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MODELS PER CURSAR A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA ENSENYAMENTS OFICIALS DE
GRAU DE MANERA SIMULTÀNIA
Aprovat per Consell de Govern de 25 de maig de 2010

Seguint la tradició de la Universitat de Barcelona de permetre als seus estudiants que puguin
cursar, de manera simultània, més d’un ensenyament, aquest document estableix unes
directrius per fer possible aquesta simultaneïtat en els estudis oficials de grau a través de
dos models diferents: l’oferta d’itineraris dobles a proposta de la Universitat i la possibilitat
de cursar simultaneïtat d’estudis per iniciativa de l’estudiant.
Aquestes directrius pretenen especificar clarament els drets i deures d’aquests estudiants i
de la Universitat en aquestes situacions, sempre d’acord amb allò que estableixen el Reial
decret 1393/2007, de 29 d’octubre (BOE de 30 d’octubre de 2007), que regula l’ordenament
dels estudis universitaris oficials, i el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE de 24
novembre de 2008), que regula les condicions per a l’accés als estudis universitaris oficials
de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.
Article 1. La Universitat de Barcelona reconeix el dret als seus estudiants de cursar, de
manera simultània, estudis per obtenir més d’un títol oficial de grau, sempre d’acord amb
allò que estableixen aquestes directrius i amb els acords que pugui prendre el Consell de
Govern.

Itineraris dobles a proposta de la Universitat
Article 2. La Universitat de Barcelona podrà organitzar itineraris específics que facilitin a un
estudiant cursar simultàniament dos ensenyaments de grau, anomenats itineraris dobles.
2.1. Un itinerari doble consisteix en una organització temporal que permeti a l’estudiant
compaginar les activitats formatives dels dos ensenyaments i complir els requisits
establerts per obtenir els dos títols de grau, d’acord amb el que estableixen els plans
d’estudis respectius, a través de la superació d’un màxim de 420 crèdits i sumant
assignatures dels dos plans d’estudis. Aquest màxim de 420 crèdits es podrà superar en
cas que algun dels dos ensenyaments de grau sigui de més de 240 crèdits.
2.2. Per a l’establiment d’un itinerari doble serà preceptiu que les juntes dels centres
responsables dels dos graus i el Consell de Govern aprovin la documentació següent:
a) Una llista de les assignatures que s’han de cursar i superar en cadascun dels
dos ensenyaments.
b) Una llista d’equivalències entre cadascuna de les assignatures (o grup
d’assignatures) cursades en cada ensenyament i aquella assignatura (o grup
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d’assignatures) que poden ser objecte de reconeixement i que formen part del
pla d’estudis de l’altre ensenyament.
c) Totes les especificacions necessàries en aplicar aquests reconeixements pel
que fa a l’obtenció d’alguna menció, si és el cas, en cadascun dels dos plans
d’estudis.
d) Una programació temporal de com es garantirà que aquests estudiants tinguin
la possibilitat de cursar de manera simultània els dos ensenyaments. Aquesta
programació ha d’incloure, com a mínim, la previsió sobre grups, horaris,
tutoració, proves d’avaluació i coordinació entre els dos ensenyaments.
Article 3. Accés
3.1. L’estudiant només podrà accedir a un itinerari doble a través d’una oferta de places
específiques de nou accés a l’Oficina de Preinscripció Universitària. Aquest nombre de
places l’haurà d’aprovar el Consell Interuniversitari de Catalunya.
3.2. La nota de tall per a l’accés a un itinerari doble no podrà ser, en cap cas, inferior a la
nota de tall per a l’accés a cap dels dos ensenyaments oficials de grau que formen part
de l’itinerari doble.
Article 4. Matrícula
4.1. Un cop concedida la plaça, l’estudiant haurà de matricular‐se necessàriament als dos
ensenyaments oficials de grau que formen part de l’itinerari doble.
4.2. Cada centre serà el responsable de la gestió i interlocució, tant administrativa com
acadèmica, amb relació a tot allò que faci referència al seu ensenyament.
4.3. L’estudiant que es matriculi en un d’aquests itineraris dobles haurà de satisfer els
preus públics establerts al Decret de preus i a la normativa de matrícula de la Universitat
de Barcelona.
4.4. L’estudiant que cursi un itinerari doble podrà sol∙licitar, en el moment que consideri
oportú, i sempre d’acord amb el calendari i procediment establerts a cada centre, el
reconeixement d’assignatures derivat de l’aplicació de les equivalències a què es refereix
l’article 2.2b.
4.5. En el cas que l’estudiant vulgui abandonar un dels dos ensenyaments, haurà de
comunicar‐ho als dos centres. Aquest abandonament es farà efectiu i tindrà efectes a
partir de la matrícula següent en l’ensenyament no abandonat. Aquest abandonament
implica la renúncia a cursar aquest itinerari específic.
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Article 5. Drets i deures
5.1. Un cop matriculat, l’estudiant tindrà la consideració, a tots els efectes, d’estudiant
dels dos ensenyaments i, per tant, disposarà dels mateixos drets i deures que tot
estudiant matriculat a qualsevol dels dos ensenyaments. En particular, té dret a
participar en les eleccions a qualsevol dels òrgans de govern i gestió que preveu l’Estatut
de la Universitat de Barcelona i a ser candidat en qualsevol d’aquestes eleccions.
Article 6. Normativa de permanència
6.1. Per l’aplicació de la normativa de permanència, i a efectes del còmput de crèdits per
matricular i de crèdits per superar, es considerarà l’itinerari doble com un únic
ensenyament.
La disposició addicional tercera de la normativa de permanència de la universitat d’aplicació a partir del curs 2012‐
2013, aprovada en el Consell Social de 26 de juliol de 2012, modifica l’apartat 6.1, a l’establir el que s’indica a
continuació:
“En el cas d’estudis de grau amb itineraris simultanis, les condicions de matrícula són les que assenyala el pla d’estudis
dels itineraris aprovats per la Universitat i se’ls apliquen les condicions de permanència considerant cada grau per
separat”.

6.2. Si l’estudiant abandona un dels dos ensenyaments, d’acord amb l’article 4.5, també
se li aplicarà la normativa de permanència d’acord amb la nova situació.
Article 7. Beques
7.1. A efectes de la sol∙licitud de beques, es consideraran com a crèdits matriculats i/o
superats, la suma dels crèdits matriculats i/o superats en qualsevol dels dos
ensenyaments que formen part de l’itinerari doble.
Article 8. Sol∙licitud del títol
8.1. L’estudiant d’un itinerari doble podrà sol∙licitar qualsevol dels dos títols en el
moment en què compleixi els requisits establerts al pla d’estudis per fer‐ho, tenint en
compte tant les assignatures superades com aquelles reconegudes d’acord amb l’article
2.2b.
8.2. Si l’estudiant sol∙licita un dels dos títols abans de completar l’altre passa a ser
considerat, de manera automàtica, estudiant només de l’altre ensenyament.
8.3. Cal tenir present que l’itinerari previst comporta que l’estudiant de l’itinerari doble
obtindrà els títols en un temps superior a altres estudiants que han iniciat els estudis en
el mateix moment que ell, atès que està cursant dues titulacions.
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Simultaneïtat d’estudis per iniciativa de l’estudiant
Article 9. S’adopta com a criteri general permetre als estudiants cursar simultàniament més
d’un ensenyament oficial de grau sempre que hagi estat admès als ensenyaments que
permeten obtenir aquests títols per qualsevol de les vies considerades al Reial decret
1892/2008, de 14 de novembre, i sense cap restricció addicional més enllà dels requisits
acadèmics exigibles a la resta d’estudiants d’aquests ensenyaments.
Article 10. Accés
10.1. L’estudiant que estigui cursant un ensenyament oficial de grau i desitgi accedir a un
altre ensenyament haurà d’obtenir la plaça d’acord amb la normativa vigent.
10.2. L’estudiant, un cop obtinguda la plaça, haurà de comunicar la intenció de cursar
simultàniament dos ensenyaments, d’acord amb el calendari i procediment que
estableixi cada centre, i l’autorització serà automàtica, amb l’excepció de les limitacions
que puguin establir‐se per acord del Consell de Govern.
Article 11. Matrícula
11.1. L’estudiant que estigui matriculat en més d’un ensenyament oficial de grau haurà
de matricular‐se de manera independent en els dos ensenyaments i complir amb tots els
requisits establerts per a cadascuna de les matrícules.
11.2. En qualsevol moment l’estudiant podrà sol∙licitar el reconeixement d’aquelles
assignatures que siguin equivalents en aplicació d’allò que estableix l’article 6 del Reial
decret 1393/2007, de 29 d’octubre, sobre reconeixement i transferència de crèdits.
Article 12. Drets i deures
12.1. L’estudiant que cursi de manera simultània més d’un ensenyament oficial de grau
tindrà els mateixos drets i deures que la resta d’estudiants de cadascun dels
ensenyaments en què estigui matriculat.
Article 13. Normativa de permanència
13.1. L’estudiant que estigui cursant de manera simultània diversos ensenyaments haurà
de complir amb allò que estableix la normativa de permanència per a cadascun dels
ensenyaments.
Article 14. Beques
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14.1. L’estudiant que estigui cursant de manera simultània diversos ensenyaments
oficials de grau només podrà sol∙licitar beca general o de mobilitat per a un dels
ensenyaments.
Article 15. Sol∙licitud del títol
15.1. L’estudiant podrà sol∙licitar qualsevol dels dos títols en el moment en què compleixi
els requisits establerts al pla d’estudis per fer‐ho, tenint en compte tant les assignatures
superades com aquelles reconegudes.
15.2. Si l’estudiant sol∙licita un dels dos títols abans de completar l’altre haurà de
comunicar si té la intenció o no de continuar els seus estudis, d’acord amb el calendari i
procediment que hagi establert cada centre, i a fi i efecte de garantir la informació
adequada a l’hora d’emetre el suplement europeu del títol.
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ANNEX – MATRÍCULA PER CURSAR ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU DE MANERA
SIMULTÀNIA
Efectes acadèmics
Itinerari doble

Matrícula en cadascun dels dos
ensenyaments
Reconeixement d’assignatures
derivat de l’equivalència entre els
dos graus, a sol∙licitud de
l’estudiant
L’abandonament serà efectiu i
tindrà efectes en la matrícula
següent.

Efectes econòmics
 Els imports de la matrícula es
calcularan aplicant el Decret de
preus i la normativa de la UB de
manera independent a cadascun
dels ensenyaments.
 Les despeses de gestió
d’expedient, d’infraestructura i de
material docent i l’assegurança
obligatòria només es paguen en la
matrícula d’un dels dos
ensenyaments.

Beca
 La beca general o de
mobilitat només es pot
sol∙licitar per un dels dos
ensenyaments.
 Als efectes de beca es
consideren com a crèdits
matriculats o superats la
suma de crèdits matriculats
o superats als dos
ensenyaments que formen
l’itinerari doble.

 Normativa de permanència:
Per al còmput de crèdits per
matricular i superar es considera
cada grau per separati.

Simultaneïtat
d’estudis

 Matrícula a cadascun dels dos
ensenyaments
 Normativa de permanència:
S’haurà de complir el que estableix
la normativa de permanència per a
cadascun dels ensenyaments.

 Els imports de la matrícula es
calcularan aplicant el Decret de
preus i la normativa de la UB de
manera independent a cadascun
dels ensenyaments.

 La beca general o de
mobilitat només es pot
sol∙licitar per a un dels dos
ensenyaments i els
requisits s’han de complir
en l’ensenyament per al
qual s’ha demanat la beca.
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Establert per La disposició addicional tercera de la normativa de permanència de la universitat d’aplicació a partir del curs
2012‐2013, aprovada en el Consell Social de 26 de juliol de 2012
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