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El Reial decret (d’ara endavant, RD) 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual es regula
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel RD 861/2010, de 2 de
juliol i pel RD 43/2015, de 3 de juliol, estableix que, per tal de fer efectiva la mobilitat
d’estudiants, tant dins com fora del territori estatal, les universitats han d’elaborar i fer
pública la normativa sobre el sistema de reconeixement i transferència de crèdits, amb
subjecció als criteris generals que s’estableixen en la norma esmentada.
Aquest precepte estableix unes definicions per al reconeixement i la transferència que
modifiquen substancialment els conceptes que fins ara s’empraven per als casos en què
uns estudis parcials s’incorporaven als expedients dels estudiants que canviaven
d’estudis, de pla d’estudis o d’universitat (convalidació, adaptació, etc.).
La posada en marxa dels nous estudis de grau a la Universitat Internacional de Catalunya
(UIC Barcelona) fa necessari establir uns criteris generals que regulin aquesta matèria.

Article 1. Preàmbul. Definicions
Es denomina titulació d’origen aquella titulació en la qual s’han cursat els crèdits objecte
de reconeixement o transferència. Es denomina titulació de destí la titulació per a la qual
se solꞏlicita el reconeixement o la transferència dels crèdits.
S’entén per reconeixement l’acceptació per part de UIC Barcelona dels crèdits que, un
cop obtinguts en uns ensenyaments oficials i, si escau, no oficials d’acord amb la llei, en
la mateixa Universitat o en una altra, són computats en altres ensenyaments diferents
impartits a UIC Barcelona a efectes d’obtenir un títol oficial. Aquest reconeixement serà
igualment extensible a l’acreditació per la participació en activitats universitàries culturals,
esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, així com a l’acreditació
d’experiència laboral o professional que, si escau, correspongui.
S’entén per transferència la consignació, en els documents acadèmics oficials
acreditatius dels ensenyaments cursats per cada estudiant, de tots els crèdits obtinguts
en ensenyaments oficials duts a terme anteriorment a UIC Barcelona o en altres
universitats, i que no hagin conduït a l’obtenció d’un títol oficial. Els crèdits transferits no
es computaran en la titulació de destí.
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Títol I. Reconeixement i transferència de crèdits
Article 2. Competències i terminis
2.1. La Junta de Govern, a proposta de la Secretaria General, nomenarà la Comissió de
Reconeixement i Transferència de Crèdits de UIC Barcelona. Aquesta Comissió estarà
formada pel secretari general, o la persona que aquest delegui, que la presidirà; el
responsable de Direcció de Gestió Acadèmica, i el responsable de la Secretaria
Acadèmica de cadascun dels centres.
En cada centre es constituiran les comissions docents que la Junta de Centre decideixi
(com a màxim una per titulació i curs acadèmic), que estaran integrades pel responsable
de la Secretaria Acadèmica i els docents que la Junta designi, així com, en cas de
considerar-ho oportú, un alumne d’últim curs.
2.2. La Comissió Docent tindrà la funció d’elaborar les propostes de reconeixement i/o
transferència dels crèdits objecte de solꞏlicitud per part de l’estudiant.
Aquesta comissió deixarà constància de la proposta en un informe de reconeixement i un
informe de transferència per cada estudiant solꞏlicitant.
La Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits rebrà les propostes elaborades
per les comissions docents, i serà l’encarregada d’informar-ne favorablement o
desfavorablement.
2.3. La Secretaria General establirà els períodes de solꞏlicitud per al reconeixement i la
transferència de crèdits, així com el calendari per a la resolució i posterior comunicació a
les persones interessades.
En qualsevol cas, les resolucions es comunicaran abans de la finalització de les dates de
matrícula que UIC Barcelona hagi establert.
L’estudiant haurà de solꞏlicitar a la Unitat d’Admissions, que al seu torn s’adreçarà a la
Comissió Docent respectiva, el reconeixement o la transferència de crèdits i haurà
d’aportar la documentació acreditativa de les assignatures o matèries objecte de
reconeixement o transferència.
La Direcció de Gestió Acadèmica comunicarà a la Unitat d’Admissions, perquè aquesta al
seu torn informi els alumnes, els acords d’aprovació de les propostes de reconeixement
de crèdits dictats per la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits i, en cas
que l’alumne formalitzi la matrícula, incorporarà en l’expedient de l’alumne els crèdits que
es reconeguin.
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Article 3. Reconeixement de crèdits
3.1. La Universitat reconeixerà els crèdits de les assignatures o matèries superades en la
titulació d’origen, en les quals hi hagi una adequació entre les competències i els
coneixements associats a aquestes assignatures o matèries i els previstos en el pla
d’estudis de la titulació de destí, o bé que tinguin caràcter transversal.
3.2. En funció dels crèdits obtinguts en la titulació d’origen que es proposa de reconèixer,
la Comissió Docent indicarà expressament en l’informe de reconeixement les
assignatures o matèries que l’estudiant no haurà de cursar, ja que es considerarà que ha
adquirit les competències d’aquestes assignatures en els crèdits reconeguts.
3.3. Els crèdits, en forma d’unitat avaluada i certificable, passaran a consignar-se en
l’expedient de l’estudiant amb el nom literal, la tipologia, el nombre de crèdits i la
qualificació obtinguda en l’expedient d’origen, amb indicació de la universitat en la qual es
van cursar (assignatura cursada en la titulació T de la universitat U).
3.4. Si es modifica la tipologia dels crèdits d’origen quan es du a terme el reconeixement,
es mantindrà el nom literal i es reflectirà en l’expedient de manera explícita el canvi de
tipologia.
3.5. No podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al treball de fi de
grau.
L’import que s’ha de satisfer pel reconeixement de crèdits, segons es descriu en els
articles 4 i 5, és el següent:
— El 10% del preu del crèdit reconegut, en el supòsit que la titulació d’origen pertanyi als
plans d’estudis de UIC Barcelona (tant si es tracta dels graus nous com de titulacions
oficials d’ordenacions anteriors).
— El 25% del preu del crèdit reconegut en el supòsit que la titulació d’origen no pertanyi
als plans d’estudis de UIC Barcelona (tant si es tracta dels graus nous com de
titulacions oficials d’ordenacions anteriors).
Les solꞏlicituds de reconeixement presentades després del període de matriculació no
donaran cap dret a la devolució de l’import, en el supòsit que en resulti un saldo favorable
a l’alumne perquè se li hagi atorgat el reconeixement.
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Article 4. Reconeixement de crèdits de formació bàsica en ensenyaments de grau
4.1 En el supòsit que la branca de coneixement del títol d’origen sigui la mateixa que la
del títol al qual es pretén accedir a UIC Barcelona, seran objecte de reconeixement els
crèdits obtinguts en matèria de formació bàsica de la dita branca, sempre que sumin, com
a mínim, el 15% del total dels crèdits del títol al qual es pretén accedir.
En el cas que la branca de coneixement del títol d’origen sigui diferent a la del títol al que
es pretén accedir a UIC Barcelona, seran objecte de reconeixement tots els ECTS de
formació bàsica del títol d’origen que corresponguin a la branca de coneixement del títol
al qual es pretén accedir.
4.2. En qualsevol cas, s’haurà de reconèixer la totalitat de la unitat certificable aportada
per l’estudiant, i no es podrà reconèixer parcialment una assignatura.
4.3. Quant als crèdits de formació bàsica en altres matèries diferents de les de la branca
de coneixement de la titulació de destí, la Comissió Docent serà l’encarregada d’avaluar
les competències i els coneixements adquirits amb els crèdits aportats i la possible
correspondència amb assignatures de la titulació de destí.
4.4. Un cop estudiades les competències adquirides amb els crèdits reconeguts, la
Comissió Docent proposarà en l’informe de reconeixement el conjunt de les assignatures
de formació bàsica que no caldrà que l’estudiant cursi, així com els crèdits de formació
bàsica de la titulació de destí que haurà de cursar.
Article 5. Reconeixement de crèdits en matèries no previstes com a formació
bàsica
5.1. En el cas dels crèdits en assignatures o matèries obligatòries, optatives i de
pràctiques externes, les comissions docents avaluaran les competències i els
coneixements adquirits amb els crèdits aportats i la seva possible correspondència amb
les assignatures o les matèries de la titulació de destí.
5.2. En qualsevol cas, s’haurà de reconèixer la totalitat de la unitat certificable aportada
per l’estudiant, i no es podrà reconèixer parcialment una assignatura.
5.3. En l’informe de reconeixement s’haurà d’indicar el tipus de crèdits reconeguts, així
com les assignatures que l’estudiant no haurà de cursar perquè es consideraran
adquirides les competències i els coneixements corresponents als crèdits reconeguts.
5.4. En les assignatures o les matèries a què es refereix aquest article, el nombre de
crèdits que l’alumne deixi de cursar no pot ser superior al nombre de crèdits reconeguts.
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Article 6. Altres maneres de reconèixer crèdits
6.1. Reconeixement de crèdits per participació en activitats universitàries no acadèmiques
La Junta de Govern establirà el nombre de crèdits que es reconeixeran per activitat
universitària, cultural, esportiva, solidària, de representació estudiantil i de cooperació
organitzada per aquesta universitat o per altres entitats amb què tingui algun conveni de
colꞏlaboració establert.
Els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic fins a un màxim de 6 crèdits si
n’acrediten l’assistència i l’aprofitament.
L’import que s’haurà de satisfer per reconèixer els crèdits serà el corresponent al 25% de
l’import del crèdit de la titulació de què es tracti.
6.2. Reconeixement de crèdits per acreditació d’experiència laboral i professional
Els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic mitjançant acreditació
d’experiència laboral i professional, d’acord amb els criteris següents:
- Amb caràcter ordinari s’haurà d’acreditar un període de 10 anys d’experiència
professional en relació amb la titulació que es vulgui cursar, mitjançant l’aportació del
currículum, l’informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat
Social o organisme equivalent, o la documentació acreditativa d’experiència laboral.
- Aquesta experiència haurà d’estar relacionada amb les competències inherents al títol
de què es tracti.
- Aquest tipus de reconeixement només serà procedent quan es refereixi a assignatures
optatives o obligatòries, i en cap cas a assignatures de formació bàsica. El nombre de
crèdits que siguin objecte d’aquest reconeixement no podrà ser superior al 15% del total
de crèdits que constitueixen el pla d’estudis. Aquest percentatge representa la suma dels
crèdits obtinguts mitjançant l’acreditació d’experiència laboral i el reconeixement de
crèdits derivats de programes no oficials. El reconeixement d’aquests crèdits no
incorporarà qualificació ni computarà a efectes de baremació d’expedient.
6.3. Reconeixement de crèdits de títols propis de UIC Barcelona.
— Excepcionalment podran ser objecte de reconeixement en més del 15% assenyalat en
l’apartat anterior els crèdits provinents de títols propis de UIC Barcelona, sempre i
quan aquests títols propis hagin estat extingits i substituïts per títols oficials .
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— Si escau, també podran ser objecte de reconeixement en la seva totalitat els crèdits
de títols propis de UIC Barcelona, sempre que el títol propi corresponent hagi estat
extingit i substituït per un títol oficial. Aquesta circumstància haurà de constar en la
memòria corresponent que hagi estat verificada favorablement pel Consell
d’Universitats.
L’import que s’haurà de satisfer per aquest reconeixement de crèdits serà el corresponent
al 25% de l’import del crèdit de la titulació de què es tracti.
En cas d’alumnes de nou accés, la Unitat d’Admissions traslladarà a la Comissió Docent
la solꞏlicitud d’aquest tipus de reconeixement a fi de verificar el compliment dels criteris
assenyalats. La Comissió Docent elaborarà les propostes de reconeixement que
corresponguin i les tramitarà a la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits
segons el procediment regulat en l’article 2.2.
En cas d’alumnes amb expedient acadèmic ja obert s’adreçaran a la Secretaria de la
titulació corresponent segons el calendari establert per la Direcció de Gestió Acadèmica
per a cada curs acadèmic.
Article 7. Transferència de crèdits
7.1. Els crèdits superats per l’estudiant en ensenyaments universitaris oficials que no
hagin dut a l’obtenció d’un títol oficial i que no siguin constitutius de reconeixement
s’hauran de consignar, en tot cas, en l’expedient de l’estudiant.
La Comissió Docent determinarà en l’informe de transferència les assignatures o matèries
que han de ser considerades objecte de transferència.
7.2. En l’expedient acadèmic quedaran clarament separats els crèdits adreçats a
l’obtenció del títol corresponent i els crèdits transferits que no tenen repercussió en
l’obtenció del títol.
7.3. Tots els crèdits obtinguts per l’estudiant en ensenyaments oficials cursats, els crèdits
transferits, els reconeguts i els superats per a l’obtenció del títol corresponent seran
inclosos en el seu expedient acadèmic i reflectits en el Suplement Europeu al Títol.
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Títol II. Règim transitori del reconeixement i la transferència
Article 8. Criteris de reconeixement per a l’adaptació d’expedients procedents
d’ensenyaments oficials de UIC Barcelona relatius a ordenacions acadèmiques
anteriors que són substituïts per graus en el mateix àmbit de coneixement
8.1. Tots els graus de UIC Barcelona que suposen l’extinció d’un títol d’una ordenació
universitària anterior hauran d’establir una taula d’equivalències o adaptacions entre les
assignatures del títol anterior i les assignatures del grau nou, que serà la que regirà el
procés de reconeixement de crèdits en aquest supòsit.
Només seran objecte d’aquest procés de reconeixement els crèdits obtinguts prèviament
en un títol impartit a UIC Barcelona i al qual dóna relleu el grau a què l’alumne solꞏlicita
l’admissió.
8.2. A l’efecte de la consideració del valor del crèdit com a unitat de mesura, i tenint en
compte la metodologia utilitzada en els plans d’estudi de UIC Barcelona, s’entendrà que
el crèdit dels plans actuals equival a 25 hores de treball de l’alumnat, equiparables, per
tant, al valor del crèdit ECTS en els nous graus. S’exceptuen d’aquesta consideració els
crèdits de lliure configuració a què es refereix el paràgraf següent.
Els crèdits de lliure configuració de la titulació d’origen que hagin estat obtinguts per
reconeixement d’activitats d’extensió cultural o complementària de la formació acadèmica
es reconeixeran en el grau a raó de 2 crèdits per 1 crèdit ECTS (fins a un màxim de 6
crèdits ECTS).
8.3. Els crèdits obtinguts per l’estudiant que no es reconeguin a través de les
assignacions de la taula d’equivalències podran ser reconeguts a través de:
8.3.1. Un total de com a mínim 6 crèdits acadèmics que puguin ser reconeguts per
activitats diverses, de conformitat amb el que disposa l’article 12.8 del RD 1393/2007.
8.3.2. Els crèdits optatius del grau, fins al màxim que estipuli la Comissió Docent en
qüestió.
La matrícula d’aquesta incorporació no representarà cap cost.
Article 9. Reconeixement en supòsits procedents de plans d’estudi d’anteriors
ordenacions universitàries no cursats a UIC Barcelona
En el cas d’estudis cursats en una de les titulacions oficials d’ordenacions universitàries
anteriors, la Comissió Docent, en funció dels crèdits aportats, consignarà les
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assignatures que hauran de ser cursades i les que no, ja que considera adquirides
les competències d’aquestes assignatures en els crèdits reconeguts.
En aquest supòsit, l’import que s’haurà de satisfer pel reconeixement de crèdits serà del
25% del preu del crèdit reconegut.
Article 10. Gestió acadèmica
La Direcció de Gestió Acadèmica comunicarà els acords d’aprovació de les propostes
d’informes de reconeixement i de transferència dictats per la Comissió de Reconeixement
i Transferència, i incorporarà a l’expedient de l’alumne els crèdits reconeguts.

Aquesta regulació subsistirà paralꞏlelament al que es preveu per a les convalidacions, les
adaptacions i els trasllats d’expedients en la normativa de gestió acadèmica vigent.
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Modificacions

Rev.

Data apr.

Motiu revisió

0

20.12.2010

Primera data d’aprovació

1

04.04.2011

S‘inclou en el apartat 6.3 que únicament podran ser objecte
de reconeixement en més del 15% dels crèdits provinents
de títols propis de UIC Barcelona, sempre i quan aquests
títols propis hagin estat extingits i substituïts per títols
oficials.

2

23.05.2011

Se suprimeix el punt 4.5

3

10.09.2015

Se modifica l’apartat 1 de l’article 4 per adaptar-lo al
RD43/2015.
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