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Exposició de motius 

L’existència de tribunals de compensació té ja una llarga tradició en moltes universitats, i la justificació 

d’aquests es reforça en els nostres dies per l’aplicació, al costat dels procediments clàssics d’avaluació, de 

l’avaluació continuada o curricular en el conjunt de les etapes de l’ensenyament. 

L’avaluació curricular constitueix, precisament, el fonament dels tribunals de compensació que intenten 

respondre a certes situacions acadèmiques particulars, que impedeixen un estudiant o estudianta obtindre el 

títol a què aspira per no haver superat un reduït percentatge de crèdits o una assignatura. La finalitat 

d’aquests tribunals és enjudiciar la labor realitzada per l’estudiantat durant tots els seus anys d’estada a la 

universitat i permet decidir si, en conjunt, té mèrits suficients per a rebre la titulació a què ha optat malgrat 

no haver superat la totalitat dels crèdits o matèries exigides. 
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CAPÍTOL I 

Àmbit d’aplicació de la compensació 

Article 1 

1. La compensació és d’aplicació en aquells casos en què l’estudiant o estudianta ha cursat el pla 

d’estudi corresponent a la seua titulació i, una vegada s’han esgotat els procediments habituals, els 

falta per superar una assignatura, sempre que aquesta siga troncal o obligatòria. Així mateix caldrà 

no haver esgotat les dues convocatòries d’examen anuals a les quals l’alumnat es pot presentar per 

curs acadèmic. 

2. En tots els casos cal haver realitzat, almenys, dos cursos acadèmics a la Universitat Jaume I i haver-

se presentat a les quatre convocatòries d’examen de les que disposa l’estudiant per a superar una 

assignatura, sense perjudici d’allò que estableix la disposició transitòria segona. 

Article 2 

En aquelles titulacions en què s’exigeix projecte de final de carrera, aquest queda exclòs del còmput 

d’assignatures pendents, a l’únic efecte de sol·licitar la compensació. 

Article 3 

No són compensables els crèdits corresponents al Pràcticum ni al projecte de fi de carrera en aquelles 

titulacions en les quals n’hi ha. 

 

CAPÍTOL II 

Tribunal de compensació de qualificacions 

Article 4 

El tribunal de compensació és un òrgan de caràcter acadèmic que opera, per acord del Consell de Govern, en 

cada un dels tres centres de la Universitat Jaume I. 

Article 5 

1. S’ha de constituir un tribunal de compensació de qualificacions en cada un dels tres centres de la 

Universitat Jaume I. Cada tribunal està format pels membres següents: 

• Presidència: el degà o degana o el director o directora del centre, que pot delegar en un 

director o directora de titulació. 

• Vocals: 

- Tres professors o professores elegits per la junta de centre entre els membres del 
personal docent i investigador amb docència a temps complet al centre. 

- Un estudiant o estudianta elegit per la junta de centre entre els membres d’aquesta. 
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- El secretari o secretària del centre, que ha d’actuar com a secretari del tribunal de 
compensació amb veu però sense vot. 

 

2. Els vocals que siguen professors o professores són elegits per al període durant el qual s’estenga el 

mandat de la junta de centre que els elegisca; s’han de renovar, sense possibilitat de reelecció, amb la 

constitució d’una nova junta. L’estudiant o estudianta vocal és elegit per a un període màxim de dos 

anys, i s’ha de renovar quan es porte a terme la nova elecció de representants d’estudiantat a la Junta de 

Centre. 

3. Cada vocal electe té un suplent que, en el cas del professorat, ha de ser d’una altra àrea de coneixement, 

i que ha de substituir el titular respectiu en aquelles ocasions en què aquest no puga, per motius 

justificats, participar en una determinada sessió del tribunal de compensació. 

4. En el cas que un vocal perda la seua condició, per raó distinta a l’acabament del període per al qual va 

ser elegit, s’ha de portar a terme l’elecció d’un nou vocal per al període que quede per a completar el 

mandat. Al nou vocal, sempre que queden menys de dos anys per a la renovació, no li és aplicable la 

prohibició de reelecció. 

 
CAPÍTOL III 

Procediment 

Secció I: Criteris generals d’actuació dels tribunals 

Article 6 

El tribunal ha de valorar, de manera global, la trajectòria acadèmica de l’estudiant o estudianta al llarg dels 

seus estudis universitaris, ha d’analitzar les qualificacions que consten al seu expedient i tota la informació 

complementària que considere oportuna per a justificar les seues decisions. Així mateix, ha de vetllar pel 

compliment dels criteris de transparència i equitat, i ha d’evitar actuacions discriminatòries. 

Article 7 

En cap cas es poden realitzar proves d’examen a l’estudiantat implicat, perquè aquesta avaluació global 

compensatòria exclou aqueix tipus de proves; s’ha de justificar la decisió que corresponga en funció de la 

trajectòria acadèmica anterior. 

Secció II: Normes de procediment 

Article 8 

1. L’estudiantat que es trobe en alguna de les situacions previstes en l’àmbit d’aplicació d’aquesta 

normativa pot presentar la seua sol·licitud de compensació de qualificacions durant els mesos de març i 

de setembre de cada any acadèmic. 
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2. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant instància dirigida al degà o degana o al director o 

directora del centre i han d’incloure una justificació raonada de la petició. 

3. Cada persona només pot presentar una vegada la seua sol·licitud de compensació de qualificacions. 

Article 9 

1. El secretari o secretària del tribunal de compensació ha d’estendre una acta de cada sessió on quede 

reflectit el vot de cada membre, que només pot ser favorable o desfavorable. L’acord final requereix 

almenys tres vots favorables. 

2. La qualificació reflectida en l’acta, tant si és favorable com desfavorable, s’ha d’incorporar a 

l’expedient acadèmic de l’estudiantat. 

3. En els casos en què la resolució del tribunal siga favorable, hi ha de figurar el nom de l’estudiant o 

estudianta,  l’assignatura o crèdits compensats i la qualificació «Aprovat per compensació: 5». 

Article 10 

1. La qualificació atorgada pel tribunal de compensació computa en la mitjana de l’expedient de 

l’estudiantat. La data de resolució favorable de compensació té els efectes acadèmics de finalització 

d’estudis. 

2. Els acords del tribunal de compensació s’han de comunicar per escrit a les persones interessades i no 

esgoten la via administrativa. Contra aquests pot interposar-se recurs d’ alçada davant del Rectorat de 

la Universitat Jaume I. 

3. El tribunal de compensació de qualificacions ha de resoldre les sol·licituds presentades per 

l’estudiantat abans del 30 d’abril, en el cas de la convocatòria de març i abans del 30 d’octubre, en el 

cas de la convocatòria de setembre de l’any en curs corresponent. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 

Amb caràcter excepcional, l’estudiantat de plans d’estudis corresponents a titulacions oficials impartides per 

la Universitat Jaume I que estiga matriculat en el curs acadèmic 2007/08, pot presentar les sol·licituds de 

compensació durant els mesos de maig i octubre del 2008.  

Així mateix, el requisit de l’apartat 1 de l’article 1 referit que l’assignatura que falte per superar siga troncal 

o obligatòria, només serà aplicable a partir del curs acadèmic 2008/09. 
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 

A partir del curs 2011/2012 i per a facilitar a l’estudiantat la finalització del seus estudis en els plans de 

primer i segon cicle en procés d’extinció per a tramitar les sol·licituds de compensació de qualificacions d’ 

assignatures sense dret a examen no es tindrà en compte el nombre de convocatòries esgotades. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA 

A partir del curs 2016/2017 per a tramitar les sol·licituds de compensació de qualificacions dels plans 

d’estudis de primer i segon cicle totalment extingits no es tindrà en compte el caràcter de l’assignatura 

pendent de superar per a finalitzar els estudis. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

El termini màxim per a sol·licitar la compensació d’assignatures per a les Diplomatures, Llicenciatures i 

Enginyeries serà el que es detalla a continuació: 

 TITULACIÓ CURS 
EXTINCIÓ 

ÚLTIM CURS PER 
A SOL·LICITAR 

COMPENSATÒRIA 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 
Llicenciatura en Administració d'Empreses 2014/2015 2018/2019 
Llicenciatura en Dret 2015/2016 2019/2020 
Llicenciatura en Ciències del Treball 2014/2015 2018/2019 
Diplomatura en Ciències Empresarials 2013/2014 2017/2018 
Diplomatura en Gestió i Administració Pública 2013/2014 2017/2018 
Diplomatura en Relacions Laborals 2012/2013 2016/2017 
Facultat de Ciències Humanes i Socials 
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 2014/2015 2018/2019 
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 2014/2015 2018/2019 
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 2013/2014 2017/2018 
Llicenciatura en Filologia Anglesa 2013/2014 2017/2018 
Llicenciatura en Psicologia 2014/2015 2018/2019 
Llicenciatura en Humanitats 2014/2015 2018/2019 
Mestre, especialitat Educació Primària 2013/2014 2017/2018 
Mestre, especialitat Educació Infantil 2013/2014 2017/2018 
Mestre, especialitat Educació Física 2013/2014 2017/2018 
Mestre, especialitat Educació Musical 2013/2014 2017/2018 
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 
Llicenciatura en Química 2014/2015 2018/2019 
Arquitectura Tècnica 2012/2013 2016/2017 
Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. Hortofructicultura. i Jardineria 2013/2014 2017/2018 
Enginyeria Química 2014/2015 2018/2019 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 2013/2014 2017/2018 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 2013/2014 2017/2018 
Enginyeria Informàtica 2015/2016 2019/2020 
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Mecànica 2013/2014 2017/2018 
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 2013/2014 2017/2018 
Enginyeria Industrial 2015/2016 2019/2020 

 


