
















Taula de reconeixement – Administració i Direcció d’Empreses:   
   
  
Aclariments de funcionament del simulador de reconeixement:   
   
  
 1. Per tal de reconèixer els crèdits obtinguts pels estudiants en assignatures obligatòries, optatives i 

assignatures de lliure elecció que no tinguin un reconeixement directe a les taules d'equivalència, es creen 
dues Assignatures fictícies de Reconeixement de Crèdits Optatius (ARCO) per tal de poder reconèixer fins 
a un màxim de 12 crèdits d'aquests tipus, però en cap cas es farà un reconeixement de les assignatures 
189205, 189206, 189207, 189230 i 189231 que pot ser que els alumnes tinguin a l’expedient matriculades 
amb apunt R a TAX i que no figuren a la taula i tampoc aniran a transferència. (No es mirarà el número de 
crèdits optatius total reconeguts en el Grau, per tant, es pot donar el cas que un alumne tingui més crèdits optatius 
reconeguts que el total d’optativitat del Grau)  

 • Cal tenir en compte, que pel que fa a les agrupacions que tenen diferents assignatures de la llicenciatura i donen com 
a reconeguda la mateixa assignatura del Grau: si l’alumne sols té superada una única assignatura de les de la 
llicenciatura, cap problema, el simulador escollirà l’agrupació i farà el reconeixement del Grau. Cas que l’alumne 
tingui superades més d’una de les assignatures de la llicenciatura afectades, el simulador escollirà la primera 
agrupació, li farà el reconeixement de l’assignatura del Grau i la resta d’assignatures de la llicenciatura no es 
reconeixeran per taula i aniran directament al tractament d’aquest punt 1.   

 
  
  
 2. Per tal de reconèixer els crèdits obtinguts pels estudiants amb assignatures optatives fictícies 

cursades en el marc d’un intercanvi es farà un reconeixement parcial per matèria “n” per cada una de 
les assignatures fins a un màxim del total de crèdits optatius de l'ensenyament (42).   

 
  
  
 3. Els crèdits de lliure elecció obtinguts amb assignatures fictícies cursades en el marc d’un 

programa d’intercanvi i els crèdits reconeguts de lliure elecció a la llicenciatura/diplomatura es 
reconeixeran com a optatius a grau, fins a un màxim de 6, en el marc del reconeixement acadèmic 
d'activitats institucionals universitàries, sempre que no s'hagin reconegut en la seva totalitat els crèdits 
optatius de l'ensenyament.  

  
 

Tractament específic de les sol·licituds del reconeixement entre la llicenciatura d’Administració i 
Direcció d’Empreses (20201) i el grau d’Administració i Direcció d’Empreses (G1072) dels alumnes que 
tenen també l’expedient de la diplomatura en Ciències Empresarials (20205) en el  GIGA:  
 

Si l’alumne ha fet la sol·licitud de pas al Grau des de l’ensenyament d’Administració i Direcció d’Empreses 
(20201) es mira si té la carpeta del 20205 – Ciències Empresarials. Si és així, l’aplicació considera els dos 
expedients i les dues taules de reconeixement aprovades.  
L’aplicació prioritzarà la utilització de l’equivalència de la taula de reconeixement de la diplomatura en Ciències 
Empresarials (20205) i després utilitzarà la de la llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses (20201).  
 

• Les assignatures superades per l’alumne a la llicenciatura que no hagin estat reconegudes passaran a 
transferència en l’expedient de grau de l’alumne.  

• Les assignatures superades per l’alumne a la diplomatura que no hagin estat reconegudes NO 
passaran a transferència en l’expedient de grau de l’alumne; per tant, en aquells casos en què els 
alumnes que estiguin fent simultàniament Ciències Empresarials i ADE quan els hi fem el pas al grau 
TAMPOC tindran les assignatures de la diplomatura no reconegudes a l’apartat de transferència. 

 
 
Excepció: Això no es donarà en el cas que la carpeta 20205 estigui tancada amb una F i el tipus d’accés al 
20201 sigui diferent de 8, ja que en aquest cas només es traspassarà la informació del 20201. 























Taula de reconeixement – Ciències Empresarials:  
  
 
Aclariments de funcionament del simulador de reconeixement:  
  

 
1. Per tal de reconèixer els crèdits obtinguts pels estudiants en assignatures obligatòries, optatives i 

assignatures de lliure elecció que no tinguin un reconeixement directe a les taules d'equivalència, 
es creen dues Assignatures fictícies de Reconeixement de Crèdits Optatius (ARCO) per tal de 
poder reconèixer fins a un màxim de 12 crèdits d'aquests tipus  (en cap cas es mirarà el número de 
crèdits optatius total reconeguts en el Grau, per tant, es pot donar el cas que un alumne tingui més crèdits 
optatius reconeguts que el total d’optativitat del Grau). 

  • Cal tenir en compte, que pel que fa a les agrupacions que tenen diferents assignatures de la 
llicenciatura i donen com a reconeguda la mateixa assignatura del Grau:si l’alumne sols té superada una 
única assignatura de les de la llicenciatura, cap problema, el simulador escollirà l’agrupació i farà el 
reconeixement del Grau. Cas que l’alumne tingui superades més d’una de les assignatures de la 
llicenciatura afectades, el simulador escollirà la primera agrupació, li farà el reconeixement de 
l’assignatura del Grau i la resta d’assignatures de la llicenciatura no es reconeixeran per taula i aniran 
directament al tractament d’aquest punt 1.  

 
 
2. Per tal de reconèixer els crèdits obtinguts pels estudiants amb assignatures optatives fictícies 

cursades en el marc d’un intercanvi es farà un reconeixement parcial per matèria “n” per 
cada una de les assignatures fins a un màxim del total de crèdits optatius de l'ensenyament (42).  

 
 
3. Els crèdits de lliure elecció obtinguts amb assignatures fictícies cursades en el marc d’un 

programa d’intercanvi i els crèdits reconeguts de lliure elecció a la llicenciatura/diplomatura es 
reconeixeran com a optatius a grau, fins a un màxim de 6, en el marc del reconeixement 
acadèmic d'activitats institucionals universitàries, sempre que no s'hagin reconegut en la seva 
totalitat els crèdits optatius de l'ensenyament. 

 
 

 

 

  



ANNEX I 
 
Taula de reconeixement entre el títol propi de Graduat Tributari i Comptable i el Grau d’ADE 
Graduat Tècnic Tributari i Comptable Grau ADE 

Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits 
272300 Comptabilitat Financera I 6 363655 Comptabilitat I 6 
272301 Economia de l’Empresa I: 

Organització 
6 363653 Economia de l’Empresa 6 

272302 Economia I: Microeconomia 6 363650 
363649 

Microeconomia 
Introducció a l’economia 

6 
6 

272304 Hisenda Pública 6 363697 Fonaments de Fiscalitat 6 
272305 Comptabilitat Financera II 6 363665 Comptabilitat II 6 
272307 Economia II: Macroeconomia 6 363651 

363649 
Macroeconomia 
Introducció a l’economia 

6 
6 

272308 Dret Mercantil 6 363656 Introducció al Dret de l’Empresa 6 
272309 Dret Financer i Tributari 6 363696 Dret Tributari 6 
272311 Comptabilitat Analítica I 6 363672 Comptabilitat Analítica 6 
272312  
272317 

Regim Fiscal I 
Regim Fiscal II 

6 
6 

363667 Fiscalitat de l’Empresa 6 

272313 Política Econòmica I 6 363652 Economia del sector Públic 6 
272314 Dret  Mercantil i Concursal 6 363670 Dret Mercantil 6 
272315 Auditoria Financera I 6 363700 Auditoria externa 6 
272316 Consolidació d’Estats 

comptables 
6 363701 Consolidació d’Estats 

comptables 
6 

272318 Fiscalitat Autonòmica i Local 6 363698 Fiscalitat personal i Territorial 6 
272320 Auditoria Financera  II 6 363719 Auditoria Interna   6 
272321 Anàlisi d’Estats Financers 6 363666 Anàlisi d’Estats Comptables 6 
272322 Dret Laboral 6 363711 Dret del Treball 6 
272323 Fiscalitat Internacional 6 363716 Fiscalitat Internacional 6 
272324 Estadística 6 363647 Estadística I 6 
272325 Aplicacions microinformàtiques 

a l’empresa 
6 363706 Aplicacions informàtiques a 

l’empresa 
6 

272326 Formularis i Actes 
Administratius Tributaris 

6 363699 Procediments Tributaris 6 

272327 Planificació Fiscal 6 363718 Planificació Fiscal 6 
272330 Matemàtica Financera 6 363663 Matemàtica Financera 6 
272331 Principis i Normes 

Comptables 
6 373720 Normes de Comptabilitat i  

Auditoria 
6 

272332 Dret i Fiscalitat de 
l’Assegurança 

6 363681 Fonaments de l’Assegurança 6 

272336 Pràctiques tributaris 6 363824 Pràctiques externes 6 
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