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Normativa de reconeixement i transferència de crèdits
Universitat de Barcelona
(Document aprovat per CACG 28 octubre 2008 per delegació de CG de 15 de setembre de 2008)

Preàmbul
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, 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 la
mobilitat entre les diferents universitats espanyoles i dins d’una mateixa universitat. En aquest
context 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.
Així mateix, el Reial decret esmentat fixa els criteris generals per a la transferència i el
reconeixement de crèdits obtinguts en el marc d’uns ensenyaments oficials cursats amb anterioritat.
Alhora, s’insta les universitats a elaborar i a fer pública la normativa sobre el sistema de
reconeixement i transferència de crèdits subjecta als criteris generals que s’estableixen sobre
aquesta matèria.
Aquesta normativa pretén regular el procediment i els criteris que cal seguir a la UB, tot respectant
la legislació vigent.

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Àmbit d’aplicació de la normativa
1. Aquesta normativa és aplicable a tots els estudiants que cursin, o hagin estat admesos per cursar,
algun dels ensenyaments universitaris de grau o de màster que duguin a l’obtenció dels
corresponents títols oficials que s’imparteixen als centres propis o als centres adscrits de la UB.
2. Aquesta normativa és aplicable per a tots els crèdits obtinguts en el marc d’uns ensenyaments
superiors cursats amb anterioritat a qualsevol institució d’educació superior de l’Estat espanyol
i de l’espai europeu d’educació superior (EEES). Pel que fa als ensenyaments superiors cursats
en institucions de països tercers, la transferència i el reconeixement s’han de dur a terme un cop
la universitat comprova que s’acredita un nivell de formació equivalent als corresponents
estudis universitaris espanyols.
3. Queden exclosos d’aquesta normativa els estudis propis i els estudis de doctorat, que s’han de
regir per la normativa corresponent que els reguli.

1

CACG – ACTA 132 – ANNEX CG 3

Document revisat per Serveis Lingüístics (febrer 2009)

Article 2. El reconeixement de crèdits
El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la UB, dels crèdits que s’han obtingut en
uns ensenyaments oficials, superats a la UB o en qualsevol altra universitat, i que es computen en
l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant, o en els quals hagi estat admès
per cursar-los amb la finalitat d’obtenir un títol oficial.

Article 3. La transferència de crèdits
La transferència de crèdits és la inclusió, en tots els documents acadèmics oficials acreditatius dels
ensenyaments seguits per l’estudiant, dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb
anterioritat en una universitat de l’Estat espanyol, a la UB mateix o en qualsevol altra universitat,
sempre que no hagin conduït a l’obtenció d’un títol oficial.

Article 4. Efectes acadèmics
1. Tots els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials, tant els cursats en qualsevol universitat i
que s’hagin reconegut o transferit, com els superats per a l’obtenció del títol corresponent,
s’han d’incloure en l’expedient acadèmic i indicar-ne les característiques per a l’obtenció del
títol. A més, s’han d’incloure en el suplement europeu al títol (SET).
2. Els crèdits reconeguts s’han de tenir en compte per al còmput de crèdits que ha de superar
l’estudiant per obtenir el títol oficial i per calcular la mitjana de l’expedient. En canvi, els
crèdits transferits no s’han de tenir en compte a l’hora de computar els crèdits que cal superar
per obtenir el títol oficial ni per calcular la mitjana de l’expedient de l’estudiant.
3. La formació reconeguda ha de tenir la consideració de superada en els ensenyaments de grau i
de màster, i en l’expedient acadèmic s’han d’indicar les assignatures reconegudes obtingudes a
la universitat de procedència i s’ha d’especificar el nombre de crèdits superats i la qualificació
obtinguda.

Article 5. Efectes econòmics
El reconeixement i la transferència de crèdits han de tenir els efectes econòmics que estableixi el
decret de la Generalitat que fixa els preus per a la prestació de serveis acadèmics universitaris,
aplicable als ensenyaments conduents a l’obtenció d’un títol.

CAPÍTOL II
DEL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

Article 6. Crèdits objecte de reconeixement
1. Poden ser objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb
anterioritat, tant a la UB com en qualsevol altra universitat, i computar-se en els nous
ensenyaments oficials per a l’obtenció d’un títol oficial.
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2. En els estudis de grau, poden ser objecte de reconeixement acadèmic els crèdits obtinguts
mitjançant la participació en activitats universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació
estudiantil, solidari i de cooperació, fins a un màxim de sis crèdits, segons especifica l’article
12.8 del Reial decret 1393/2007. En aquest cas els crèdits han de constar en l’expedient de
l’estudiant, però sense nota i sense computar, per tant, per a la nota mitjana de l’expedient. La
UB ha de regular aquests supòsits de reconeixement per mitjà de la Comissió Acadèmica de
Consell de Govern.

Article 7. Sol·licitud de reconeixement
1. La sol·licitud de reconeixement abasta tota la formació prèvia assolida en ensenyaments
universitaris oficials.
2. Es poden presentar noves sol·licituds de reconeixement de crèdits sempre que es justifiqui la
superació de nous continguts formatius no aportats en sol·licituds anteriors.
3. Les sol·licituds de reconeixement s’han d’adreçar al cap d’estudis de l’ensenyament o al
coordinador del màster i s’han de presentar a la secretaria d’estudiants del centre.
4. El pagament de les taxes per a la sol·licitud de reconeixement s’ha de fer efectiu si així ho
estableix el decret de la Generalitat que fixa els preus per a la prestació de serveis acadèmics
universitaris.

Article 8. Documentació requerida
1. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
a) Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l’any
acadèmic i les qualificacions.
b) Pla docent de l’assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i
el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre
d’origen corresponent.
c) Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament
anterior expedit pel centre d’origen, amb el segell corresponent.
d) Qualsevol altra documentació que el centre consideri necessària per tramitar la sol·licitud.

En el cas que l’estudiant procedeixi de la UB només ha d’aportar l’expedient acadèmic.

2. Si els ensenyaments anteriors s’han obtingut en una universitat de fora de l’Estat espanyol s’ha
de presentar, addicionalment, la documentació següent:
a) Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d’origen.
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b) Si escau, la traducció efectuada per un traductor jurat.
c) Tots els documents han de ser oficials, expedits per les autoritats competents, i han d’estar
legalitzats convenientment per via diplomàtica, segons les disposicions establertes pels òrgans
competents, excepte la documentació provinent de països membres de la Unió Europea.

Article 9. Criteris per a la resolució de les sol·licituds de reconeixement
1. La formació prèvia assolida a la universitat d’origen s’ha de reconèixer tenint en compte
l’adequació entre les competències i els coneixements associats al conjunt de les assignatures
superades, i els coneixements previstos en el pla d’estudis dels ensenyaments.
2. La resolució corresponent al reconeixement s’ha de fer per tots els crèdits de l’assignatura. Mai
no ha de comportar el reconeixement d’un nombre parcial de crèdits.
3. A més de l’establert en els articles anteriors, el reconeixement de crèdits que formin part de la
formació bàsica dels ensenyaments de grau ha de respectar les regles bàsiques següents:
a) Per branca de coneixement:
o

o

Mateixa branca de coneixement: sempre que el títol al qual es pretengui accedir
pertanyi a la mateixa branca de coneixement, s’han de reconèixer els crèdits
corresponents a matèries de formació bàsica de la branca esmentada.
Branca de coneixement diferent: s’han de reconèixer els crèdits obtinguts en les
matèries de formació bàsica que pertanyin a la branca de coneixement del títol al
qual es pretén accedir.

b) Tots els crèdits superats en els ensenyaments anteriors que corresponguin a la formació
bàsica d’altres branques i que concordin amb les matèries de formació bàsica del nou
ensenyament també s’han de reconèixer.
c) En cas que la formació bàsica superada en els estudis d’origen no concordi directament amb
les competències associades a les matèries de formació bàsica dels nous ensenyaments, el
centre pot reconèixer altres tipus de crèdits de la titulació.
4. El reconeixement de crèdits en els ensenyaments universitaris oficials de màster s’ha d’ajustar
a les mateixes normes i als mateixos procediments previstos per als ensenyaments oficials de
grau, llevat dels que siguin específics en la formació bàsica dels estudis de grau.
5.

A partir de les sol·licituds de reconeixement de crèdits resoltes, cada centre ha d’elaborar i
aprovar taules de reconeixement entre ensenyaments per a sol·licituds posteriors.

Article 10. Procediment de resolució de les sol·licituds de reconeixement
1. La secretaria d’estudiants del centre corresponent ha de revisar les sol·licituds de reconeixement
i comprovar que la documentació presentada és correcta.
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2. La secretaria d’estudiants ha de trametre les sol·licituds al cap d’estudis o coordinador, el qual
ha d’emetre la resolució corresponent i indicar-hi els crèdits corresponents a les assignatures
que queden reconegudes.
3. En l’expedient de l’estudiant s’han d’especificar les assignatures reconegudes juntament amb la
qualificació d’origen i el nombre total de crèdits reconeguts. Aquests crèdits han de tenir, com
a qualificació en el nou ensenyament, la mitjana ponderada de tots els crèdits reconeguts, i com
a convocatòria, la data de resolució del reconeixement.
4. En general, per calcular la mitjana ponderada, les qualificacions aconseguides en qualsevol
universitat de l’Estat espanyol han de tenir una puntuació del 0 al 10, amb una expressió
decimal. S’hi pot afegir la qualificació qualitativa corresponent, tal com fixa el Reial decret
1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de
qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori
nacional.
Tanmateix, quan en l’expedient acadèmic només es faci referència a les qualificacions
qualitatives, aquesta normativa resol que s’han de transformar en qualificacions numèriques,
tenint en compte la taula d’equivalències següent:
Aprovat: 6,0
Notable: 8,0
Excel·lent: 9,0
Matrícula d’honor: 10
5. Les qualificacions que figurin en l’expedient acadèmic previ que s’hagin aconseguit en
sistemes educatius estrangers s’han d’adaptar d’acord amb la taula d’equivalències de
qualificacions estrangeres corresponent, aprovada per la Comissió Acadèmica de Consell de
Govern. Si no hi ha una taula d’equivalència aprovada per un país o per una titulació, s’han
d’aplicar els criteris que determini el centre, tenint en compte que:
a) Si hi ha un conveni de col·laboració amb una universitat del país de la universitat d’origen,
s’ha d’aplicar la qualificació que determini el coordinador d’intercanvi.
b) Si no hi ha cap conveni de col·laboració, el centre ha de resoldre les equivalències que
escaiguin.
6. La secretaria d’estudiants del centre ha de notificar a la persona interessada la proposta de
resolució amb mitjans que li permetin tenir constància de la recepció.

Article 11. Tràmit d’audiència
Durant els 10 dies naturals posteriors a la data de notificació de la proposta de resolució s’ha
d’obrir el tràmit d’audiència, en el qual la persona interessada pot aportar documents i elements de
judici nous o fer les al·legacions que escaiguin. Si, un cop vençut el termini, la persona interessada
no ha manifestat la intenció d’efectuar al·legacions ni d’aportar documents o justificacions nous, la
resolució esdevé definitiva, i així s’ha de notificar a la persona interessada mitjançant resolució.
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Article 12. Procediment de revisió de la resolució
1. La persona interessada pot interposar un recurs d’alçada contra la resolució del cap d’estudis o
coordinador davant la Comissió Acadèmica de Consell de Govern o de l’òrgan en el qual
delegui, en el termini d’un mes a comptar de la data de la notificació.

Article 13. Rectificació de la resolució
El cap d’estudis o coordinador pot rectificar, en qualsevol moment, els errors materials que es
detectin en les seves resolucions i pot emetre una nova resolució que deixi sense efecte l’anterior.

Article 14. Manifestació de la voluntat de cursar formació reconeguda
La persona interessada pot manifestar al degà o al director del centre la voluntat de cursar una
assignatura que hagi estat reconeguda. Amb aquesta finalitat, ha de presentar una sol·licitud a la
secretaria d’estudiants del centre on cursi estudis, durant els 30 dies hàbils següents a la resolució
de reconeixement. Aquesta sol·licitud significa la renúncia per al reconeixement de l’assignatura.

CAPÍTOL III
DEL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
ORDENAMENTS EDUCATIUS ANTERIORS

D’ESTUDIS

FINALITZATS

SEGONS

Article 15. Estudis objecte de reconeixement
Les persones que tinguin un títol oficial de llicenciat, arquitecte, enginyer, diplomat, arquitecte
tècnic, enginyer tècnic o mestre i vulguin accedir o cursar un ensenyament conduent a un títol de
grau poden reconèixer els continguts assolits en els ensenyaments oficials finalitzats conforme a
ordenaments anteriors, i computar-los així en els ensenyaments de grau per a l’obtenció del títol
corresponent, sempre d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reial decret 1393/2007.

Article 16. Procediment de resolució de les sol·licituds de reconeixement
Per resoldre les sol·licituds de reconeixement de crèdits d’estudis finalitzats és aplicable tot el que
es recull des de l’article 7 al 14 d’aquesta normativa.

Article 17. Criteris per a la resolució de les sol·licituds de reconeixement
Per reconèixer la formació prèvia assolida en ensenyaments oficials finalitzats segons ordenaments
anteriors, és aplicable tot el que estableix l’article 13 del Reial decret 1393/2007, tenint en compte
que el nou expedient recull la formació reglada següent:
1. Assignatures superades pertanyents al pla d’estudis dels ensenyaments anteriors. Aquests
continguts poden computar en el nou expedient amb la tipologia de l’assignatura de destinació.
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2. Assignatures superades d’altres plans d’estudis i que s’hagin cursat simultàniament durant els
estudis com a crèdits de lliure elecció. Aquests continguts poden computar en el nou expedient com
a crèdits reconeguts d’acord amb la concordança de les assignatures superades i les de la de nova
titulació.
3. Les activitats pertanyents a formació no reglada que en l’expedient previ estiguin reconegudes
com a crèdits de lliure elecció poden computar com a crèdits reconeguts de caràcter optatiu, fins a
un màxim de 6 crèdits, d’acord amb l’article 12.8 del Reial decret 1393/2007.
4. El treball de fi de grau es pot reconèixer si en el pla d’estudis dels ensenyaments anteriors consta
un projecte de fi d’estudis, ja sigui troncal, obligatori o optatiu.

CAPÍTOL IV
DE LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

Article 18. Continguts transferibles
1. Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, a la Universitat de
Barcelona o en qualsevol altra universitat, s’han de transferir a l’expedient acadèmic de
l’estudiant sempre que no hagin conduït a l’obtenció d’un títol oficial.
2. Els crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials anteriors que no hagin conduït a
l’obtenció d’un títol no s’han de transferir al nou expedient acadèmic de l’estudiant si la
persona interessada manifesta prèviament la voluntat d’alternar els ensenyaments.

Article 19. Sol·licitud de transferència
1. L’estudiant que s’incorpori a un nou estudi ha d’indicar, en el moment de fer la matrícula, si ha
cursat altres estudis oficials i no els té finalitzats. A més, ha d’adjuntar els documents requerits
en l’article 20 d’aquesta normativa.
2. La transferència de crèdits també es pot sol·licitar amb posterioritat a la matrícula, sempre que
es reuneixin els requisits que estableix aquesta normativa i qualsevol altra que sigui aplicable.

Article 20. Documentació requerida
1. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
a) Certificació acadèmica personal original en la qual figuri la formació assolida, l’any
acadèmic i les qualificacions.
b) Pla docent de l’assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i
el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre
d’origen corresponent.
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c) Pla d’estudis o quadre d’assignatures exigits per assolir els ensenyaments anteriors expedit
pel centre d’origen, amb el segell corresponent.
d) Únicament en el cas d’estudiants d’una altra universitat, cal aportar el justificant de trasllat de
la universitat d’origen.
e) Qualsevol altra documentació que el centre consideri necessària per tramitar la sol·licitud.

En el cas que l’estudiant procedeixi de la UB només ha d’aportar l’expedient acadèmic.

2. Si els ensenyaments anteriors s’han obtingut en una universitat de fora de l’Estat espanyol, s’ha
de presentar, addicionalment, la documentació següent:
a) Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d’origen.
b) Si escau, cal adjuntar la traducció corresponent efectuada per un traductor jurat.
c) Tots els documents han de ser oficials, expedits per les autoritats competents, i han d’estar
legalitzats convenientment per via diplomàtica, segons les disposicions establertes pels òrgans
competents, excepte la documentació provinent de països membres de la Unió Europea.

Article 21. Procediment per a la resolució de la transferència
1. La secretaria d’estudiants del centre corresponent ha de comprovar que la documentació
presentada sigui correcta i ha d’incorporar la formació assolida en l’expedient acadèmic.
2. L’expedient ha de reflectir exclusivament el que s’especifiqui en el certificat acadèmic
personal o en el certificat acadèmic oficial en el cas de trasllat d’expedients, i ha de fer
referència a la universitat en la qual s’han obtingut els crèdits, l’any acadèmic, la qualificació
obtinguda i qualsevol altra circumstància que s’esmenti en el certificat acadèmic corresponent.

CAPÍTOL V
RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS PER MODIFICACIÓ O PER
EXTINCIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

Article 22. Criteris que s’han d’aplicar en la definició de la taula de reconeixement entre
assignatures del pla antic i assignatures del pla nou
1. Cada ensenyament que proposa una modificació que impliqui un procés d’extinció ha de definir
una taula de reconeixement d’assignatures del pla antic per a les corresponents assignatures del pla
nou.
2. Per a un mateix ensenyament es poden definir diferents taules de reconeixement:
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•

•
•

Assignatura a assignatura: totes les assignatures existents en el pla per extingir han de
figurar en la taula de reconeixement, i s’hi ha d’indicar bé el reconeixement per una
assignatura o diverses del nou pla o la transferència de l’assignatura (amb els efectes que
s’indiquen en els paràgrafs anteriors).
Grups d’assignatures per una assignatura o grups d’assignatures.
Per cicles.

En el cas de proposta de reconeixement d’un grup d’assignatures del pla antic per una assignatura
de pla nou o diverses, sempre cal definir també la proposta de reconeixement de cadascuna de les
assignatures del grup del pla antic (preveient que hi hagi estudiants que només tinguin superada
una de les assignatures del grup).

Article 23. Reconeixement de diferents tipologies d’assignatures dels plans d’estudis de
primer i segon cicles en les assignatures dels títols de grau
1. Matèries troncals (primer cicle): de manera prioritària, reconeixement per matèries de
formació bàsica del títol de grau.
2. Crèdits de lliure elecció: atès que hi ha diferents maneres d’haver obtingut els crèdits de
lliure elecció i que en cada titulació el nombre de crèdits de lliure elecció és diferent, amb
un mínim del 10 % de crèdits de la titulació, es recomana establir les possibilitats següents:

Crèdits de lliure elecció dels plans de primer
i segon cicles actuals
Assignatures de lliure elecció (assignatures
ofertes per altres ensenyaments com a lliure
elecció o assignatures exclusives de lliure
elecció ofertes per l’ensenyament mateix)

Recomanació

Reconeixement acadèmic en crèdits per
participació en activitats universitàries culturals,
esportives, de solidaritat, etc.: màxim 6 crèdits
o
Crèdits optatius del títol de grau
o
Transferència de crèdits
Excés de crèdits d’assignatures optatives Reconeixement acadèmic en crèdits per
aplicables a lliure elecció
participació en activitats universitàries culturals,
esportives, de solidaritat, etc.: màxim 6 crèdits
o
Crèdits optatius del títol de grau
o
Transferència de crèdits
Activitats de reconeixement de crèdits de Reconeixement acadèmic en crèdits per
lliure elecció
participació en activitats universitàries culturals,
(excepte idiomes)
esportives, de solidaritat, etc.: màxim 6 crèdits
o
Transferència de crèdits
Idiomes
Cal tenir en compte els criteris quant a la manera
d’acreditar l’idioma necessari per a l’obtenció del
títol que està debatent la Generalitat.
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Disposició transitòria primera: El programa formatiu
El cap d’estudis o coordinador ha d’establir el programa formatiu que han de seguir les persones
titulades per assolir el perfil associat als nous ensenyaments de grau.
Disposició transitòria segona: Les professions regulades
Pel que fa a les professions regulades per normatives europees, els criteris de reconeixement s’han
d’adaptar, si escau, a les directrius específiques que es puguin aprovar en l’àmbit general per al
reconeixement de crèdits de les persones titulades que vulguin accedir als ensenyaments de grau
corresponents.

Disposició final: Entrada en vigor
Aquesta normativa ha d’entrar en vigor amb la implantació dels ensenyaments regulats pel Reial
decret 1393/2007.
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