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Poc temps després que s’aprovés la memòria del pla d’estudis 2010 de grau en Arquitectura (juliol 
de 2010), es va publicar en el BOE una ordre del Ministerio de Educación ( EDU/2075/2010 de 29 
de juliol) on es tornaven a establir els requisits per a obtenir un títol que habilités per a exercir la 
professió d’Arquitecte. En aquesta ordre ministerial, els requisits són els d’obtenir un títol de Grau 
previ que dóna accés a un títol de Màster que és el que habilita professionalment. 
 
Tot i que el títol que l’ETSAV ofereix actualment (Grau en Arquitectura 2010) habilita per a 
l’exercici de la professió, diverses raons ens van recomanar posar en marxa la nova estructura: 
 
1. Altres escoles d’arquitectura de l’Estat espanyol ja s’hi han adaptat: ETSA de Madrid,   ETSA de 
Granada, ETSA San Sebastián, ETSA Sevilla, ETSA València, Escuela de Ingeniería y Arquitectura 
de Zaragoza;l’ETSAB ho posarà en marxa l’any acadèmic vinent. Aquest fet suposarà que el 
sistema universitari espanyol generarà en les noves ordenacions acadèmiques dos tipus de títols: 
uns seran de grau i el altres de màster. Aquest títol de grau en Arquitectura, com que és a 
extingir, en uns anys serà un desconegut en el panorama de les titulacions. Pensem que ha estat 
vigent des de l’any 2010 fins a l’any 2014 que s’implantarà el nou títol.  
 
2. El títol de màster és reconegut a nivell internacional com l’especialització o estudis avançats i 
facilita l'accés al doctorat. 
 
3. Tot i que els estudis s’allargarien en un quadrimestre addicional (30 ECTS) en acabar es disposa 
de dos títols: de grau i de màster. Al mateix temps, l’ETSAV n’ofereix un tercer (Diploma) en 
finalitzar el  tercer any dels estudis, d’acord amb el següent esquema:  
 
Grau habilitant (pla 2010): 330 ECTS 
 

 
 
Grau no habilitant + Màster (pla 2014): 300 ECTS + 60 ECTS = 360 ECTS 

Diploma ETSAV

Grau en Estudis d’Arquitectura

Grau + Màster  em Arquitectura (habilita  per a l’exercici de la professió)

 



 

2 

 
4. Hem estimat el cost addicional que suposaria allargar els estudis. Tenint en compte que és una 
previsió feta a la vista dels actuals preus dels crèdits. L'estimació està comptada a partir del 
quadrimestre 9è (suposant la implantació del nou grau a la tardor 2014-2015): 
 

 
 
Preus calculats d’acord amb el decret de preus de la Generalitat (DOG 11/7/2013 del 9 de juliol) 
per als estudis de grau. 
1 Crèdit ECTS de Grau = 35,77 €. 
1 Crèdit ECTS de Màster habilitant= 40,88 €. 
 
L'itinerari 2010 finalitzaria amb la presentació del PFG a la Tardor 2015-2016*. 
L'itinerari 2014 finalitzaria amb la presentació del PFM a la Primavera 2015-2016*. 
*suposant cap matrícula repetida i l'avanç quadrimestre a quadrimestre 


