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NORMATIVA  PER A LA CONCESSIÓ DE PREMIS EXTRAORDINARIS EN 
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Exposició de motius 
Per acords de la Junta Consultiva Provisional de Govern, de 31 d’octubre de 1996 i 
posterior del Consell de Govern de 21 de juliol de 2004, es va instaurar en aquesta 
Universitat la concessió de premis extraordinaris de diplomatura, enginyeria tècnica, 
magisteri, llicenciatura, i enginyeria superior, per distingir els estudiants d’una promoció 
que hagen obtingut un rendiment acadèmic destacat en finalitzar els seus estudis 
conduents a l’obtenció d’un títol universitari. 

L’experiència d’aquests darrers anys aconsella, d’una banda, mantenir l’atorgament 
d’aquests premis extraordinaris per a motivar la dedicació a l’estudi i com a 
reconeixement de l’excel·lència en els resultats acadèmics i, d’altra banda, amb l’extinció 
dels anteriors plans d’estudi de primer i segon cicle enumerats en el paràgraf anterior i la 
implantació de les titulacions de grau, conforme al Reial decret 1393/2007, modificat pel 
Reial decret 861/2010, es fa necessària una nova normativa per a la concessió de premis 
extraordinaris de finalització d’estudis de grau. 
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Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
Aquesta normativa té per objecte regular el procediment per a la concessió de premis 
extraordinaris en els ensenyaments universitaris oficials de grau impartits a la Universitat 
Jaume I. 

 

Article 2. Procediment 
Cada curs acadèmic el Rectorat atorgarà premis extraordinaris de finalització d’estudis, a 
raó d’un per cada cinquanta titulats i titulades o fracció per cada una de les titulacions 
oficials de grau que s’imparteixen en aquesta Universitat. El criteri de concessió dels 
esmentats premis serà l’ordenació de major a menor de l’expedient acadèmic de cada 
titulat o titulada. 

En el cas d’empat, es concedirà el premi extraordinari a tots els expedients de la titulació 
que tinguen la mateixa qualificació, independentment del nombre d’estudiants que han 
finalitzat la titulació. 

No és necessari sol·licitar el premi extraordinari. D’ofici, i de conformitat amb l’article 
11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants, en la segona quinzena del mes 
de desembre, farà pública, en el tauler d’anuncis del Servei, en Infocampus i en la pàgina 
web de la Universitat, la relació de les candidatures proposades i indicarà el termini en 
què qualsevol estudiant que considere que té un expedient millor puga formular les 
al·legacions corresponents. 

Finalitzat el període d’al·legacions, el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants 
trametrà als centres els expedients dels candidats i candidates i les al·legacions que 
s’hagen pogut presentar. La Junta de cada centre nomenarà, si escau, una comissió, que 
estarà formada pel degà o degana o director o directora del centre, o persona en qui 
delegue, que la presidirà, pels membres del personal docent i investigador que decidisca 
la Junta de Centre i pel delegat o delegada de centre, a l’efecte de revisar els expedients i 
resoldre les al·legacions presentades, per a elevar al Rectorat una proposta de resolució 
de concessió de premis extraordinaris de finalització  d’estudis de grau.  

 

Article 3. Requisits per a la concessió de premis extraordinaris 
S’atorgaran els esmentats premis extraordinaris a l’alumnat que, tenint en compte el 
còmput marcat en l’article anterior, reunisquen les condicions següents: 

a. Haver finalitzat a la Universitat Jaume I durant el curs acadèmic immediatament 
anterior a què corresponen els premis, els estudis dirigits a l’obtenció del títol 
acadèmic corresponent, en qualsevol de les convocatòries legalment establertes per 
a cada curs acadèmic.  

A aquest efecte, s’entenen finalitzats els estudis una vegada s’han formalitzat els 
tràmits reglamentaris i s’ha pagat l’import corresponent per a l’obtenció del títol, 
fins el 10 de desembre del curs immediatament posterior a la finalització dels 
estudis. 

b. Haver obtingut almenys una qualificació mitjana 8 punts en estudis vinculats a les 
branques de coneixement d’arts i humanitats i ciències socials i jurídiques, i de 7,5 
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punts, en estudis vinculats a les branques de coneixement de ciències, ciències de 
la salut i enginyeria i arquitectura.  

c. Haver superat a la Universitat Jaume I almenys el 50% dels crèdits de la titulació 

d. Quan no hi haja candidats amb qualificació mitjana exigida en l’apartat b) o no 
s’arribe a la fracció de cinquanta titulats i titulades es pot atorgar, excepcionalment, 
només un premi extraordinari per titulació al millor expedient, sempre que la 
qualificació siga de 7,5 punts en estudis vinculats a les branques de coneixement 
d’arts i humanitats i ciències socials i jurídiques, i de 7 punts, en estudis vinculats 
a les branques de coneixement de ciències, ciències de la salut i enginyeria i 
arquitectura.  

 

Article 4. Resolució de premis extraordinaris 
El Rectorat, a la vista de les propostes formulades pels centres, resoldrà la concessió dels 
premis extraordinaris. 

L’obtenció de premi extraordinari es reflectirà en l’expedient acadèmic i l’estudiant té 
dret a l’expedició d’un diploma acreditatiu. A més a més, els premis extraordinaris estan 
dotats amb 300 euros, segons disponibilitat pressupostària, que s’ha d’ajustar a les 
determinacions establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

 

Disposició addicional 
S’exceptua del que disposa l’article 3.c) l’estudiantat que s’haja adaptat de plans d’estudis 
anteriors al Reial decret 1393/2007, sempre que aquests estudis s’hagen cursat a la 
Universitat Jaume I. 

No es pot atorgar premi extraordinari als graduats o graduades procedents dels cursos 
d’adaptació, i aquests estudiants tampoc s’han de tenir en compte per a comptabilitzar el 
nombre total de titulats i titulades. 

 

Disposició final. Entrada en vigor 
Aquesta normativa serà d’aplicació per a l’adjudicació del premis extraordinaris 
corresponents al curs 2014/15 i següents. 

 

Disposició derogatòria 
Aquesta normativa deixa sense efecte la normativa anterior de concessió de premis 
extraordinaris en els ensenyaments oficials de primer i segon cicle, aprovada pel Consell 
de Govern el 21 de juliol de 2004. 

Així mateix, es deroga el punt d) del programa de premis a l’excel·lència de l’estudiantat 
de grau, aprovat pel Consell de Govern el 26 de gener de 2012. 

 


