
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONS PER A ASSIGNAR LES MATRÍCULES D’HONOR 
 
 

Normativa aplicable  

L’article 5.6 del Reial Decret 1125/2003 estableix que “La mención de «Matrícula de 
Honor» podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 
superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos 
matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el 
número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 
sola « Matrícula de Honor »”.  

Seguint aquest principi, la normativa de qualificacions de la Universitat de València, 
aprovada en el Consell de Govern del 27 de gener de 2004 (ACGUV 12/2004) i 
modificada en el Consell de Govern del 24 de juny de 2008 (ACGUV 102/2008) 
estableix, en l’article 2, el que segueix:  

«La menció d’excel·lent amb matrícula d’honor pot ser atorgada a alumnes que hagen 
obtingut una qualificació igual o superior a 9,0. Es pot atorgar únicament una matrícula 
d’honor per cada vint alumnes dins de cada grup.  

»Les matrícules d’honor que no s’atorguen en un grup, o les que es puguen atorgar per 
agregació de fraccions de vint alumnes dels diferents grups d’una assignatura, es poden 
assignar per acord del conjunt de professors responsables, diligenciant les actes si els 
professors responsables respectius hi donen per escrit el vistiplau. En tot cas, el nombre 
de mencions totals no pot excedir el cinc per cent dels alumnes matriculats en 
l’assignatura, llevat que el nombre d’alumnes matriculats siga inferior a 20, i en aquest 
cas es pot concedir una sola matrícula d’honor”.  

 

Matrícules d’honor per cada grup d’una assignatura  

Queda clar que el nombre màxim de matrícules d’honor (MH) que es pot atorgar és 
funció del nombre d’estudiants matriculats. Aquesta dada coincideix amb el nombre 
d’estudiants en l’acta de la primera convocatòria, però no amb el nombre d’estudiants en 
l’acta de la segona convocatòria i, en cap cas, és la suma dels estudiants de les actes 
d’ambdues convocatòries.  

D’altra banda, en la normativa de qualificacions de la Universitat de València s’arriba a 
especificar el nombre de matrícules d’honor que s’atorgarà per cada un dels grups de què 
conste l’assignatura.  



La normativa de concessió de matrícules d’honor s’aplica de forma diferent en la nostra 
universitat:  

• En alguns casos, si es concedeix el nombre màxim de MH en la primera 
convocatòria ja no se’n concedeix cap en la segona convocatòria, per entendre que el 
nombre total ja està cobert.  

• En altres casos es concedeix en cada convocatòria un nombre de MH proporcional 
al nombre d’estudiants en acta, fet que suposa un nombre total superior al que es 
correspon amb els estudiants matriculats en el grup.  

El criteri que s’ha d’aplicar és el primer: que la suma de matrícules d’honor concedides 
en ambdues convocatòries siga inferior al cinc per cent dels alumnes matriculats en cada 
grup de l’assignatura el curs en qüestió.  

L’aplicació d’aquest criteri pot provocar que en la segona convocatòria es presenten 
estudiants mereixedors de MH als quals no els en puguen concedir, perquè en la primera 
convocatòria s’hagen concedit ja totes les matrícules. Una possible solució és que el 
professorat deixe MH “lliures” per a la segona convocatòria i que, si no són concedides, 
diligencie l’acta de la primera convocatòria.  

D’altra banda, en l’actualitat es dóna la situació de no poder assignar cap MH en la 
segona convocatòria, encara que no s’hagen concedit totes en la primera convocatòria, 
perquè es comprova que el nombre d’estudiants en acta és inferior a 20.  

Per tot això, es conclou que per a l’assignació de les matrícules d’honor s’ha de 
comptabilitzar sempre el nombre d’estudiants matriculats en cada grup i el nombre total 
possible de matrícules d’honor en relació amb aquests, no respecte als presents en cada 
acta.  

 

Matrícules d’honor totals en una assignatura  

La nostra normativa indica que les MH que no s’atorguen en un grup, o que es puguen 
atorgar per agregació de fraccions, es poden assignar a altres grups, la qual cosa està 
d’acord amb el que indica l’RD 1125/2003. Així, doncs, s’estableix que mitjançant 
diligències a l’acta es permeta incrementar el nombre de MH atorgades en algun grup de 
l’assignatura, contrastant-les sempre amb el nombre total màxim de MH que es pot 
concedir en l’assignatura.  

Aquest increment s’ha de fer en les condicions següents:  

• Per acord dels professors responsables de l’acta de tots els grups.  

• Després de la segona convocatòria, perquè el professorat de cada grup haja fet 
l’assignació de totes les MH que li corresponguen.  

• Quan les actes de tots els grups de l’assignatura estiguen tancades. 
 


