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NORMATIVA D’EXTINCIÓ DE TITULACIONS I PLANS D’ESTUDIS
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Preàmbul
El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, establia una nova ordenació dels ensenyaments
universitaris i la implantació dels ensenyaments adaptats a l’espai europeu d’educació superior
(EEES), en substitució dels ensenyaments de primer i segon cicle, els quals s’havien d’extingir. La
Universitat de Barcelona va regular l’extinció dels plans d’estudis de les llicenciatures, diplomatures i
enginyeries amb l’aprovació, l’any 2008, de la Normativa de modificació i extinció de plans d’estudis,
amb uns criteris d’extinció vinculats estretament a l’estructura dels plans d’estudis i als processos que
regien aquells ensenyaments.
Ara que els títols de l’ordenació anterior s’han extingit completament i definitivament, cal revisar i
actualitzar la normativa esmentada per ajustar-la als ensenyaments de grau i màster universitari de
l’EEES. Amb aquest objectiu, aquesta Normativa d’extinció de titulacions i plans d’estudis estableix
criteris vinculats als ensenyaments actuals, però garanteix i preserva els drets de l’alumnat que preveu
la legislació vigent, tant si el títol o pla d’estudis se substitueix per un altre com si s’aprova la supressió
i extinció definitives d’una titulació o pla d’estudis.
En la legislació vigent, els drets de l’alumnat estan recollits en la disposició transitòria segona del Reial
decret 1393/2007, la qual estableix que s’ha de garantir la possibilitat de finalitzar els estudis iniciats en
el marc del mateix pla d’estudis, en un període màxim de dos anys per curs acadèmic, a partir de la
data de l’inici de l’extinció.
Article 1. Definicions
Programa formatiu d’una titulació1
Objectius, competències i resultats esperats que —d’acord amb el compliment del pla d’estudis, de la
resta d’activitats formatives i dels mecanismes d’assegurament de la qualitat— permeten assolir uns
resultats concrets i quantificables. Als efectes d’aquesta normativa, el programa formatiu s’identifica
amb la titulació inscrita en el Registre d’universitats, centres i títols (RUCT).
Pla d’estudis1
Estructura concreta de matèries, mòduls i assignatures, ordenades seqüencialment i planificades en
els crèdits totals de la titulació. L’assoliment dels requisits definits en el pla d’estudis permet a l’alumnat
obtenir el títol oficial registrat al RUCT.
Cronograma d’extinció
Aplicació del model d’extinció a l’efecte de definir el període màxim en què es poden cursar les
assignatures d’una titulació o pla d’estudis abans de la seva extinció definitiva.
Itinerari d’extinció
Aplicació del cronograma d’extinció a les assignatures de cada curs de la titulació o pla d’estudis, amb
indicació del model de docència amb què s’ofereix l’assignatura i els anys acadèmics que dura
l’extinció.

1. Definició extreta del document Grau UB090909 aprovat per la Comissió Acadèmica de la Universitat de Barcelona de 14 de
desembre de 2007 i de 24 de gener de 2008.
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Taula d’equivalències
Equivalència entre les assignatures de la titulació o pla d’estudis que s’extingeixen i les de la nova
titulació o pla d’estudis que les substitueixen. S’aplica a les assignatures superades. La seva aplicació
comporta que les assignatures equivalents es considerin superades en la nova titulació.
Article 2. Supòsits d’extinció
Són supòsits d’extinció d’una titulació o pla d’estudis:
 Que l’aprovació d’una nova ordenació dels ensenyaments o altres canvis legislatius comportin
l’extinció dels ensenyaments de l’ordenació anterior o la modificació dels plans d’estudis
corresponents.
 Que una titulació no superi el procés d’acreditació previst en la legislació vigent.
 Que el centre o l’equip de govern acordin la supressió d’una titulació per no assolir els criteris de
programació universitària establerts o per una altra causa justificada.
 Que les modificacions que s’introdueixin en la planificació de l’ensenyament comportin una forma
diferent d’assolir el títol.
En qualsevol d’aquests supòsits, és obligatori extingir la titulació o pla d’estudis. En els casos en què
se substitueixin per una titulació o pla d’estudis nous, el primer any d’extinció ha de coincidir amb el
primer any d’implantació del nou pla d’estudis.
Article 3. Drets dels estudiants
La supressió dels estudis ha de ser progressiva. En tot cas ha de garantir el dret de l’alumnat a
finalitzar els estudis en les condicions en les quals els va iniciar, amb un rendiment acadèmic ordinari, i
a continuar-los d’acord amb les modificacions aprovades. L’alumnat pot optar entre continuar els
estudis en el marc del pla d’estudis iniciat o adaptar-se al pla d’estudis nou.
La Universitat ha d’aprovar i difondre el cronograma d’extinció del pla d’estudis, el qual estableix el
període màxim en el qual l’alumnat que ha iniciat els estudis pot cursar i obtenir el títol, i garanteix el
seu dret a finalitzar-los en el marc del mateix pla d’estudis.
En el cas que un nou pla d’estudis substitueixi el que està aprovat, s’ha d’aprovar i difondre la taula
d’equivalències entre les assignatures del pla d’estudis extingit i les assignatures corresponents del pla
d’estudis nou, per facilitar l’adaptació dels expedients acadèmics dels estudiants. S’ha de permetre
l’adaptació al pla nou de l’alumnat que estigui cursant el pla d’estudis que s’extingeix sense haver
obtingut el títol.
En el cas de les assignatures que s’extingeixen i se substitueixen per altres d’equivalents, l’alumnat
que té superada una assignatura no pot cursar la que l’ha substituïda. Si no l’ha superada i l’ha de
matricular, el preu del crèdit s’incrementa en els percentatges establerts en el decret de preus de la
Generalitat de Catalunya i amb els criteris establerts en la normativa acadèmica i econòmica de
matrícula que aprova cada curs acadèmic el Consell Social de la Universitat de Barcelona.
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Article 4. Processos d’extinció
Com a norma general, s’estableix un procés d’extinció en dos anys acadèmics per a cada curs del pla
d’estudis. Un cop finalitzat el termini, les assignatures del curs es consideren definitivament extingides i
sense possibilitat de matrícula.
En casos excepcionals, si la valoració de la situació dels estudiants ho fa possible i els recursos
docents del centre ho aconsellen, es pot proposar un model d’extinció en un únic any acadèmic per a
cada curs. En aquest cas, s’ha de garantir una matrícula afegida en el curs posterior per a aquelles
assignatures que algun estudiant tingui pendents. Passat aquest període, les assignatures queden
definitivament extingides i sense possibilitat de matrícula.
Article 4.1. Cronograma d’extinció
En general, tret d’excepcions justificades, la Universitat de Barcelona preveu els models d’extinció
següents:
a) Curs per curs
b) Per fases:
b1) Bloc + curs per curs: primera fase en bloc (més d’un curs) i segona fase curs per curs
b2) Bloc + bloc: dues fases en bloc de més d’un curs
b3) Curs per curs + bloc: primera fase curs per curs i segona fase en un bloc de més d’un curs
c) Tot l’ensenyament
L’aplicació del model d’extinció a cada titulació o pla d’estudis permet definir el cronograma d’extinció,
tal com consta en els exemples de l’annex 1 d’aquesta normativa. La decisió del centre sobre el model
d’extinció que s’ha d’aplicar ha de tenir en compte diversos factors: la situació dels estudiants, tant si
continuen en el mateix pla d’estudis com si s’adapten al pla nou; la tipologia d’assignatures; el
calendari d’implantació del pla d’estudis nou, i els recursos docents necessaris durant el procés
d’extinció.
Article 4.2. Itinerari d’extinció de les assignatures
El centre defineix el procés d’extinció del pla d’estudis. Els seus òrgans de govern aproven l’itinerari
d’extinció de les assignatures de cada curs a proposta de cada consell d’estudis o de cada comissió de
coordinació de màster.
L’itinerari d’extinció aprovat ha d’incloure totes les assignatures de cada curs i el procés d’extinció
corresponent: anys acadèmics en què s’ofereixen als estudiants, model de docència durant el procés
d’extinció i any en què s’extingiran definitivament. El centre ha de valorar si inclou o no en l’itinerari
d’extinció si les assignatures que s’extingeixen sense docència s’han d’haver cursat amb docència
prèviament.
L’itinerari d’extinció ha de preveure, com a mínim, les assignatures impartides el curs anterior al curs
en què s’inicia l’extinció, i ha de permetre que l’alumnat hagi tingut l’oportunitat de matricular-s’hi i
cursar-les amb docència prèviament.
L’itinerari d’extinció ha d’estar a disposició de l’alumnat durant tot el procés d’extinció del pla d’estudis.
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Article 4.3. Extinció de les assignatures
Com a norma general, l’extinció d’assignatures es fa sense docència per a l’alumnat, únicament amb
dret a examen en la modalitat d’avaluació única.
L’extinció d’assignatures sense docència s’aplica mitjançant un procés que preveu dues convocatòries
d’examen en els anys acadèmics següents a l’inici de l’extinció, amb una convocatòria d’examen en la
modalitat d’avaluació única per any acadèmic.
Únicament es considera justificada l’extinció d’assignatures amb docència en els casos següents:
 assignatures de pràctiques (clíniques, externes, etc.)
 treball final de grau o treball final de màster
 assignatures compartides amb altres títols (quan es consideren obligatòries en el títol de
destinació)
 en el cas dels plans d’estudis que se substitueixen per un pla d’estudis nou, assignatures amb una
assignatura equivalent, sempre que les dues assignatures tinguin la mateixa càrrega lectiva. En
aquest cas, la docència correspon a l’assignatura del pla d’estudis nou i, en l’itinerari d’extinció, cal
indicar el codi de l’assignatura nova vinculada.
Article 4.4. Criteris d’extinció en el cas d’assignatures vinculades a més d’una titulació
En els casos d’assignatures d’un pla d’estudis que inicia l’extinció i que estan vinculades a altres plans
d’estudis, es valora com a prioritària la substitució immediata de les assignatures dels títols en extinció
per assignatures del títol nou o la creació d’assignatures pròpies noves.
En cas de no fer la substitució, l’extinció de l’assignatura es tracta de manera diferent, segons el
caràcter del segon ensenyament:
 Assignatures optatives en el segon ensenyament: s’extingeixen sense docència en el pla d’estudis
en extinció i no s’ofereixen en el segon pla d’estudis.
 Assignatures obligatòries en el segon ensenyament: l’assignatura es pot oferir durant el procés
d’extinció amb docència, amb o sense vinculació amb una assignatura del títol que el substitueix.
Article 4.5. Criteris d’extinció en el cas d’assignatures que formen part d’un itinerari de doble
titulació
L’extinció d’un ensenyament que forma part d’un itinerari de doble titulació comporta l’extinció de la
doble titulació. En aquest cas, s’ha d’establir un procés d’extinció únic de les assignatures que respecti
els drets dels estudiants tant de l’ensenyament original que s’extingeix com de la doble titulació.
A l’efecte de determinar el procés d’extinció de les assignatures dels ensenyaments que formen una
doble titulació, cal tenir en compte que aquestes assignatures, en l’ensenyament d’origen i en la doble
titulació, poden estar ubicades en cursos diferents.
S’aplica l’inici d’extinció segons el curs més alt en què estigui situada l’assignatura en l’itinerari
curricular recomanat. Es poden aplicar altres excepcions a aquesta normativa, com ara l’extinció en
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més de dos anys acadèmics o amb docència sense que calgui vincular-la a cap altra assignatura d’un
títol o pla d’estudis nou.
En aquests casos, en la memòria de l’ensenyament d’origen, s’ha de recollir el cronograma d’extinció
amb els anys acadèmics necessaris per garantir els drets dels estudiants de la titulació doble.
Disposició derogatòria
Queda derogada la Normativa de modificació i extinció dels plans d’estudis de la Universitat de
Barcelona, aprovada per la Comissió Acadèmica de Consell de Govern el 28 d’octubre de 2008, per
delegació del Consell de Govern de 15 de setembre de 2008, i qualsevol altra normativa o disposició
de rang igual o inferior que s’oposi al que estableix aquesta Normativa d’extinció de titulacions i plans
d’estudis.
Disposició final
Aquesta normativa entra en vigor l’endemà que s’aprovi i es publiqui al Portal de transparència de la
Universitat de Barcelona.
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ANNEX 1. EXEMPLE DE CRONOGRAMES D’EXTINCIÓ D’ACORD AMB DIFERENTS MODELS
D’EXTINCIÓ D’UN GRAU DE 240 CRÈDITS
a) Curs per curs

ASSIGNATURES

ANYS ACADÈMICS
N

N+1

N+2

N+3

N+4

Primer curs

En extinció

En extinció

Extingit

Segon curs

Docència

En extinció

En extinció

Extingit

Tercer curs

Docència

Docència

En extinció

En extinció

Extingit

Quart curs

Docència

Docència

Docència

En extinció

En extinció

b) Per fases
b1) Bloc + curs per curs: primera fase en bloc (més d’un curs) i segona fase curs per curs

ASSIGNATURES

ANYS ACADÈMICS
N

N+1

N+2

N+3

Primer + segon curs

En extinció

En extinció

Extingit

Tercer curs

Docència

En extinció

En extinció

Extingit

Quart curs

Docència

Docència

En extinció

En extinció

N+4

Extingit

b2) Bloc + Bloc: dues fases en bloc de més d’un curs
ANYS ACADÈMICS

ASSIGNATURES

N

N+1

N+2

Primer + segon curs

En extinció

En extinció

Extingit

Tercer + quart curs

Docència

En extinció

En extinció

N+3

Extingit

b3) Curs per curs + bloc: primera fase curs per curs i segona fase en un bloc de més d’un curs

ASSIGNATURES

ANYS ACADÈMICS
N

N+1

N+2

N+3

Primer curs

En extinció

En extinció

Extingit

Segon curs

Docència

En extinció

En extinció

Extingit

Tercer + quart curs

Docència

Docència

En extinció

En extinció

N+4

Extingit

c) Tot l’ensenyament

ASSIGNATURES
Primer + segon + tercer + quart curs

ANYS ACADÈMICS
N
En extinció

N+1
En extinció

N+2
EXTINGIT
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CRONOGRAMA SEMESTRALITZAT D’ACORD AMB EL MODEL D’EXTINCIÓ CURS PER CURS
ANYS ACADÈMICS
ASSIGNATURES

N

N+1

N+2

1r sem.

2n sem.

1r sem.

2n sem.

1r sem.

N+3
2n sem.

1r sem.

N+4
2n sem.

1r sem.

N+5
2n sem.

1r sem.

Primer

1r sem.

En extinció

En extinció

En extinció

En extinció

Extingit

curs

2n sem.

Docència

En extinció

En extinció

En extinció

En extinció

Extingit

Segon

3r sem.

Docència

Docència

En extinció

En extinció

En extinció

En extinció

Extingit

curs

4t sem.

Docència

Docència

Docència

En extinció

En extinció

En extinció

En extinció

Extingit

Tercer

5è sem.

Docència

Docència

Docència

Docència

En extinció

En extinció

En extinció

En extinció

Extingit

curs

6è sem.

Docència

Docència

Docència

Docència

Docència

En extinció

En extinció

En extinció

En extinció

Extingit

Quart

7è sem.

Docència

Docència

Docència

Docència

Docència

Docència

En extinció

En extinció

En extinció

En extinció

Extingit

curs

8è sem.

Docència

Docència

Docència

Docència

Docència

Docència

Docència

En extinció

En extinció

En extinció

En extinció

2n sem.

Extingit
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