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NORMES PER AL RECONEIXEMENT I PER A LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS EN ELS ENSENYAMENTS
OFICIALS DE GRAU DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris
oficials de grau, màster i doctorat impartits per les universitats espanyoles a tot el territori nacional,
modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, estableix com un dels objectius fonamentals de
l’organització dels ensenyaments fomentar la mobilitat dels estudiants, tant dins d’Europa com en altres
parts del món i, sobretot, entre les diferents universitats espanyoles i dins d’una mateixa universitat. Amb
aquesta finalitat, és imprescindible disposar d’un sistema de reconeixement, de transferència i
d’acumulació de crèdits en el qual es reconeguin els crèdits cursats prèviament i s’incorporin a l’expedient
de l’estudiant.
Aquestes normes pretenen regular el procediment que cal seguir i els criteris que s’han d’emprar a la
Universitat de Barcelona d’acord amb la legislació vigent.
1. El reconeixement de crèdits
El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de
l’experiència professional que figura a continuació, que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments
que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.
En cap cas no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball de fi de grau.
Formació o experiència professional objecte de reconeixement acadèmic
a) Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la Universitat de Barcelona o a
qualsevol altra universitat, de manera que computen en els nous ensenyaments oficials, a l’efecte
d’obtenir un títol oficial.
Si es tracta de títols oficials d’universitats espanyoles i el títol al qual accedeix l’alumne pertany a la
mateixa branca de coneixement que el títol de grau cursat anteriorment, han de ser objecte de
reconeixement un nombre de crèdits que sigui almenys el 15% del total dels crèdits del títol,
corresponents a matèries de formació bàsica de la mateixa branca.
Si el títol al qual s’accedeix pertany a una branca de coneixement diferent, són també objecte de
reconeixement els crèdits obtinguts en les matèries de formació bàsica que pertanyen a la branca de
coneixement del títol al qual es pretén accedir.
Quan la formació bàsica superada en els estudis d’origen no estigui en concordança amb les
competències i els coneixements associats a les matèries de formació bàsica del nou ensenyament, el
Cap d’Estudis, juntament amb l’estudiant, poden acordar el reconeixement d’altres crèdits de la
titulació, respectant sempre el nombre mínim de crèdits a reconèixer.
La resta de crèdits, excepte els del treball de fi de grau, poden ser reconeguts tenint en compte
l’adequació entre les competències i els coneixements adquirits.
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b) Els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials que condueixen a l’obtenció del títol de
tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu
superior i graduats en ensenyaments artístics.
c) Els crèdits cursats en ensenyaments universitaris conduents a altres títols emparats per l’article 34.1 de
la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
d) L’experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació
que està cursant l’estudiant.
El límit de crèdits que es poden reconèixer basant‐se en altres ensenyaments universitaris no oficials i
en l’experiència professional (apartats c i d) no pot ser superior, en conjunt, al 15 % dels crèdits del pla
d’estudis que està cursant l’estudiant.
Únicament es pot reconèixer un percentatge superior al 15 %, fins a la totalitat de crèdits del pla
d’estudis, excepte el treball final de grau, quan el títol propi hagi estat extingit i substituït pel títol
oficial, i així consti en la memòria del títol oficial verificada en les condicions que estableixen els articles
6.4 i 6.5 del Reial decret 861/2010.
e) Sis crèdits computables com a optatius en la titulació de grau per la participació en activitats
institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de
cooperació,
Les activitats hauran d’haver‐se dut a terme dintre del mateix període en què es cursa l’ensenyament,
excepte en els cas d’activitats institucionals o universitàries realitzades l’estiu immediatament anterior
al que l’estudiant accedeix a la titulació de grau de la UB.
L’equivalència de les activitats institucionals universitàries es fixa en 1 crèdit per cada 25 hores de
dedicació de l’estudiant.
Activitats institucionals objecte de reconeixement acadèmic
— Activitats organitzades per serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB.
— Activitats institucionals universitàries organitzades per altres universitats.
— Activitats de representació estudiantil en els casos de membres electes i actius dels consells de
departament, consells d’estudis, de la Junta de Facultat, de les comissions delegades de Junta, del
Claustre, del Consell de Govern, de les comissions delegades del Consell de Govern, dels consells
directius dels col∙legis majors, del Consell de l’Alumnat i de les seves comissions permanent i
delegades. Es reconeixen a raó d’1,5 crèdits per cada mandat i òrgan/comissió, amb una
participació mínima del 80 % de les sessions.
— Activitats institucionals organitzades pel centre mateix (propi o adscrit).
La Comissió Acadèmica del Consell de Govern (CACG) ha d’aprovar anualment la relació dels serveis
centrals de la UB i de les entitats del Grup UB que poden oferir activitats institucionals universitàries
susceptibles de ser reconegudes pels centres per obtenir reconeixement acadèmic que s’estableix en
l’article 12.8 del Reial decret 1393/2007.

Aprovada per:

Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 5 de maig de 2011

Consell de Govern de 7 de juny de 2011
Modificada per:

Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 5 d’abril de 2013, de
21 de setembre de 2015 i de 5 de juliol de 2016

Consell de Govern de 29 de maig de 2013, de 8 d’octubre de 2015 i
de 13 de juliol de 2016

La comissió acadèmica dels centres o dels centres adscrits, o l’òrgan en qui delegui, ha d’aprovar les
activitats organitzades pel centre susceptibles de reconeixement acadèmic.

Els centres han de fer difusió, mitjançant el web, de l’oferta susceptible de reconeixement acadèmic,
tant de l’oferta d’activitats organitzada pel centre, com de la relació de serveis centrals UB o d’entitats
del Grup UB que organitzen activitats susceptibles d’aquest reconeixement aprovada prèviament per la
CACG.

2. Criteris per a la resolució del reconeixement
Amb caràcter general, el reconeixement s’ha de dur a terme valorant l’adequació de competències i
continguts de les matèries i les assignatures que ha superat l’estudiant en relació amb les matèries i les
assignatures definides en el pla d’estudis del títol de grau al qual accedeix.
En el cas que l’estudiant hagi cursat estudis de grau, es pot reconèixer la formació bàsica que estableix
aquesta norma com a crèdits de formació bàsica de la branca, sense necessitat d’identificar matèries o
assignatures superades o reconegudes.
En el cas de resoldre el reconeixement per crèdits de formació bàsica de la branca o per crèdits parcials de
matèries del títol de grau, la resolució ha d’incloure la relació d’assignatures que ha de cursar l’estudiant
per completar els crèdits que estableix la titulació per obtenir el títol.
En el cas de sol∙licituds de reconeixement d’estudis cursats en ensenyaments superiors oficials no
universitaris que s’indiquen en l’apartat 1.b, únicament poden ser objecte de reconeixement estudis
finalitzats. No obstant això, també poden ser objecte de reconeixement els estudis parcials, sempre que
s’acreditin oficialment en crèdits ECTS. Els crèdits reconeguts en base a aquests estudis no poden superar el
60 per 100 dels crèdits del pla d’estudis o del currículum del títol que es pretén cursar. Els títols estrangers
han d’haver estat homologats a algun dels títols espanyols oficials d’educació superior, d’acord amb la
normativa aplicable en cada cas per ser objecte de reconeixement.
Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la Universitat de Barcelona o a
qualsevol altra universitat que no han estat objecte de reconeixement s’han de transferir a l’expedient
acadèmic de l’estudiant, sempre que no hagin conduït a obtenir un títol oficial.
No s’han de transferir al nou expedient acadèmic de l’estudiant els crèdits obtinguts en ensenyaments
universitaris oficials previs que no han conduït a obtenir un títol quan la persona interessada manifesti
prèviament la voluntat de simultaniejar els ensenyaments.
3. Transferència de crèdits
La transferència de crèdits consisteix a incloure en tots els documents acadèmics oficials acreditatius dels
ensenyaments seguits per l’estudiant, els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb
anterioritat a la Universitat de Barcelona o en qualsevol altra universitat espanyola, sempre que no hagin
conduït a obtenir un títol oficial i que no hagin estat objecte de reconeixement.
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Únicament seran transferits crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials cursats prèviament per
l’estudiant, en el cas que l’estudiant hagi sol∙licitat un reconeixement o si sol∙licita la transferència de
crèdits expressament.

4. Efectes acadèmics
Tots els crèdits obtinguts per l’estudiant en ensenyaments oficials cursats en qualsevol universitat, els
transferits, els reconeguts i els superats per a l’obtenció del corresponent títol, han de ser inclosos en el seu
expedient acadèmic i reflectits en el suplement europeu al títol (SET).
Els crèdits reconeguts s’han de tenir en compte per computar els crèdits que ha de superar l’estudiant per
obtenir el títol oficial, però únicament els crèdits superats en el títol oficial i els reconeguts basant‐se en
estudis oficials o en estudis propis que s’hagin extingit per la implantació del títol oficial es computen per
calcular la mitjana de l’expedient acadèmic de l’estudiant.
Els crèdits transferits no es tenen en compte a l’efecte de computar crèdits que cal superar per obtenir el
títol oficial ni de calcular la mitjana de l’expedient acadèmic de l’estudiant.
Disposició derogatòria
Aquestes normes deroguen la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat de
Barcelona aprovada anteriorment, l’annex a la normativa esmentada i qualsevol altra normativa de rang
igual o inferior que s’hi oposi.
Entrada en vigor
Aquesta normativa entrarà en vigor a partir del moment en què s’aprovi.

