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Les especificats de cadascun dels ensenyaments en quan a, d’una banda plans d’estudis, mencions i 

itineraris, i d’altra, la pròpia capacitat logística dels centres en que s’imparteixen, han comportat diverses 

consultes en relació al nombre màxim de crèdits que poden cursar els estudiants dels ensenyaments. 

 

Per tal d’unificar els criteris aplicables en cada cas, s’acorda establir amb caràcter general per a tots els 

ensenyaments de grau, les condicions que es detallen a continuació: 

 

1. Límits de matrícula per a l’alumnat que no ha assolit els crèdits necessaris per a obtenir el títol 

 

L’alumnat matriculat en ensenyaments oficials de Grau de la Universitat de Barcelona que no hagi assolit 

els crèdits necessaris per a poder obtenir el títol, podrà excedir fins a un màxim de 6 crèdits el nombre 

de crèdits optatius matriculats. 

 

Aquesta matrícula tindrà els mateixos efectes en l’expedient de l’estudiant que la resta de crèdits 

matriculats. 

 

2. Límits de matrícula per a l’alumnat que ha assolit els crèdits necessaris per a obtenir el títol 

 

L’alumnat d’ensenyaments oficials de Grau que, una vegada assolits els crèdits necessaris per a 

l’obtenció del títol corresponent, vulgui cursar més crèdits optatius del mateix ensenyament, podrà 

matricular‐se a partir que hagi finalitzat els estudis, sempre que hagi abonat els drets d’expedició del 

títol. 

 

El preu a aplicar a la matrícula d’aquests crèdits serà el que estableixi el Decret pel qual es fixen cada 

curs els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per als ensenyaments 

de màster universitari oficial i es fixarà per a cada curs acadèmic en la normativa acadèmica i econòmica 

de matrícula. 

 

En el cas dels títols de Grau que tinguin definits itineraris curriculars la superació dels quals permet 

l’obtenció de mencions, el centre definirà, tenint en compte els plans d’estudis aprovats, les condicions 

acadèmiques que permetran als estudiants l’obtenció d’una segona menció, o més, i les comunicarà a 

l’Àrea de Suport Acadèmicodocent per formalitzar la seva informatització. 

 

En el cas que un estudiant superi els crèdits necessaris per a l’obtenció d’una menció, i desitgi que així 

consti en el títol, haurà de sol·licitar i abonar un duplicat del títol on consti/n la/les corresponent/s 

menció/ons. 

 

En aplicació de l’establert en l’article 5 del RD 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols 

universitaris oficials, a l’anvers del nou títol hi figurarà una de les mencions i les restants constaran al 

revers del títol. En el supòsit que en l’anvers de l’anterior títol ja hi figurés una menció, les obtingudes 

una vegada sol·licitat aquest títol hi constaran al revers del nou títol. 

 


