
APLICACIÓ DEL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 
 

 Consideracions generals 
 

 Estudiants que han cursat o estan cursant els estudis de llicenciatura, diplomatura, 
mestre, arquitectura, enginyeria, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i màster oficial 
i volen iniciar uns estudis de grau 

 
 Estudiants que han cursat o estan cursant un estudi de grau o màster oficial i 

s'incorporen a un altre estudi de grau diferent, campus o universitat 
 

o Crèdits de formació bàsica reconeguts dins d'una mateixa branca de 
coneixement 

o Crèdits de formació bàsica entre diferents branques de coneixement 
o Crèdits de matèries no previstes com a formació bàsica 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Consideracions generals  (tornar) 
A petició de l’estudiant, els crèdits reconeguts es poden aplicar: 
 

 En la seva totalitat, en la matrícula del curs acadèmic en què es presenta la 
sol·licitud. 

 De manera parcial, entre la matrícula del curs acadèmic en què presenta la 
sol·licitud i durant els cursos acadèmics posteriors en què es continuïn els estudis 
pels quals s’ha sol·licitat el reconeixement. En aquest cas serà responsabilitat de 
l’estudiant sol·licitar progressivament, en el període establert, la incorporació al 
seu expedient dels crèdits reconeguts. 

 
La URV ha de resoldre les peticions de reconeixement d’assignatures efectivament cursades i 
ha de ratificar les convalidacions i els reconeixements atorgats per altres centres/universitats. 
També ha de valorar els programes de les assignatures que s'hagin cursat en el pla d’estudis 
d’origen. 
 
En cap cas pot ser objecte de reconeixement l’assignatura Treball de Fi de Grau. 
 
 Estudiants que han cursat o estan cursant els estudis de llicenciatura, diplomatura, 
mestre, arquitectura, enginyeria, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i màster oficial i 
volen iniciar uns estudis de grau (tornar) 
 
Concepte:  Aquest tràmit es refereix a l'acceptació a la URV dels crèdits que, obtinguts en 
ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, computen en els 
ensenyaments de grau de la URV, a l’efecte de l'obtenció d'un títol oficial. 
Termini de sol·licitud: el que es determini a la normativa de matrícula de grau i màster del curs 
corresponent. 
Unitat de gestió:  La secretaria del centre. 
Criteris de resolució: Es té en compte l'adequació entre les competències i coneixements 
associats a les matèries cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que 
tinguin caràcter transversal. 
 



El crèdits que no es reconeguin seran transferits d’ofici al nou expedient amb efectes 
informatius. 
 
Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'estudi de reconeixement. 
 
 Estudiants que han cursat o estan cursant un estudi de grau o màster oficial i 
s'incorporen a un altre estudi de grau diferent, campus o universitat (tornar) 
 
Concepte: S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat de les assignatures que, 
havent estat obtingudes en uns ensenyaments oficials, en la mateixa universitat o en una altra, 
són computades en altres de diferents a efecte de l'obtenció d'un títol oficial. 
 
Els crèdits obtinguts per l'estudiant, que hagin estat reconeguts, seran inclosos en el seu 
expedient acadèmic i reflectits en el SET. 
Termini de sol·licitud: el que es determini a la normativa de matrícula de grau i màster del curs 
corresponent. 
Unitat de gestió: La secretaria del centre. 
 
Les assignatures que no es reconeguin seran transferides d’ofici al nou expedient acadèmic 
amb efectes informatius. 
 
Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'estudi de reconeixement. 
 
Criteris de resolució: 
 
Crèdits de formació bàsica reconeguts dins d'una mateixa branca de coneixement (tornar) 
Sempre que el títol al qual l’estudiant accedeixi pertanyi a la mateixa branca de coneixement, 
seran objecte de reconeixement en la nova titulació com a mínim el 15 % dels crèdits 
corresponents a matèries (o les assignatures en què s'hagin diversificat) de formació bàsica de 
l'esmentada branca. 
 
Segons els crèdits del pla d’estudis de destí al que s’incorpori l’estudiant,  s’hauran de 
reconèixer els mínims de crèdits que s’especifiquen: 
 

- En plans d’estudis de 180 ECTS: 27 crèdits 
- En plans d’estudis de 240 ECTS: 36 crèdits 
- En plans d’estudis de 330 ECTS: 49,5 crèdits 
- En plans d’estudis de 360 ECTS: 54 crèdits 

 
Es poden produir diverses casuístiques, que es resoldran d'acord amb els criteris següents: 
 
a) Les matèries i assignatures superades i el nombre de crèdits coincideixen amb les matèries i 
el nombre de crèdits que formen part de la titulació de destinació. 

• Es reconeixen automàticament les matèries i el nombre de crèdits superats, així com les 
assignatures en què s'hagin diversificat les matèries. 
• Si alguna de les assignatures diversificades no està superada, el reconeixement afecta la 
resta d'assignatures que s'hagin superat. 

 
b) Les matèries de la titulació de destí tenen assignats més crèdits que les matèries de la 
titulació prèvia. 

• El centre ha de determinar quines assignatures de la matèria poden ser reconegudes i 
quines han de ser superades. 



• Si la diferència de crèdit no és significativa, valorarà l'aplicació completa del 
reconeixement. 

 
c) Les matèries de la titulació de destí tenen assignats menys crèdits que les matèries de la 
titulació prèvia. 

• El centre reconeix les assignatures de la matèria. 
• La resta de crèdits de formació bàsica superats han de ser reconeguts per altres 
assignatures de formació bàsica corresponents a la resta de matèries de la titulació de destí. 

 
d) Les matèries de la titulació d'origen i de la titulació de destí no coincideixen. 

• El centre ha de resoldre quines han de ser reconegudes. 
 
Criteris generals: 
• Del total de crèdits de formació bàsica superats per l'estudiant en la titulació d'origen han de 
ser reconeguts en la titulació de destí, preferentment amb el caràcter de formació bàsica, un 
mínim de: 
 

 27 crèdits en plans d’estudi de 180 ECTS  
 36 crèdits en plans d’estudis de 240 ECTS 
 49,5  crèdits en els plans d’estudis de 330 ECTS 
 54 crèdits en plans d’estudis de 360 ECTS. 

 
• En els casos en què la diversitat dels estudis faci molt difícil l’aplicació del reconeixement en 
matèries de formació bàsica, aquests crèdits de l’ensenyament d’origen poden ser reconeguts 
en els nous estudis seguint l’ordre següent: 
 

- per assignatures obligatòries 
- per assignatures optatives 
 

• Davant de la dificultat d’aplicar el reconeixement d’una matèria de formació bàsica d’origen 
que no pugui identificar-se en cap tipus d’assignatura en el pla de destí, el centre podria 
demanar l’activació, només als efectes de reconeixement, d’una assignatura optativa 
transversal que s’identificaria amb les denominacions següents: 
 

Fonaments d’arts i humanitats 
Fonaments de ciències socials i jurídiques 
Fonaments de ciències 
Fonaments de ciències de la salut 
Fonaments d’enginyeria i arquitectura 
 

• En la resolució, el centre ha d’especificar quines són les matèries i assignatures bàsiques que 
es reconeixen a l'estudiant. 
 
• La nota que consta és la qualificació qualitativa i quantitativa obtinguda en la titulació 
d’origen. 
 
• Per completar les taules de reconeixement automàtic, que figuren en el dossier del pla 
d'estudis, cada centre ha d'establir per als ensenyaments que tingui adscrits les 
correspondències adients, quan les matèries no tinguin el mateix nombre de crèdits o no 
formin part de les altres titulacions. 
 



• En el cas dels ensenyaments que comparteixen una mateixa branca de coneixement, els 
centres afectats s'han de coordinar i elaborar igualment taules de reconeixement entre les 
diferents titulacions de la branca. 
 
Crèdits de formació bàsica entre diferents branques de coneixement (tornar) 
També poden ser objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles altres matèries 
de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol al qual l’estudiant 
pretengui accedir. 
 
El centre ha de conèixer quines són les matèries bàsiques coincidents entre la titulació d'origen 
i la de destí, que pertanyen a diferents branques, i que hagi superat l'estudiant. 
 
En funció del nombre de crèdits de les matèries coincidents en cada branca, s’aplicaran els 
mateixos criteris que en l’apartat anterior. 
 
Del total de crèdits de formació bàsica, superats per l'estudiant en les matèries coincidents 
dels dos plans d'estudis han de ser reconeguts en la titulació de destí com a formació bàsica un 
mínim de: 
 

 27 crèdits en plans d’estudi de 180 ECTS  
 36 crèdits en plans d’estudis de 240 ECTS 
 49,5  crèdits en els plans d’estudis de 330 ECTS 
 54 crèdits en plans d’estudis de 360 ECTS. 

 
D’igual manera, tal com es regula a l’article anterior, en els casos en què la diversitat d’estudis 
faci difícil l’aplicació del reconeixement en matèries de formació bàsica, es podrà reconèixer en 
assignatures obligatòries, optatives o excepcionalment en les assignatures optatives 
transversals. 
 
La resta de crèdits superats com a formació bàsica, en matèries no coincidents amb la titulació 
de destí, poden ser reconegudes per qualsevol assignatura del pla d'estudis, tenint en compte 
l'adequació entre les competències i els coneixements associats o bé que tinguin caràcter 
transversal. 
 
Crèdits de matèries no previstes com a formació bàsica (tornar) 
Els crèdits superats en assignatures obligatòries o optatives també poden ser reconeguts pel 
centre, tenint en compte l'adequació entre les competències i els coneixements associats a les 
restants matèries cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, o bé que tinguin 
caràcter transversal. 
 


