NORMATIVA DE REGULACIÓ DE L’OFERTA PER A
L’OBTENCIÓ DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ
PREÀMBUL.
La possibilitat de cursar matèries diferents de les que inclou el propi pla
d’estudis és una de les característiques diferencials de la reforma dels títols universitaris
que suposà la Llei de Reforma Universitària de 1983. Aquesta possibilitat es
desenvolupa mitjançant el que avui és àmpliament conegut com a crèdits de lliure
elecció, que representen com a mínim el 10% de la dedicació lectiva global de cada pla
d’estudis, tal com disposa el Reial Decret 1497/1987. Aquest espai curricular és l’ocasió
per a accedir a ofertes educatives que complementen i flexibilitzen els estudis
acadèmics elegits, i facilitar una formació més plural i interdisciplinar.
Per aconseguir-ho, la Universitat està obligada a facilitar als seus estudiants una
oferta específica coherent amb l’esperit de la lliure elecció:
“La Universidad incluirá en el plan de estudios un porcentaje en créditos sobre la
carga lectiva total del mismo que el estudiante aplicará a las materias, seminarios u otras
actividades académicas que libremente escoja entre las ofertadas por la propia
Universidad o por otra Universidad con la que establezca el convenio oportuno.
A tales efectos, las universidades deberán determinar, al comienzo de cada curso
académico, la relación de materias, seminarios y demás actividades académicas que
constituyan el objeto de la libre elección del estudiante, pudiendo, en función de su
capacidad docente, limitar el número de plazas que se oferten.” (Reial Decret
1267/1994).
Aquesta oferta ha d’ajustar-se a l’estructura de la Universitat, l’àmplia diversitat
disciplinar de la qual facilita la consecució del que la lliure elecció persegueix, però la
seua dispersió geogràfica és un factor limitant. Per això és convenient que l’oferta
s’establisca separadament per grans àrees acadèmiques i campus, i que atenga de forma
prioritària la inclusió de materies específiques que proporcionen un bagatge cultural
complementari al propi de l’àrea acadèmica d’origen.

SOBRE LA LLIURE ELECCIÓ.
Art. 1.- Per a l’obtenció de qualsevol títol universitari oficial, els estudiants han de
cursar el nombre de crèdits de lliure elecció establert en el pla d’estudis corresponent,
que almenys suposarà el 10% de la dedicació lectiva global del pla. La Universitat de
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València arbitrarà els mitjans necessaris perquè els seus estudiants puguen satisfer
aquest dret a la lliure elecció proporcionant-los a més la informació i l’assessorament
convenients.
Art. 2.- Els crèdits de lliure elecció es poden obtenir per 3 vies distintes, segons els
interessos dels estudiants i les decisions que prenguen:
a) Cursant matèries optatives del títol que l’estudiant pretén obtenir: els estudiants que
trien aquesta via per reforçar el currículum propi del títol podran, en acabar els
estudis, fer valer com a crèdits de lliurre elecció l’excés de crèdits corresponent a
matèries optatives cursades del seu propi pla d’estudis.
b) Cursant matèries o altres activitats acadèmiques de l’oferta específica de lliure
elecció: aquesta oferta específica aplega propostes de diverses procedències;
I.- Matèries d’altres plans d’estudis oficials: proporcionaran crèdits de lliure elecció
aquelles matèries que hagen estat incloses anualmente en l’oferta de curs acadèmic
de cada títol de la Universitat com a matèries de lliure elecció.
II.- Matèries i altres activitats acadèmiques de nomès lliure elecció: es consideren
matèries de només lliure elecció aquelles no incloses en cap pla d’estudis i que la
Universitat de València ofereix anualment, juntament amb seminaris i altres
activitats acadèmiques, en l’oferta de curs acadèmic per a cada un dels seus títols
amb l’única finalitat de ser cursades com a crèdits de lliure elecció. Totes aquestes
matèries i activitats acadèmiques de només lliure elecció, excepte les que es
corresponguen amb complements de formació de títols oficials, no tindran
qualificació, i per a cada estudiant s’assenyalarà únicament la condició d’APTE o
NO APTE, que dependrà de les condicions establertes i fetes públiques amb
anterioritat per a cada una de les matèries pel seu responsable.
c) Realitzant activitats formatives de col.laboració acadèmica reconegudes del
Vicerectorat d’Estudis.
Art. 3.- Per al règim d’equivalències d’aquelles activitats o cursos que no hagen estat
organitzats en crèdits, es reconeixerà com a crèdits de lliure elecció el nombre enter
menor de cinc i més pròxim per defecte al 10% de les hores cursades, sempre que no
s’establisca altra cosa en l’oferta de curs acadèmic corresponent.
Art. 4.- Els estudiants de centres adscrits poden cursar com a lliure elecció les matèries
i activitats ofertes per la Universitat de València en els termes que establisca el conveni
corresponent.
Art. 5.- Les persones que no pertanyen al personal docent i investigador de la
Universitat de València només excepcionalment poden impartir matèries i activitats
acadèmiques de les ofertes exclusivament per a l’obtenció de crèdits de lliure elecció.
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Aquesta excepcionalitat haurà de ser concedida pel Consell de Govern en la
corresponent oferta de curs acadèmic.

SOBRE L’OFERTA PER A EXERCIR LA LLIURE ELECCIÓ.
Art. 6.- La Universitat de València oferirà per a cada curs acadèmic un conjunt de
matèries i activitats acadèmiques específiques perquè siguen cursades com a crèdits de
lliure elecció, i totes hauran de figurar en l’oferta de curs acadèmic.
Art. 7.- Les matèries i altres activitats acadèmiques que conformaran l’oferta, incloses
les que formen part d’altres plans d’estudis, han de ser definides per a cada un dels títols
i aprovades anualment pel Consell de Govern com a part de l’oferta del curs acadèmic
dels títols. En cap cas s’inclouran en aquesta oferta de crèdits de lliure elecció els
corresponents a les assignatures de pràctiques, les que incloguen pràctiques clíniques,
externes o de laboratori, excepte en aquells casos considerats en la disposició addicional
tercera. Així mateix, tampoc s’hi inclouran els cursos de postgrau i tercer cicle. D’altra
banda, “En ningún caso podrán ser objeto de libre elección aquellas materias o
actividades académicas de contenido idéntico o muy similar a de las materias propias ya
cursadas de la titulación correspondiente, ni aquellas otras materias que puedan estar
sujetas a prerrequisitos o incompatibilidades.” (Reial Decret 1267/1994). Els centres
han de facilitar especialment el compliment d’aquest precepte, orientant sobre les
particularitats i conveniència d’inclusió de matèries i activitats concretes en l’oferta de
lliure elecció per als títols que custodien.
Art. 8.- Aquesta oferta específica ha d’atenirse al que dispose per a l’oferta de curs
acadèmic el vicerectorat responsable de l’organització de la docència, tant en la seua
organització i estructura, com en la disponibilitat de recursos docents, ja siguen humans
o materials.
Art. 9.- Les matèries i activitats dissenyades exclusivament per a ser incloses en l’oferta
específica de lliure elecció computen en la dedicació docent dels professors, tal como es
dispose en l’aplicació del document de plantilla de professorat.

SOBRE LES TAXES DELS CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ.
Art. 10.- Les taxes per a totes aquelles assignatures incloses en plans d’estudis de la
Universitat de València, els crèdits de les quals es facen valer com a crèdits de lliure
elecció, estan fixades per la Llei 12/97 de taxes de la Generalitat Valenciana, que hi fa
una referència explícita a l’article 141.3: “Els crèdits corresponents a matèries de lliure
elecció per a l’estudiant, per a la configuració flexible del seu currículum, seran abonats
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segons la tarifa establerta per a la titulació que es pretén obtenir, independentment del
departament que impartisca aquests crèdits”.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. El vicerector d’Estudis pot proposar al
Consell la concessiò de crèdits de lliure elecció, amb caràcter excepcional, per activitats
acadèmiques alienes a la Universitat de València que no hagen estat previstes en
aquesta normativa i que considere adequades per al correcte desenvolupament de
l’oferta de lliure elecció. No es podran considerar activitats alienes a la Universitat de
València aquelles que compten amb la participació de personal docent i investigador de
la Universitat, ni amb la dels seus centres, departaments o instituts, llevat que en el
conveni corresponent es dispose una altra cosa.
Tan sols es podran obtenir crèdits de lliure elecció en les activitats alienes a la
Universitat de València que a aquest efecte hagen estat reconegudes per la Universitat
mitjançant l’oportú conveni amb l’entitat organitzadora, i una vegada establert el seu
règim d’equivalències amb la seua inclusió en la corresponent oferta de curs acadèmic.
En el conveni hauran de figurar les condicions acadèmiques i econòmiques de l’activitat
per als estudiants de la Universitat, amb referències explícites a les condicions en què es
podrà publicitar l’activitat per part de l’entitat responsable i als preus públics que hauran
de satisfacer els estudiants a la Universitat de València. Sempre que no s’establisca altra
cosa en aquest respecte, el reconeixement del nombre de crèdits atorgat per
l’equivalència de l’activitat comportarà el pagament dels preus públics segons la tarifa
establerta per al títol que l’estudiant pretén obtenir. Els crèdits de lliure elecció
obtinguts per mitjà d’aquestes activitats es reconeixeran i incorporaran en l’expedient
acadèmic una vegada acabada l’activitat, justificant-la degudament amb un certificat de
l’entitat responsable.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. Es delega en el vicerector d’Estudis la
competència per a dictar instruccions de desplegament d’aquesta normativa.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. Es podrà realitzar oferta de lliure elecció
en assignatures que incloguen pràctiques de laboratori en aquells casos en què aquestes
constituïsquen un complement de formació per a accedir a un títol, o en aquells casos en
què existisca una gran transversalitat entre titulacions d’un mateix centre/centres i es
considere adequat per a una millor formació curricular dels estudiants . En aquest cas, el
centre/centres realitzarà una proposta que sempre suposarà una oferta limitada per a un
conjunt determinat d’estudiants.

4

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA. El Vicerectorat d’Estudis podrà incorporar,
per circumstàncies excepcionals, al llarg del curs noves matèries no incloses en la
relació establerta en l’OCA corresponent a cada títol.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. Queda derogada la normativa aprovada en l’acord
de Junta de Govern AJGUV 1999/485 de 21 de desembre de 1999, la seua modificació
(AJGUV 147/2001 de 5 de juny de 2001), i totes aquelles disposicions d’igual o inferior
rang que s’oposen al que estableix aquesta normativa.
DISPOSICIÓ FINAL. Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seua
aprovació pel Consell de Govern de la Universitat de València.

----------ooooo000ooooo---------APROVADA EN CONSELL DE GOVERN DE 30 DE JUNY DE 2004 (ACGUV 108/2004).
CORRECCIÓ D’ERRADES EN CONSELL DE GOVERN DE 28 DE SETEMBRE DE 2004.
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