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Acord del Consell de Govern de 26 d’abril de 2012 pel qual s’aprova  la mo-
dificació de la Normativa acadèmica i de matrícula de grau 2012-13

MODIFICACIONS DE LA NORMATIVA ACADÈMICA I DE MATRÍCULA DE GRAU 2012-
2013 RESPECTE A LA DEL CURS 2011-2012

TÍTOL I. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIU I PLANS D’ESTUDI

Article 2. Contingut dels plans d’estudi. Currículum nuclear

S’hi afegeix com a sistema de superació de la competència C1 de tercera llengua: 

- l’acreditació del nivell mitjançant l’eina Quantum Leap 

- l’acreditació per estades de mobilitat en parla anglesa, francesa, alemanya, 
italiana o portuguesa, realitzades en universitats estrangeres, cursant-hi as-
signatures per un mínim de 12 ECTS.

Per als estudiants que accedeixin a un ensenyament per la via de retitulació, l’exi-
gència és de 6 ECTS.

S’hi afegeixen les taules dels nivells superiors al B1, que són d’aplicació per a 
l’acreditació de la competència C1.

TÍTOL II. TRÀMITS ADMINISTRATIUS DELS ESTUDIANTS

S’unifiquen els terminis dels tràmits administratius. De manera general s’establei-
xen entre l’1 de maig i el 28 de setembre.

En alguns casos, s’estableix un període ordinari, més curt, i un d’extraordinari, que 
s’obrirà a decisió del centre.

• Trasllat d’expedient i canvi dins d’un programa formatiu de grau: de l’1 al 31 
de maig i, segons acord del centre, del 16 al 30 de juny.

• Convalidació d’estudis realitzats a l’estranger: de l’1 de maig al 30 de juny i, 
opcionalment, a partir del 2 de novembre, amb efectes per al curs següent. 

Art. 3. Consideracions generals

S’hi afegeix la redacció següent per tal d’adaptar els terminis dels tràmits adminis-
tratius dels estudiants amb termini de matrícula a l’octubre:

“En el cas dels procediments que afectin els estudiants que tenen fixat el període 
de matrícula a l’octubre, s’adequaran els períodes de presentació de sol·licituds i, 
en tot cas, finalitzaran sempre, com a màxim, el dia 15 d’octubre” 

S’estableixen els documents pels quals s’identificarà la persona interessada.

S’estableix que tant per a les sol·licituds que presenten els estudiants, com per 
al lliurament de les notificacions s’utilitzarà, sempre que sigui possible, el correu 
electrònic institucional.

S’hi introdueix l’opció de presentació de sol·licituds de forma telemàtica i, quan 
estigui disponible, l’ús del tauler d’avisos electrònic per a les notificacions.
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Art. 5. Trasllat d’expedient d’estudis

S’hi afegeix el punt d’estudiants de la URV que es traslladen a una altra universitat 
per continuar els mateixos estudis.

Art. 8.1. Estudiants de la URV que han cursat o cursen estudis afectats pel calenda-
ri d’extinció de plans d’estudis i han estat admesos al corresponent estudi de grau

S’hi afegeix la possibilitat i les condicions de tirar enrere una adaptació.

“Si un estudiant, una vegada resolta l’adaptació, demana anul·lar la sol·licitud ini-
cial, el centre podrà resoldre-ho positivament. Aquesta gestió comportarà el paga-
ment de la taxa de modificació. En el cas que l’estudiant ja hagués formalitzat la 
matrícula, en el nou pla d’estudis, es procedirà, d’ofici, al traspàs de l’import dels 
crèdits matriculats. En la nova matrícula s’haurà d’abonar de nou les taxes. “

Art. 11. Programes institucionals de mobilitat 

Estudiants de la URV. Se’ls recomana que abans de marxar lliurin a la secretaria de 
centre una autorització a una altra persona per tal que pugui actuar en nom seu 
durant la seva absència.

Art. 15. Acreditació amb caràcter oficial de les guies docents de les assignatures 
superades a la URV

S’adequa el tràmit de Traducció oficial al castellà de la guia docent de les assig-
natures impartides a la URV  per tal de recollir la tramitació en casos de trasllat 
d’expedient i legalització.

Art. 16. Expedició del títol, del certificat substitutori del títol i del SET

S’hi afegeix informació sobre la necessitat de superar la competència C1 abans de 
poder sol·licitar el títol.

“Per poder sol·licitar el títol oficial s’haurà d’acreditar la superació de la competèn-
cia C1: Dominar en un nivell intermedi –B1- una llengua estrangera, preferentment 
l’anglès (es podrà acreditar també el de francès, alemany, italià i portuguès)”, 
d’acord amb la taula d’equivalències aprovada per la URV.

TÍTOL III. QÜESTIONS ACADÈMIQUES

Art. 19. Convocatòries d’avaluació

S’hi afegeix un paràgraf que es refereix a la manera en què repercutirà la situació 
de suspensió temporal dels estudiants en les actes d’avaluació:

“Els estudiants que no han fet efectiu l’import del rebut de matrícula a la data de 
venciment seran considerats suspesos temporalment. Aquests estudiants figuraran 
a l’acta d’avaluació i seran qualificats pel professorat, tot i que les qualificacions no 
tindran validesa acadèmica fins que regularitzin la seva situació econòmica.

Una vegada l’estudiant hagi demanat l’activació de la matrícula i hagi abonat l’im-
port pendent dins del termini fixat, les qualificacions que figuren en l’acta tindran 
validesa acadèmica.”
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Art. 20. Activitats avaluatives

Es modifica la redacció que estableix el període de conservació dels materials d’ava-
luació per adequar-ho a l’Estatut de l’estudiant:

“Els treballs i memòries seran conservats pel professor fins a l’acabament del curs 
acadèmic següent. Finalitzat aquest termini, podran ser retornats als estudiants 
signants a petició pròpia, excepte en els casos en què estiguin pendents de resolu-
ció de recurs. Passats els mesos de juny a setembre següents sense que l’estudiant 
ho hagi demanat, es considerarà que renuncia a la devolució dels treballs. “

Art. 26. Premis extraordinaris

Es reformula l’article:

1. Cada curs acadèmic, la URV atorgarà premis extraordinaris de final d’estudis als 
titulats, d’acord amb el següent procediment:

2. Optaran a aquests premis els titulats que hagin finalitzat els estudis amb la mit-
jana d’expedient més alta (0-10), el curs anterior a aquell en què es concedeix el 
premi, sempre que com a mínim obtingui la qualificació de notable 8.

3. Es podrà concedir un premi per cada 80 titulats per ensenyament i fracció de 80:

• fins a 80 titulats, 1 premi

• de 81 a 160 titulats, 1 premi addicional

• i el mateix criteri successivament

4. El vicerectorat competent en la matèria, abans de l’1 de novembre, facilitarà a la 
direcció del centre una llista per ensenyament amb els estudiants que han finalitzat 
els estudis ordenats per la seva mitjana d’expedient acadèmic (0-10). 

5. En les llistes trameses hi haurà informació, així mateix, sobre si han sol·licitat 
l’expedició del títol, atès que per optar el premi han de ser titulats. En el cas que 
els candidats no hagin abonat els drets d’expedició del títol, des del centre es posa-
ran en contacte amb els estudiants per indicar-los que en el termini d’un mes han 
d’haver regularitzat la situació. En cas contrari no podran ser ratificats. 

6. Abans del 10 de desembre, el degà o director del centre comunicarà al vicerec-
torat: 

• si s’ha regularitzat la situació de titulats

• i si ratifica la proposta de premi/s extraordinari/s als titulats que hagin obtin-
gut la nota mitjana més alta.

7. Les propostes seran portades a tràmit d’aprovació a la Comissió de Docència i 
aprovades pel Consell de Govern. En cas d’empat, la Comissió de Docència propo-
sarà concedir el premi a tots els titulats, que obtinguin la mateixa qualificació.

8. Als titulats premiats se’ls expedirà un document acreditatiu del premi.

TÍTOL IV. ASPECTES ACADÈMICS DE LA MATRÍCULA

Art. 28. Consideracions generals

S’hi afegeix que des del Servei de Recursos Humans s’ha de fer arribar una còpia 
al centre i al departament de la resolució que autoritza un professor de la URV a 
seguir estudis en aquesta universitat.
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Art. 30. Terminis de matrícula 

S’adeqüen els períodes de matrícula dels estudiants de nou accés, la qual cosa 
comporta que en el mes de juliol es matriculen tant els assignats en primera pre-
ferència com els de segona a vuitena (que abans es matriculaven a principis de 
setembre).

Pel que fa als estudiants, a partir del segon any el període serà del 6 al 26 de juliol 
i del 10 al 28 de setembre.

Art. 30.4. Matrícula fora del termini establert 

S’elimina l’article perquè ja no s’estableix termini extraordinari per als tràmits ni 
per a la matrícula.

Art. 31. Terminis d’ajustaments i modificacions de matrícula

S’allarga el termini per als ajustaments de matrícula, que finalitza el dia 15 de no-
vembre.

En aquest mateix article s’hi afegeix la possibilitat que una assignatura no s’impar-
teixi si, després de finalitzada la matrícula, no hi ha un nombre mínim d’estudiants.

S’hi afegeixen els criteris que cal aplicar en cas que l’estudiant només es matriculi 
d’assignatures que són qualificades com a reconeixement de crèdits:

“4. Si l’estudiant finalitza els estudis, per reconeixement de crèdits, amb la ma-
triculació de l’assignatura Activitats Universitàries Reconegudes, Seminaris Inter-
disciplinaris, Ciutadania, podrà presentar la sol·licitud de matrícula tan aviat com 
pugui acreditar la superació de l’activitat. El mateix funcionament es podrà aplicar 
amb l’assignatura Estudis en el Marc d’Acords de Mobilitat:

• Si la sol·licitud es presenta abans de l’aplicació dels efectes acadèmics i eco-
nòmics del proper curs (pel que fa al curs 2012-13, abans del 6 de juliol), 
la matrícula correspondrà a una ampliació de l’actual curs. No suposarà el 
pagament de la taxa de modificació.

• Si la sol·licitud es presenta després de l’aplicació dels efectes acadèmics i 
econòmics del proper curs (pel que fa al curs 2012-13, a partir del 6 de juliol), 
la matrícula correspondrà a una nova matriculació del curs següent. Com a 
conseqüència, tindrà la consideració d’estudiant de la Universitat i la matrícu-
la inclourà les taxes i assegurances corresponents. 

Art. 33. Prerequisits

S’hi afegeixen els requisits de matrícula:

“En el cas de l’assignatura de Pràctiques Externes, el prerequisit afecta la matrícula 
i, per tant, s’ha de tenir un mínim de crèdits superats per poder accedir a la seva 
matrícula. Aquest mateix requisit alguns centres el tenen establert en altres assig-
natures, la qual cosa suposa que s’ha de tenir aprovada una/es assignatura/es per 
poder matricular-se d’una altra.”

Art. 34. Matrícula d’assignatures que constitueixen una menció

Es regula la possibilitat que un estudiant que ha finalitzat el grau pugui sol·licitar 
una nova matrícula per obtenir una menció, ja sigui matriculant-se de les assigna-
tures que li mancaven, ja sigui per poder superar una segona menció.
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“A iniciativa del centre, les assignatures d’una titulació poden orientar-se a l’ob-
jectiu de permetre a l’estudiant aprofundir en aspectes concrets que siguin del seu 
interès. Les mencions constitueixen aquesta oferta d’assignatures que condueixen 
a una especialització.

Al mateix temps que els estudiants cursen les assignatures corresponents al seu 
ensenyament, que els permetran l’obtenció d’un títol oficial i homologat, amb una 
planificació adequada dels seus estudis poden aconseguir també una menció. 

Als estudiants que segueixen aquesta programació acadèmica se’ls farà constar la 
menció corresponent al seu títol oficial. 

Aquells estudiants que havent finalitzat els estudis de grau vulguin matricular-se 
de més crèdits per obtenir una menció, hauran de presentar una sol·licitud al cen-
tre per sol·licitar la matrícula de totes les assignatures que formen part d’aquella 
menció.

El període per a la presentació d’aquesta sol·licitud s’estableix del dia 1 de maig al 
28 de setembre. Finalitzat el període de matrícula, el centre valorarà la capacitat 
en places disponibles d’aquelles assignatures i podrà autoritzar-ne la matrícula a la 
menció. Aquesta matrícula s’haurà de formalitzar com a molt tard el dia 9 d’octu-
bre. Per a aquesta matrícula no es podrà sol·licitar beca.”

Art. 35. Documentació

Es reestructura l’article per fer més entenedora la documentació que els estudiants 
han d’aportar en el moment de la matrícula, segons la via per la qual han accedit.

TÍTOL V . ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA

Art. 37. Efectes econòmics per als estudiants de grau sol·licitants de beca de ca-
ràcter general / mobilitat

Es regula el tractament en matrícula dels estudiants de grau que hagin sol·licitat 
beca.

“Els estudiants matriculats amb la condicionalitat de becari han de:

a) Matricular-se obligatòriament com a sol·licitants de beca.

b) Matricular-se del nombre mínim de crèdits que estableixi la convocatòria.

c) Pagar les taxes, assegurances i els serveis voluntaris, si s’escau, dins del ter-
mini marcat pel resguard de matrícula.

d) Emplenar correctament la classe de matrícula corresponent que la Universitat 
aplica en cas que la sol·licitud de beca sigui desestimada (ordinària, família 
nombrosa, etc.), i adjuntar, si s’escau, els justificants corresponents. Si no ho 
fa, en el cas de denegació de la beca, no pot gaudir dels beneficis correspo-
nents.

Els estudiants de nou accés que es volen matricular amb la condicionalitat de becari 
han de presentar el document justificatiu d’haver presentat la sol·licitud de beca a 
través de la pàgina web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

La resta d’estudiants només es poden matricular amb la condicionalitat de becari 
si el curs anterior han obtingut una beca de caràcter general/mobilitat. En aquest 
cas, els estudiants tenen incorporada automàticament aquesta condicionalitat en 
la matrícula i, per tant, només han de fer efectiu el pagament de les taxes corres-
ponents.
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Si a la finalització del termini de la presentació de la beca, a través de pàgina web 
del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, l’estudiant no ha formalitzat la sol·licitud, 
la matrícula passa a ordinària amb la regularització de l’import corresponent.

El Servei de Gestió Acadèmica ha d’efectuar les regularitzacions econòmiques per-
tinents als estudiants no matriculats amb la condicionalitat de becari que presentin 
la sol·licitud de beca, una vegada resolta favorablement la convocatòria. “

Art. 38. Ajuts de matrícula

S’elimina l’article, atès que, en aplicació de la Llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya, no serà possible la concessió.

Art. 43. Recàrrecs

Regulació de la nova gestió de la morositat per impagaments de matrícula.

“Els estudiants que no han fet efectiu l’import del rebut de matrícula a la data de 
venciment del/s rebut/s han de ser considerats suspesos temporalment dels efec-
tes de matrícula.

Per regularitzar la seva situació, han de demanar l’activació de la matrícula i abonar 
els rebuts pendents amb un increment, d’acord amb la taula següent:

• De juliol a octubre 0%

• Novembre 5%

• Desembre 10%

• Del gener al 15 de febrer 15%”

Art. 45. Suspensió temporal

Regulació de la nova gestió de la morositat per impagaments de matrícula.

“Els estudiants que no han fet efectiu l’import del rebut de matrícula a la data de 
venciment han de ser considerats suspesos temporalment.

Durant el període que estiguin en aquesta situació, els efectes seran:

- No se’ls podrà expedir certificats acadèmics, ni d’expedició de títol.

- Tindran accés als serveis virtuals de la URV. En els casos que sigui possible, 
a través d’aquests se’ls informarà de la seva situació.

- Apareixeran a les llistes dels professors.

- Apareixeran a les actes d’avaluació i podran ser qualificats, tot i que les notes 
no tindran validesa acadèmica.

S’anul·larà la matrícula dels estudiants que el 15 de febrer encara es trobin pen-
dents d’abonar algun dels imports corresponents a la matrícula del curs acadèmic 
vigent.”

Art. 46. Anul·lació de matrícula

Regulació de la nova gestió de la morositat per impagaments de matrícula.

“1. Anul·lació per impagament
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Als estudiants que el 15 de febrer continuen sense regularitzar la situació econòmi-
ca se’ls anul·larà per impagament la matrícula de forma definitiva.

Els estudiants de primer curs als quals s’ha aplicat l’anul·lació per impagament per-
den la plaça en el centre. Per iniciar novament els estudis han de tornar a obtenir 
plaça mitjançant la preinscripció oficial. L’anul·lació per impagament als estudiants 
de primer curs comporta la devolució de la documentació acadèmica presentada.

Els efectes econòmics d’aquesta anul·lació suposaran que figuraran com a deutors 
a la Universitat i que, si en cursos posteriors es matriculen de nou de les assignatu-
res impagades, se’ls aplicarà el recàrrec corresponent a la repetició d’assignatures.

Pel que fa als efectes acadèmics, no se’ls aplicarà la Normativa de permanència i 
no figuraran a les actes d’avaluació.”

Disposició transitòria

S’adequa la redacció d’aquesta disposició tal com es transcriu:

“Per a tots els aspectes no previstos en aquesta normativa s’han d’aplicar supletòri-
ament les normes de matrícula de les titulacions de primer i segon cicle conduents 
als títols oficials de llicenciatures, enginyeries, arquitectura tècnica, diplomatures i 
enginyeries tècniques.”


