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C E R T I F I C O: Que la situació excepcional derivada per la COVID-19 ha determinat 

l’adopció de mesures extraordinàries, entre elles, la celebració del Consell de Govern en 

sessió ordinària el 7 d´octubre de 2020, per videoconferència. 

 

Que en aquesta sessió de 7 d´octubre de 2020, es va acordar aprovar la taula de 

reconeixement del grau en Gestió d´Empreses en Comerç i Distribució. 

 

 
I per tal que consti i tingui els efectes que correspongui, tot indicant que l’acta on figura 

aquest acord no serà aprovada fins a la propera sessió, signo aquest certificat amb el vist 

i plau del senyor rector a Barcelona, el dia 14 d´octubre de dos mil vint. 

 

 

 

   

 

  Vist i plau 

   

  El rector, 
 

 

  Joan Elias i Garcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





Ensenyaments de Grau
Aprovació de taules de reconeixement

Consell de Govern de 7 d'octubre de 2020

Ensenyament CACGCentre

ESCODI (Centre Adscrit) 23 de setembre de 
2020

G1076 Gestió d'Empreses en Comerç i Distribució 
                   (Pla d'estudis 2016- 2020)



                         CACG 23 setembre 2020 

Grau en Gestió d’Empreses en Comerç i Distribució (TG1076) - ESCODI 

TAULA DE RECONEIXEMENT 

La modificació del pla d’estudis de la titulació de Grau en Gestió d'Empreses en Comerç i Distribució aprovada per l’AQU, comporta l’establiment de la taula 
d’equivalència entre les assignatures que desapareixen del pla d’estudis anterior i les assignatures i/o crèdits de matèria al pla d’estudis nou.  

Curs Assignatura Pla d’Estudis 2016 Tipus Crèdits Equivalència en el pla d’estudis 2020: 
Assignatura ó Crèdits de la matèria 

Tipus Crèdits 

1 Microeconomia (codi 365473) FB 6 L’estudiant que hagi superat l’assignatura 365473 se li 
donarà l’equivalència per la nova assignatura “366396 
Introducció a la Microeconomia i Macroeconomia” 

FB 6 

1 Macroeconomia (codi 365474) FB 6 L’estudiant que hagi superat l’assignatura 365474 se li 
donarà l’equivalència per la nova assignatura “366396 
Introducció a la Microeconomia i Macroeconomia” 

FB 6 

2 Operacions Financeres (codi 365481) OB 6 L’estudiant que hagi superat l’assignatura 365481 se li 
donarà l’equivalència per la nova assignatura”366398 
Emprenedoria” 

FB 6 

3 Comptabilitat Analítica (codi 365484 OB 6  L’estudiant que hagi superat l’assignatura 365484 se li 
donarà l’equivalència per la nova assignatura“366398 
Emprenedoria” 

FB 6 

4 Comerç Digital i Xarxes Socials  (codi 
365505) 

OB 6 L’estudiant que hagi superat l’assignatura 365505 se li 
donarà l’equivalència per la nova assignatura  366403 
Comerç Digital” 

OB 6 




