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NORMATIVA  PER  LA  QUAL  S'ESTABLEIXEN  LES  CONDICIONS  GENERALS  PER  AL 
RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER ACTIVITATS EN ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU 
 
Aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2021 
 
El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València, en la sessió de data 27 de maig 
del  2010,  va  aprovar  la  Normativa  per  la  qual  s'estableixen  les  condicions  generals  per  al 
reconeixement de  crèdits per  activitats  en  estudis universitaris de  grau.  En  aquesta norma, 
d'acord amb la regulació vigent en el moment de l’aprovació, s'establia el marc específic sobre 
el qual es concretaven les activitats que poden ser objecte de reconeixement de crèdits per als 
estudiants de grau que acredite la seua realització, fins a un màxim de 6 crèdits en el total dels 
estudis de grau. 
 
El Reial decret 1.393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, posteriorment modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, defineix 
en el capítol III les directrius que han de tenir en compte les universitats a l'hora de dissenyar 
els  títols de  graduat,  tenint en  compte que  aquests han de  ser  sotmesos  als  corresponents 
processos de verificació. 
 
En  l'article 12.8 s'estableix el possible reconeixement de crèdits als estudiants que participen 
en determinades activitats, que es concreten de la manera següent: 
 
“D'acord amb l'article 46.2.i) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, els 
estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats 
universitàries culturals, esportives, de  representació estudiantil, solidàries  i de cooperació. A 
l'efecte  de  l'anterior,  el  pla  d'estudis  ha  de  considerar  la  possibilitat  que  els  estudiants 
obtinguen un  reconeixement d'almenys 6 crèdits  sobre el  total d'aquest pla d'estudis per  la 
participació en les esmentades activitats”. 
 
Aquest marc  legal proporciona a  l'estudiantat universitari que cursa títols de grau  l'ocasió de 
realitzar  activitats  que  complementen  els  estudis  triats;  afavorisquen  la  seua  creativitat; 
reconeguen  la participació en  la vida universitària,  i propicien una  formació  integral, plural  i 
interdisciplinària que facilite la seua inserció en el món laboral i l'integre com a part activa de 
la societat. 
 
L'experiència acumulada en  l'última dècada després de  la  implantació de  la nova ordenació 
dels  ensenyaments,  en  la  qual  la  formació  universitària  s'ha  focalitzat  en  l'adquisició  de 
competències per part de  l'estudiantat, ha posat en valor  la figura  la figura de  l'egressat com 
un  agent  actiu  capaç  d'influir  i  liderar  la  transformació  que  constantment  demanda  una 
societat  oberta  al  canvi,  tecnològicament  avançada,  econòmicament  i mediambientalment 
sostenible, socialment equitativa i alineada amb els Objectius de desenvolupament sostenible. 
 
La  Universitat  Politècnica  de  València  ofereix  cada  curs  acadèmic  un  conjunt  d'activitats 
formatives  de  tipologia  molt  variada  que  es  poden  incorporar  a  l'expedient  acadèmic  de 
l'estudiant  com  a  crèdits  optatius  i  ser  reconegudes  com  a  activitats  de  participació 
universitària. El reconeixement d’aquestes activitats dins de l'optativitat de cada pla d'estudis 
ha d'ajustar‐se a l'estructura dels diferents plans d'estudi de grau. 
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En conseqüència, en vista que el citat Reial decret estableix el nombre mínim de crèdits que ha 
de contenir un pla d'estudis per al seu  reconeixement per  la participació de  l'estudiantat en 
activitats universitàries,  s'ha apreciat  la  conveniència de modificar  i actualitzar  la normativa 
pròpia  de  la  Universitat  Politècnica  de  València,  per  a  afavorir  la  possibilitat  d'ampliar  el 
nombre de crèdits que cal reconèixer per  les activitats que, en el marc de  la present norma, 
realitze l'alumnat. 
 
Sobre  la  base  del  que  s’ha  assenyalat,  la  Comissió Acadèmica  proposa  per  a  l'aprovació,  si 
s’escau, pel Consell de Govern,  la següent Normativa per  la qual s'estableixen  les condicions 
generals per al reconeixement de crèdits per activitats en estudis universitaris de grau. 
 
Article 1. Àmbit d'aplicació. 
 
La  present  Normativa  té  per  objecte  regular,  en  el  marc  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València,  les condicions generals que han de complir‐se per a dur a  terme el  reconeixement 
acadèmic  de  crèdits  per  la  participació  dels  estudiants  de  grau  en  activitats  universitàries 
culturals, esportives, de  representació estudiantil,  solidàries  i de  cooperació  contingudes en 
l'article 12.8 del Reial Decret 1.393/2007, de 29 d'octubre,  i  la  seua modificació en el Reial 
decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials. 
 
Article 2. Nombre de crèdits que cal reconèixer per la participació en activitats universitàries. 
 
A  l'efecte de possibilitar el reconeixement acadèmic en crèdits referit en  l'article anterior, el 
pla  d'estudis  haurà  de  contemplar  la  possibilitat  que  els  estudiants  obtinguen,  per  la  seua 
participació  en  les  activitats  assenyalades,  un  reconeixement  d'un mínim  de  6  crèdits  i  un 
màxim de 18 crèdits sobre el total d'aquest pla d'estudis. 
 
Article 3. Activitats universitàries culturals. 
 
1. Les propostes d'activitats universitàries culturals que poden ser considerades dins d'aquest 
àmbit són aquelles l'organització de les quals correspon bé als diferents vicerectorats, centres, 
departaments  i  instituts universitaris de  la Universitat Politècnica de València, o bé a col∙legis 
majors i centres privats adscrits a la Universitat. 
 
2. Les activitats universitàries culturals organitzades per altres universitats poden ser objecte 
de  reconeixement  de  crèdits,  sempre  que  s'haja  establit  el  corresponent  conveni  entre 
aquesta universitat i la Universitat Politècnica de València. 
 
Article 4. Activitats esportives. 
 
1. Les activitats esportives que poden ser objecte de reconeixement són les que amb aquesta 
finalitat propose el vicerectorat que tinga la competència en matèria d'esports o, si s’escau, el 
màxim  òrgan  de  la  Universitat  Politècnica  de  València  que  tinga  atribuïda  aquesta 
competència. 
 
2. Així mateix,  poden  ser  objecte  de  reconeixement  de  crèdits  dins  d'aquest  apartat  altres 
activitats esportives proposades pels centres de la Universitat Politècnica de València, sempre 
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que tinguen l'informe favorable del vicerectorat o màxim òrgan de la Universitat competent en 
matèria d’esports. 
 
3. Les activitats esportives organitzades per altres universitats o institucions poden ser objecte 
de  reconeixement  de  crèdits  en  el  cas  que  s'haja  establit  el  corresponent  conveni  entre 
aquesta universitat o institució i la Universitat Politècnica de València. 
 
Article 5. Activitats de representació estudiantil. 
 
1.  Pertoca  el  reconeixement  de  crèdits  per  activitats  de  representació  estudiantil  quan 
aquestes  es  corresponen  amb  l'exercici  de  les  actuacions  pròpies  de  l’exercici  de  càrrecs 
unipersonals o per la pertinença a òrgans col∙legiats de la Universitat Politècnica de València. 
 
2. A aquest efecte, la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València efectua la 
corresponent proposta de reconeixement de crèdits per cadascun dels supòsits corresponents. 
 
Article 6. Activitats solidàries i de cooperació internacional per al desenvolupament. 
 
1. Es  consideren  incloses en aquest apartat aquelles activitats  la  finalitat de  les quals estiga 
encaminada a la difusió i el desenvolupament de programes de participació social i voluntariat, 
així com aquelles altres que afavorisquen la cooperació internacional per al desenvolupament 
amb col∙lectius vulnerables i entorns empobrits. 
 
2.  Aquestes  activitats  han  d'organitzar‐se  o  canalitzar‐se  a  través  dels  vicerectorats 
competents  en  matèria  de  relacions  internacionals,  cooperació,  assumptes  socials  i 
responsabilitat  social  corporativa,  els  quals  elaboraran  amb  aquesta  finalitat  les  propostes 
específiques  que  pertoquen,  bé  per  iniciativa  pròpia  o  com  a  conseqüència  de  propostes 
efectuades per organitzacions de caràcter solidari i de cooperació. 
 
3.  Així mateix,  poden  ser  objecte  de  reconeixement  de  crèdits  les  activitats  solidàries  i  de 
cooperació organitzades per centres de la Universitat, sempre que aquestes siguen incloses en 
la proposta específica assenyalada en el paràgraf anterior. 
 
Article 7. Equivalència de crèdits. 
 
Amb caràcter general, el reconeixement de les activitats a què fa referència aquesta normativa 
requereix la dedicació de 30 hores per ECTS reconegut. Excepcionalment, poden autoritzar‐se 
altres relacions d'equivalències entre ECTS i hores de dedicació, amb el límit d'1 ECTS per cada 
25 hores de dedicació. 
 
Article 8. Incorporació a l'expedient. 
 
1.  L'estudiantat  pot  sol∙licitar  a  la  secretaria  del  centre  on  cursa  els  estudis  de  grau  la 
incorporació  al  seu  expedient  del  reconeixement  de  crèdits  per  la  participació  en  activitats 
universitàries, d'acord amb el procediment establit. 
 
2. Els crèdits  reconeguts es computen com a crèdits optatius del corresponent pla d'estudis 
dins de la matèria que, a aquest efecte, s'haja considerat en la Memòria de verificació del títol. 
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3. La qualificació d'aquests crèdits és: apte/a, i no computen per a l'obtenció de la nota mitjana 
de l'expedient. 
 
4. El cost de la incorporació en l'expedient dels crèdits reconeguts per aquestes activitats és el 
que estableix el decret de taxes que publica anualment la Generalitat Valenciana. 
 
5.  Les  activitats  objecte  de  reconeixement  de  crèdits  han  d'haver  sigut  realitzades  per 
l'alumnat amb posterioritat a la seua primera matrícula en els estudis de grau. 
 
Article 9. Catàleg d'activitats objecte de reconeixement. 
 
1. Els  vicerectorats,  centres, departaments,  instituts o  altres entitats que desitgen proposar 
activitats  de  participació  universitària  que  puguen  ser  objecte  de  reconeixement  han  de 
sol∙licitar‐ho al vicerectorat competent en matèria d’alumnat en els terminis establits i a través 
del canal habilitat amb aquesta finalitat per la Universitat Politècnica de València.  
 
2. La Comissió de Reconeixement de Crèdits en Estudis de Grau de la Universitat Politècnica de 
València aprova per a cada curs acadèmic, i amb antelació a l'inici d’aquest, el catàleg específic 
de  les  activitats que  seran objecte de  reconeixement de  crèdits per  cadascun dels  apartats 
anteriors.  
 
3.  Aquest  catàleg  d'activitats  pot  estar  conformat  per  activitats  marc  (tipologia  genèrica 
d'activitats per a les quals cal concretar activitats específiques que poden definir‐se al llarg del 
curs acadèmic), com també per activitats concretes independents prèviament establides.  
 
4. Una vegada aprovat el  catàleg d'activitats d'un  curs acadèmic, el vicerector o vicerectora 
competent en matèria d'alumnat hi pot autoritzar  la  inclusió de noves activitats contingudes 
en  la  present  normativa  quan  l'interès  d’aquestes  justifique  aquest  reconeixement,  i  cal 
informar d'això a la Comissió de Reconeixement de Crèdits en Estudis de Grau. 
 
Disposició derogatòria. 
 
1.  Queda  derogada  expressament  la  Normativa  per  la  qual  s'estableixen  les  condicions 
generals  per  al  reconeixement  de  crèdits  per  activitats  en  estudis  universitaris  de  grau 
aprovada pel Consell de Govern de  la Universitat Politècnica de València en data 27 de maig 
del 2010. 
 
2. Així mateix, queden derogats tots aquells acords que contravinguen el que s'estableix en la 
present Normativa. 
 
Disposició final única. Entrada en vigor. 
 
Les disposicions contingudes en aquesta Normativa són aplicables a partir del curs 2021‐2022 i 
posteriors, després de la publicació prèvia en el Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de 
València. 
   


