
INSTRUCCIÓ PER A l’APLICACIÓ DE LA TAXA PER L’ESTUDI DEL RECONEIXEMENT DE 
CRÈDITS 
 
La Llei 16/2010, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i 
d’organització de la Generalitat estableix en l’article 15 la possibilitat d’aplicar taxes per 
l’examen i anàlisi de les sol·licituds de reconeixement de crèdits i convalidació.  
 
El Decret 104/2011, de 26 d’agost, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la 
prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2011/2012, estableix la tarifa 
corresponent a un nou concepte: 
 
2.5. Estudi de les sol·licituds de reconeixement o transferència de crèdits o de la convalidació 
d’estudis realitzats en centres espanyols 
 
Per a l’aplicació d’aquesta taxa es tindran en compte les consideracions següents: 
 
 1- Els termes convalidació i adaptació a què fa referència aquesta instrucció s’entén 
que són aplicables exclusivament als estudis de llicenciat, enginyer, arquitecte, enginyer tècnic, 
arquitecte tècnic i diplomat. 
 
 2- Aquesta taxa s’aplicarà a totes les sol·licituds de reconeixement, transferència o 
convalidació de crèdits que presente l’alumnat a partir de l’1 de setembre de 2011. L’aplicació 
de la taxa en cap cas tindrà efecte retroactiu.  
  
 3- Per a un adequat reconeixement de crèdits, el sol·licitant ha d’incloure en la mateixa 
sol·licitud tots els crèdits o assignatures superades fins a aquesta data, com també 
l’experiència professional que considere que poden tenir relació amb els continguts, objectius i 
competències pròpies del títol per al qual sol·licita el reconeixement. El procés d’implantació 
progressiva d’un títol, curs a curs, no impedeix la transferència i el reconeixement de crèdits 
corresponents a cursos pendents d’implantació o sense docència, sempre que existisquen la 
totalitat de les fitxes de les assignatures o matèries i sense que en cap cas puga reconèixer-se 
el Treball Fi de Grau o Màster. 
 
 4- L’abonament de la taxa és únic per a les sol·licituds de reconeixement de crèdits i 
transferència de crèdits si les dues corresponen al mateix expedient de sol·licitud. Solament 
s’abonarà taxa per a la transferència de crèdits si només es fa transferència sense sol·licitar 
cap reconeixement. 
 
 5- No se li aplicarà la tarifa 2.5 d’“Estudi de la sol·licitud de reconeixement … realitzats 
en centres espanyols” en els casos següents: 
 
  5.1- A les sol·licituds de l’alumnat de la UA que, per canvi del pla d’estudis en 
extinció al grau que el substitueix, se li reconeguen crèdits d’acord amb la taula d’adaptació de 
la memòria del grau corresponent.  
No obstant el que estableix aquest apartat, si amb posterioritat a l’aplicació de la taula 
d’adaptació sol·licita altres reconeixements de crèdits, haurà d’abonar la taxa corresponent 
tantes vegades com sol·licituds formalitze, amb independència dels crèdits que sol·licite 
reconèixer o els que efectivament se li reconeguen. 
 
  5.2- A les sol·licituds d’incorporació de crèdits com a optatius, fins a un màxim 
de 6 crèdits, procedents de propostes aprovades pel Consell de Govern.  
 
  5.3- A les sol·licituds de reconeixement o incorporació de crèdits de l’alumnat 
d’estudis en procés d’extinció (llicenciat, enginyer, arquitecte, enginyer tècnic, arquitecte tècnic i 
diplomat).  
  
 6- Aquesta taxa serà igualment aplicable a les sol·licituds de convalidació o adaptació 
d’assignatures dels estudis en procés d’extinció.  


