona, en el desplegament de la integració a l’espai europeu d’educació superior 
(EEES), ha ofert màsters universitaris des de l’any 2005, amb anterioritat al desplegament de les 
titulacions de grau produïda el 2008. 
 
Aquesta actuació inicial estava emmarcada en el desenvolupament dels programes oficials de postgrau 
(POP), d’acord amb la legislació que regia el desplegament aquell any i que va canviar substancialment 
el 2007, amb l’aprovació del Reial decret 1393/2007, que va fer abandonar el concepte de programa 
integrat de màster i doctorat.  
 
La modificació del Reial decret 1393/2007 l’any 2010 i la publicació, el febrer de 2011, del Reial decret 
99/2011, de regulació dels estudis de doctorat, van crear la necessitat de regular els criteris de 
programació, verificació i implantació dels ensenyaments de màster universitari i els seus plans 
d’estudis. Aquests criteris van quedar recollits en una normativa aprovada pel Consell de Govern el 2 
d’octubre de 2012. En aquell moment, no es va considerar necessari aprovar també una normativa 
específica que regulés l’accés i l’admissió als ensenyaments de màster universitari, atès que la 
normativa aprovada ja recollia els principis d’actuació en aquest àmbit.  
 
Però més recentment, 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, ha establert, 
entre altres novetats, un canvi normatiu notable respecte a l’accés als ensenyaments de màster: recull 
la possibilitat que les universitats permetin l’accés i la matrícula condicionada a estudis de màster 
universitari a estudiants que no hagin obtingut el títol de grau, sempre que els restin pendents un màxim 
de 9 crèdits i el treball final de grau.  
 
És per això que cal establir, en una normativa específica, tant l’accés general als ensenyaments de 
màster universitari com el procediment de matrícula condicionada establerta pel Reial decret 822/2021, 
de 28 de setembre. 
 
 
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte 

Aquesta normativa té per objecte regular els criteris i el procediment per a l’accés i l’admissió als 
ensenyaments oficials de màster universitari de la Universitat de Barcelona, a excepció del màster 
universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d’Idiomes, que es regeix pel seu propi procediment. 
Els màsters interuniversitaris es regeixen per l’establert en els convenis signats i, pel que estableixi la 
universitat coordinadora. 
 
Article 2. Definicions 

Accés: procés que té per objecte verificar el compliment dels requisits necessaris per cursar 
ensenyaments oficials de màster universitari. L’acreditació dels requisits ha de ser prèvia a l’admissió 
i la matrícula. 
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Admissió: procés que consisteix a adjudicar les places ofertes en els ensenyaments oficials de màster 
universitari als sol·licitants que compleixen els requisits d’accés i els criteris específics d’admissió del 
màster que volen cursar. Cal establir uns criteris de selecció per adjudicar places que seran d’aplicació, 
per als casos en què hi ha més sol·licituds que places. 

Complements formatius: crèdits addicionals que, en funció de la formació prèvia acreditada, ha de 
cursar l’estudiant que vulgui iniciar un màster universitari. 
 
 
CAPÍTOL 2. ACCÉS AL MÀSTER 
 
Article 3. Requisits generals d’accés 

Per accedir als màsters universitaris oficials, cal estar en possessió d’algun dels títols següents: 

a) Títol universitari oficial espanyol de grau o equivalent, o títol espanyol de màster universitari. 

b) Títol del mateix nivell que el títol espanyol de grau o màster expedit per una universitat o institució 
d’educació superior d’un país de l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als 
ensenyaments de màster. 

c) Títol estranger d’educació superior homologat a un títol universitari oficial espanyol o declarat 
equivalent al nivell acadèmic de grau o de màster universitari pel ministeri espanyol corresponent. 

d) Títol d’educació superior d’un sistema educatiu aliè a l’EEES, sense necessitat d’homologació o 
declaració d’equivalència, amb la comprovació prèvia de la Universitat de Barcelona que aquests 
estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que 
faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. 

L’accés a un màster universitari per aquesta via no implica en cap cas l’homologació del títol previ 
ni el seu reconeixement a efectes diferents que el de cursar ensenyaments de màster, però, un 
cop superats els estudis, el títol de màster que s’obtingui sí que tindrà plena validesa oficial. 

A la memòria de verificació de la titulació s’han de determinar quins estudis previs donen accés al 
màster. 

Així mateix, d’acord amb l’article 18.4 del Reial decret 822/2021, excepcionalment poden accedir a 
estudis de màster estudiants que estiguin cursant una titulació universitària oficial de grau a la 
Universitat de Barcelona als quals només els quedi superar el treball final de grau i, com a màxim, 9 
crèdits, inclosos els crèdits pendents de reconeixement o transferència i l’exigència de superar un 
determinat nivell d’un idioma estranger per poder obtenir el títol. Aquesta possibilitat ha de constar a la 
memòria de verificació de la titulació. 

Els estudiants que accedeixin al màster per aquesta via no poden en cap cas obtenir el títol de màster 
universitari si prèviament no han obtingut el títol universitari oficial de grau. 
 
Article 4. Requisits d’accés per a màsters universitaris que habiliten per a l’exercici de 
professions regulades a Espanya 

Els màsters que habiliten per exercir una professió regulada, d’acord amb la normativa per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió corresponent, han 
d’acreditar: 

a) Títol universitari oficial espanyol del grau concret que dona accés a la professió regulada. 
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b) Homologació del títol universitari oficial de grau estranger al corresponent títol oficial espanyol de 
grau que permet accedir a la professió regulada.  

 
 
CAPÍTOL 3. ADMISSIÓ AL MÀSTER 
 
Article 5. Requisits específics d’admissió 

Els requisits específics d’admissió a estudis de màster són competència de cada centre, que els ha 
d’establir a la memòria de verificació de cada màster universitari. 

A més de complir els requisits generals d’accés establerts als articles 3 i 4 d’aquesta normativa, les 
persones sol·licitants han de complir els requisits específics d’admissió de cada màster universitari. 
Entre aquests requisits es pot incloure la superació de complements formatius en alguna disciplina. 
 
Article 6. Requisits d’idioma 

Els requisits d’idioma per accedir a estudis de màster són competència de cada centre, que els ha 
d’establir a la memòria de verificació de cada màster universitari. 

Es pot requerir a les persones que sol·licitin l’admissió a un màster universitari la documentació que 
acrediti coneixements suficients de la llengua en què s’imparteix, per poder seguir adequadament 
l’ensenyament. Aquell nivell de llengua pot ser objecte de comprovació mitjançant una entrevista o una 
prova. Si el màster s’imparteix en la seva totalitat o en una gran part en un idioma no oficial, cal 
acreditar-ne, com a mínim, el nivell B1. 

 
Article 7. Complements formatius 

En funció de la formació prèvia acreditada per la persona sol·licitant, es pot exigir la superació de 
complements formatius, la càrrega en crèdits dels quals no pot superar l’equivalent al 20 % de la 
càrrega creditícia del títol. Els complements formatius, en general, provenen d’assignatures de graus, 
però de manera excepcional es poden crear assignatures específiques, prèvia autorització del 
vicerectorat competent. L’establiment d’aquests complements formatius, que han de constar a la 
memòria de verificació del màster universitari, és competència de cada centre. 

Els crèdits de complements formatius tenen la mateixa consideració que la resta de crèdits del pla 
d’estudis del títol de màster universitari. 

Els complements formatius, com a requisits d’accés al màster, s’han de cursar i superar abans de 
formalitzar la matrícula del màster. No obstant això, la comissió de coordinació del màster pot aprovar 
la matrícula simultània dels complements formatius i de les assignatures del màster si considera que 
està justificada. La simultaneïtat ha de tenir el vistiplau del deganat del centre. 
 
 
CAPÍTOL 4. PROCEDIMENT D’ACCÉS I ADMISSIÓ 
 
Article 8. Sol·licitud de preinscripció 

8.1 Les persones que vulguin ser admeses a un màster universitari han de formalitzar la preinscripció 
presentant una sol·licitud d’accés i admissió pels mitjans establerts per la UB. Juntament amb la 
sol·licitud, cal que aportin la documentació acreditativa corresponent del compliment dels requisits 
generals d’accés i els específics d’admissió. 
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8.2 La comissió de coordinació del màster és l’encarregada de publicar l’oferta de places, els criteris 
de selecció i els terminis de preinscripció i matrícula al màster en el web del centre, sense perjudici 
que es puguin establir altres formes de difusió. Aquesta publicació s’ha de fer abans que s’iniciï el 
primer període de preinscripció. 

8.3 La comunicació amb l’administració per al procés d’accés i admissió al màster únicament es fa 
per mitjans telemàtics. 

 
Article 9. Períodes de preinscripció 

La comissió de coordinació del màster determina el nombre de períodes de preinscripció. Les places 
que queden desertes en un període s’afegeixen al període següent. 
 
Article 10. Reserva de places per a estudiants amb discapacitat o amb necessitats educatives 
específiques 

10.1 En cada titulació de màster universitari, el 5 % del total de places ofertes es reserven per a 
persones amb un grau reconegut de discapacitat igual o superior al 33 %, així com per a 
persones amb necessitats educatives específiques que en els estudis previs hagin necessitat 
recursos i suport educatiu per a la plena inclusió educativa. Es garanteix com a mínim una plaça. 

Les places de reserva que no es cobreixin s’acumulen a la resta de places ofertes. 

10.2 La condició de persona amb discapacitat s’ha d’acreditar en el període de preinscripció 
presentant la documentació prevista per la normativa vigent. La condició d’estudiant amb 
necessitats educatives específiques s’ha d’acreditar mitjançant un informe emès per la unitat 
administrativa corresponent de la universitat en què s’hagin cursat els estudis previs. 

 
Article 11. Criteris de selecció 

11.1 Els sol·licitants que compleixin els requisits generals d’accés i els específics d’admissió poden 
ser admesos al màster universitari. En cas que el nombre de persones sol·licitants superi el 
nombre de places ofertes, cal aplicar els criteris de selecció que s’hagin establert a la memòria 
de verificació del títol. Aquests criteris han de garantir la igualtat d’oportunitats, la no-
discriminació i l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.  

11.2 En el cas dels títols que acceptin la matrícula condicionada d’estudiants que no hagin finalitzat 
el grau, s’ha de garantir la prioritat de matrícula dels sol·licitants que acreditin estar en possessió 
del títol oficial de grau. Aquesta situació ha de quedar clara en els processos d’admissió: els 
estudiants pendents d’obtenir el títol de grau han de saber que només es podran matricular si, 
en la darrera fase de la preinscripció, els estudiants graduats no han cobert la totalitat de l’oferta.  

 
Article 12. Adjudicació de les places 

12.1  La comissió de coordinació del màster és l’encarregada de valorar els mèrits aportats pels 
aspirants i de seleccionar els estudiants tenint en compte els criteris de selecció establerts a la 
memòria verificada del màster. 

12.2 A la resolució d’admissió s’hi ha d’indicar, si escau, l’obligació de cursar determinats 
complements formatius, segons la formació prèvia acreditada per l’aspirant.  

12.3 Les persones que, havent estat admeses al màster, no obtinguin una plaça resten en llista 
d’espera, per ordre de selecció.  
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12.4 El resultat del procediment de selecció es notifica a l’aspirant pels mitjans establerts i publicats 
a la convocatòria del procés de selecció. 

 
Article 13. Procediment de revisió de la resolució 

La persona interessada pot interposar un recurs d’alçada contra la resolució de la comissió de 
coordinació del màster davant la Comissió Acadèmica delegada del Consell de Govern o davant l’òrgan 
en què aquesta comissió delegui, en el termini d’un mes a comptar de la data de notificació de la 
resolució.  
 
Article 14. Matrícula 

14.1 Els aspirants que hagin estat admesos i hagin obtingut una plaça han de formalitzar la matrícula 
al màster universitari dins dels terminis fixats per la Universitat. 

14.2 En cas de no matricular-se en el termini establert, es perd el dret a la plaça assignada i a la 
devolució de l’import que s’hagi abonat en concepte de reserva de plaça.  

14.3 En cas que no es matriculin tots els estudiants que han obtingut una plaça, es poden matricular 
els estudiants que resten en llista d’espera. 

14.4 En el moment de formalitzar la matrícula, l’estudiant ha d’aportar tota la documentació original o 
en format de còpia autèntica, amb codi segur de verificació (CSV) perquè es pugui contrastar la 
veracitat dels documents en els arxius electrònics de l’organisme emissor. 

Si la documentació procedeix d’un país aliè a l’EEES, ha de ser oficial i l’han d’haver expedit les 
autoritats competents. Si no està redactada en castellà, català o anglès, cal adjuntar-ne la 
traducció jurada corresponent. Abans de ser traduïts, els certificats han d’estar convenientment 
legalitzats segons les disposicions establertes pels òrgans competents. 

 
Article 15. Matrícula condicionada 

15.1  D’acord amb l’article 3 d’aquesta normativa, es permet la matrícula condicionada als estudiants 
de grau que han estat admesos a un màster, si tenen pendents de superar el treball final de grau 
i, com a màxim, 9 crèdits. 

15.2  Per tal de donar prioritat de matrícula als sol·licitants admesos que acrediten estar en possessió 
del títol oficial de grau, els estudiants que no han finalitzat el grau han de ser els últims a 
formalitzar la matrícula del màster. 

15.3 Els estudiants han d’estar matriculats simultàniament de tots els crèdits de l’ensenyament de 
grau que tenen pendents de finalitzar i del màster. No es poden matricular del treball final de 
màster si prèviament no han superat tots els crèdits de l’ensenyament de grau i han obtingut el 
títol. 

 
Disposició derogatòria 

Queda derogat l’acord del Consell de Govern de 5 de desembre de 2017 relatiu a la reserva de places 
en els ensenyaments oficials de màster per a alumnes amb discapacitat, i qualsevol altra normativa o 
disposició de rang igual o inferior que s’oposi al que estableix aquesta normativa.  
 
Disposició final 
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Aquesta normativa s’ha de publicar a la seu electrònica i al Portal de Transparència de la Universitat 
de Barcelona i entra en vigor el curs acadèmic 2022-2023.  
 
 

 


