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NORMATIVA SOBRE TRASLLATS D’EXPEDIENT 
(Aprovada en la sessió núm. 5/2015, del Consell de Govern, de 22 d’abril de 2015, i modificada en la 

sessió núm. 3/2017, del Consell de Govern, de 13 de març de 2017, i en la sessió núm. 4/2019, del 
Consell de Govern, de 16 d’abril de 2019) 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

L’article 29 del Reial decret 412/2014, el qual regula les condicions d’accés als ensenyaments 
universitaris oficials de grau i els procediments per a l’admissió a les universitats públiques espanyoles, 
determina els criteris generals a què s’han d’ajustar les universitats per a resoldre les sol·licituds de 
places d’estudiantat amb estudis universitaris oficials espanyols parcials, que vulguen ser admesos en 
una altra universitat o en estudis universitaris oficials. 

L’article 30 del Reial decret 412/2014 inclou igualment les condicions generals i regles que s’han de 
complir per a resoldre les sol·licituds de places de l’estudiantat amb estudis universitaris estrangers 
parcials o totals que no hagen obtingut l’homologació del títol a Espanya. 

En tots dos casos, s’atribueix al rector o rectora de la Universitat la competència per a la resolució 
d’aquestes sol·licituds, atenent els criteris generals que expressament es concreten en el Reial decret 
412/2014 i també els criteris específics que sobre aquesta matèria determine el Consell de Govern. 
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A fi d’acomplir aquest Reial decret i establir els criteris bàsics a què s’han d’ajustar les resolucions 
d’admissió en els supòsits indicats, s’estableix la següent normativa. 

 

Article 1. Admissió de l’estudiantat  

a) L’estudiantat amb estudis universitaris oficials de grau espanyols iniciats en una altra Universitat 
podrà ser admès en aquesta Universitat sempre que se li reconeguen un mínim de 30 crèdits, 
d’acord amb el que disposa l’article 6 del RD 1393/2007. Si no fora possible reconèixer aquest 
mínim de 30 crèdits, s’hauran d’incorporar al procés general d’admissió.  

El punt anterior s’aplicarà també a l’estudiantat que canvie de titulació a la Universitat Jaume I. 

b) L’estudiantat amb estudis universitaris oficials estrangers, parcials o totals, que no hagen 
obtingut l’homologació del títol a Espanya podrà ser admès en aquesta Universitat sempre que 
se li reconeguen un mínim de 30 crèdits, d’acord amb el que disposa l’article 6 del RD 
1393/2007. Si no fora possible reconèixer aquest mínim de 30 crèdits, s’hauran d’incorporar al 
procés general d’admissió. 

 

Article 2. Oferta de places previstes 

a) Per a l’estudiantat amb estudis universitaris oficials de grau espanyols iniciats en una altra 
Universitat o que canvie de titulació a la Universitat Jaume I, el límit màxim d’admissió que 
establirà la Universitat serà del 10% de les places oferides per al primer curs. D’aquest 
percentatge es destinarà una plaça per a cadascuna de les diferents quotes de reserva: majors de 
25 anys, titulats, persones amb discapacitat i esportistes d’alt nivell. En cas de no cobrir-se 
aquesta plaça s’acumularà a la quota general. 

b) Per a l’estudiantat amb estudis universitaris oficials estrangers parcials o totals que no hagen 
obtingut l’homologació del títol a Espanya, el límit màxim d’admissió que establirà la Universitat 
serà del 5% de les places oferides per a primer curs. 

c) En els dos supòsits anteriors, en cap cas s’admetrà el trasllat d’expedient de l’estudiantat que 
tinga esgotades les sis convocatòries d’examen en alguna de les assignatures de la Universitat 
d’origen.  

Tampoc s’admetrà el trasllat d’expedient de l’estudiantat al qual, després del reconeixement de 
crèdits, només els falte per cursar el Treball de Final de Grau. 

 

Article 3. Procediment 

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud, mitjançant l’aplicació informàtica establida a 
l’efecte en la web. 

Juntament amb la sol·licitud, s’ha d’acompanyar la documentació acreditativa assenyalada en l’annex 
III i sobre la qual caldrà fer la valoració corresponent. 
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Article 4. Comissió de Reconeixement de Crèdits 

En cada centre es constituirà una Comissió de Reconeixement de Crèdits, la qual serà l’encarregada 
d’emetre un informe amb expressió de les assignatures concretes de la titulació corresponent que es 
reconeixen. Aquest informe serà remés al Rectorat per a la seua resolució. 

 

Article 5. Criteris de prelació 
a) Estudiantat amb estudis universitaris oficials de grau espanyols iniciats en una altra Universitat 

o canvi de titulació a la Universitat Jaume I. 

Les sol·licituds es classificaran i prioritzaran en els següents grups: 

• Sol·licituds per a continuar estudis entre graus compartits de la Universitat Jaume I, on 
almenys 30 crèdits corresponen a assignatures idèntiques (és a dir, cal que coincidisquen 
el nom d’assignatura, els crèdits, les competències i l’avaluació). 

• Sol·licituds per a continuar els mateixos estudis. 

• Sol·licituds per a continuar estudis diferents de la mateixa branca de coneixement. 

• Sol·licituds per a continuar estudis pertanyents a una branca de coneixement diferent 
dels estudis previs cursats. 

En les titulacions corresponents a la FCHS, FCJE, i FCS i dins de cada grup, el requisit serà la 
nota d’admissió a la Universitat de l’última persona matriculada de la quota general en la titulació 
en el curs anterior a la sol·licitud, i les sol·licituds s’ordenaran segons la nota d’admissió. En cas 
d’accedir per una quota diferent de la general, es prendrà en consideració la nota de l’última 
persona matriculada per aquesta. En les titulacions en què la nota d’admissió de l’última persona 
matriculada siga igual o superior a 6,00 el requisit serà el 90% de la dita nota. 

Les qualificacions de les assignatures de la fase específica tindran validesa per a accedir a la 
Universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes, de conformitat 
amb la disposició addicional tercera del Reial decret 412/2014. 

En les titulacions corresponents a l’ESTCE, el criteri de prelació en cada grup serà la nota mitjana 
de l’expedient i el nombre de crèdits superats en la titulació iniciada (annex I). 

En cas d’empat entre diferents sol·licituds, en cada grup, a l’efecte del límit d’admissió es 
considerarà com una única sol·licitud. 

En qualsevol dels anteriors casos es tindrà en consideració els canvis de residència, esportistes 
d’alt nivell i situacions de víctimes de violència de gènere, sempre que complisquen els requisits 
establits en aquesta normativa. 

b) Estudiantat amb estudis universitaris oficials estrangers parcials o totals que no hagen obtingut 
l’homologació del títol a Espanya 
 
Les sol·licituds que complisquen el requisit de reconeixement de crèdits mínims, assenyalat 
anteriorment, i en el supòsit que el nombre de sol·licituds superen el límit d’admissió establit 
amb aquesta finalitat, la Comissió de Reconeixement establirà els criteris de prelació de les 
sol·licituds.  

En la titulació corresponent al grau en Medicina de la FCS es tindran en compte els criteris 
establits en l’annex II. 
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Article 6. Terminis 
Hi haurà un termini ordinari de presentació de sol·licituds, el qual es fixarà anualment en el calendari 
d’ordenació acadèmica de la Universitat Jaume I que, en tot cas, haurà de garantir que l’estudiantat puga 
incorporar-se als estudis de grau, a tot tardar, durant la primera quinzena del mes d’octubre.  

 

Article 7. Resolució 
En la resolució del Rectorat, amb l’informe previ de la corresponent comissió de reconeixement, es farà 
constar l’admissió de l’estudiantat per a continuar estudis i els reconeixements que corresponguen. 

Aquesta resolució, que només serà valida per al curs acadèmic que se sol·licita, comporta que 
l’estudiantat ha de formalitzar la matrícula el dia establit a l’efecte.  

Amb la resolució d’admissió del trasllat s’han de pagar les taxes al centre d’origen, si escau. 

 

Disposició addicional 
Es faculta el Vicerectorat amb competències en estudis a modificar el que disposa l’annex III d’aquesta 
normativa. 

 

Disposició final 
Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat 
Jaume I. 
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ANNEX I 

Criteri de prelació de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals per a l’estudiantat 
amb estudis universitaris oficials de grau espanyols iniciats en una altra Universitat o canvi de 
titulació a la Universitat Jaume I. 

 

Per a establir l’ordre de prelació indicat a l’apartat de l’article 5 es considerarà a l’estudiantat amb menys 
de 60 crèdits superats en el grau des del qual demanen el trasllat com a sol·licitants del grup 3, és a dir, 
per a continuar estudis diferents de la mateixa branca.  

Les sol·licituds s’ordenaran segons el nombre T, definit de la següent manera: 

T= (nota mitjana de l’expedient * nombre de crèdits superats) dividit per (nombre de cursos acadèmics 
matriculats * 60). 

En aquesta fórmula no computen les assignatures reconegudes. 

Exemple: per a un estudiant o estudianta amb una nota mitjana d’expedient de 8,5 que ha superat 80 
crèdits i s’ha matriculat en assignatures del grau en dos cursos acadèmics, el valor de T és: 

T= (8,5*80) / (2*60)= 680 / 120 = 5,6666666 

 

 

 

ANNEX II 

Criteris de prelació de l’estudiantat al grau en Medicina de la Universitat Jaume I amb estudis 
universitaris oficials estrangers parcials o totals que no han obtingut l’homologació del títol a 
Espanya. 
 

Les sol·licituds es classificaran i prioritzaran en els següents grups: 

• Sol·licituds per a continuar els mateixos estudis. 

• Sol·licituds per a continuar estudis diferents. 

Tot l’estudiantat que accedeixen per trasllat d’expedient han de cursar en la seua totalitat els cursos 
quart, cinquè i sisè. 

Només es podran reconèixer assignatures de primer, segon i tercer curs. 

Les sol·licituds s’ordenaran pel nombre de crèdits reconeguts. Només en el cas de superar el límit de 
100 crèdits reconeguts les sol·licituds s’ordenarien per la nota mitjana de l’expedient d’origen.  

Declaració d’equivalència de la nota mitjana dels estudis cursats a l’estranger, facilitada pel Ministeri 
d’Educació. 
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ANNEX III 

DOCUMENTACIÓ 
 

Documentació requerida: 

a) Estudiantat amb estudis universitaris oficials de grau espanyols iniciats en una altra Universitat 
o canvi de titulació en la Universitat Jaume I. 

Cal presentar la següent documentació: 

• Fotocòpia del document nacional d’identitat/passaport/NIE. 

• Certificat acadèmic oficial amb la nota mitjana. En el certificat acadèmic oficial ha de 
fer-se constar que l’estudiantat no ha esgotat les convocatòries d’examen en cap 
assignatura. 

• Document acreditatiu dels estudis que han donat accés a la Universitat, tret de les 
sol·licituds de l’ESTCE. 

• Programes de les assignatures superades, segellats pel centre de procedència. També 
caldrà indicar-hi la data de publicació en el BOE del pla d’estudis cursat. 

L’estudiantat de la Universitat Jaume I només ha de presentar la sol·licitud de trasllat 
d’expedient. 

b) Estudiantat amb estudis universitaris oficials estrangers parcials o totals que no hagen obtingut 
l’homologació del títol a Espanya. 

1 Cal presentar la següent documentació: 

• Fotocòpia compulsada del passaport/NIE/DNI. 

• Original o fotocòpia compulsada del certificat acadèmic en què consten les 
assignatures cursades i aprovades, amb indicació de la qualificació obtinguda. Cal 
indicar-hi l’escala que es fa servir per a la puntuació de les notes. 

• Declaració d’equivalència de la nota mitjana dels estudis cursats a l’estranger, 
facilitada pel Ministeri d’Educació. 

• Programes originals de les assignatures per a les quals se sol·licita el 
reconeixement, amb indicació de crèdits, hores o setmanes per semestre o any, 
segellats pel centre. 

• Pla d’estudis, segellat pel centre. 

• Si el centre d’estudis és privat, cal aportar-hi un document on es certifique que el 
títol expedit pel centre és de validesa oficial com els expedits per universitats 
públiques. 

• En cas d’estudis finalitzats, declaració jurada en què es declare que no s’ha iniciat 
cap tràmit d’homologació del títol, o resolució de la denegació de l’homologació 
dels estudis. 

Aquesta documentació ha d’estar correctament legalitzada (per via diplomàtica) i s’hi ha 
d’adjuntar una traducció jurada si està redactada en un idioma diferent del valencià, 
castellà o anglès. 
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2 Legalització: 

• Països en els quals s’apliquen les directives del Consell de la Unió Europea sobre 
reconeixement de títols. Els documents expedits per aquests països no necessiten 
legalització. 

• Conveni de la Haia. La informació corresponent a aquesta legalització l’ha de 
facilitar l’autoritat o els serveis consulars del país d’origen. 

• Conveni Andrés Bello. Aquesta legalització requereix: 

Primer. El reconeixement, per les autoritats del ministeri d’educació del país 
d’origen, de les signatures que figuren en el document original, quan es tracta 
de documents acreditatius d’estudis. 

Segon. La legalització del ministeri d’afers exteriors del país d’origen. 

Tercer. El reconeixement de la signatura anterior pel consolat espanyol al país 
d’origen. 

• La resta de països. 

Primer. El reconeixement, per les autoritats del ministeri d’educació del país 
d’origen, de les signatures que figuren en el document original, quan es tracte 
de documents acreditatius d’estudis. 

Segon. La legalització del ministeri d’afers exteriors del país d’origen. 

Tercer. El reconeixement de la signatura anterior pel consolat espanyol al país 
d’origen. 

Quart. El reconeixement de la signatura anterior pel Ministeri d’Afers 
Exteriors espanyol. 

 


