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MINISTERI D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

17643 REIAL DECRET 1125/2003, de 5 de setem-
bre, pel qual s’estableix el sistema europeu
de crèdits i el sistema de qualificacions en
les titulacions universitàries de caràcter ofi-
cial i validesa a tot el territori nacional.
(«BOE» 224, de 18-9-2003.)

Entre les mesures encaminades a la construcció de
l’Espai Europeu d’Educació Superior hi ha l’establiment
del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS)
en les titulacions oficials de grau i de postgrau. Aquest
sistema s’ha generalitzat a partir dels programes de mobi-
litat d’estudiants Sòcrates-Erasmus, i ha facilitat les equi-
valències i el reconeixement d’estudis realitzats en altres
països. Així mateix, la seva implantació ha estat reco-
manada en les successives declaracions de Bolonya
(1999) i Praga (2001).

El sistema europeu de crèdits està implantat en una
gran majoria dels estats membres i associats a la Unió
Europea i constitueix un punt de referència bàsic per
aconseguir la transparència i l’harmonització dels seus
ensenyaments. L’adopció d’aquest sistema constitueix
una reformulació conceptual de l’organització del currí-
culum de l’educació superior mitjançant la seva adap-
tació als nous models de formació centrats en el treball
de l’estudiant. Aquesta mesura de l’haver acadèmic com-
porta un nou model educatiu que ha d’orientar les pro-
gramacions i les metodologies docents centrant-les en
l’aprenentatge dels estudiants, no exclusivament en les
hores lectives.

El sistema europeu de transferència i acumulació de
crèdits ofereix, així mateix, els instruments necessaris
per comprendre i comparar fàcilment els diferents sis-
temes educatius, facilitar el reconeixement de les qua-
lificacions professionals i la mobilitat nacional i inter-
nacional, amb reconeixement complet dels estudis cur-
sats, incrementar la co�aboració entre universitats i la
convergència de les estructures educatives i, en defi-
nitiva, fomentar l’aprenentatge en qualsevol moment de
la vida i en qualsevol país de la Unió Europea.

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’u-
niversitats, als articles 87 i 88, encomana al Govern,
en l’àmbit de les seves competències, l’adopció de les
mesures necessàries per a la plena integració del sistema
espanyol a l’espai europeu d’educació superior. Entre
aquestes mesures hi ha, en primer lloc, determinar les
normes necessàries perquè sigui el crèdit europeu la
unitat de mesura de l’haver acadèmic corresponent a
la superació de cada una de les matèries que integren
els plans d’estudi dels diversos ensenyaments conduents
a l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en
tot el territori nacional. L’aplicació del sistema de crèdits
europeus suposa, fora d’això, una condició prèvia i neces-
sària per establir les noves titulacions que s’han d’anar
configurant com a conseqüència de les previsions que
conté l’apartat 2 de l’article 88 d’aquesta Llei orgànica.

Aquest objectiu d’afavorir la transparència entre els
sistemes educatius dels diferents estats membres no
només es pot assolir adequadament amb la implantació
del suplement europeu al títol, sinó també amb l’esta-
bliment de sistemes de qualificacions als alumnes que
siguin fàcilment comparables i permetin el càlcul dels
percentatges d’èxit dels estudiants en cada assignatura.

El sistema de qualificació vigent a les universitats
espanyoles difereix notablement dels propugnats per a

la construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior,
per la qual cosa és pertinent modificar-lo. El sistema
de qualificació ha de ser quantitativament formulat per
facilitar la seva comparació amb el sistema de graus
de qualificacions del sistema de crèdits europeus i l’es-
tabliment d’una distribució interna de les qualificacions
atorgades.

Aquest Reial decret ha rebut informe del Consell de
Coordinació Universitària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació,
Cultura i Esport, d’acord amb el Consell d’Estat i amb
la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió
del dia 5 de setembre de 2003,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir el crèdit
europeu com la unitat de mesura de l’haver acadèmic
en els ensenyaments universitaris de caràcter oficial, així
com el sistema de qualificació dels resultats acadèmics
obtinguts pels estudiants en aquests ensenyaments.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

El concepte de crèdit i el mode d’assignació establerts
en aquesta norma s’apliquen a les directrius generals
pròpies corresponents a títols universitaris de caràcter
oficial que aprovi el Govern a partir de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret, així com als plans d’estudis que
s’hagin de cursar per a l’obtenció i l’homologació dels
títols.

Article 3. Concepte de crèdit.

El crèdit europeu és la unitat de mesura de l’haver
acadèmic que representa la quantitat de treball de l’es-
tudiant per complir els objectius del programa d’estudis
i que s’obté per la superació de cada una de les matèries
que integren els plans d’estudis dels diversos ensenya-
ments conduents a l’obtenció de títols universitaris de
caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. A
aquesta unitat de mesura s’integren els ensenyaments
teòrics i pràctics, així com altres activitats acadèmiques
dirigides, amb inclusió de les hores d’estudi i de treball
que l’estudiant ha de realitzar per assolir els objectius
formatius propis de cada una de les matèries del pla
d’estudis corresponent.

Article 4. Assignació de crèdits.

1. El nombre total de crèdits establert en els plans
d’estudis per a cada curs acadèmic és de 60.

2. El nombre de crèdits de cada titulació es dis-
tribueix entre la totalitat de les matèries integrades al
pla d’estudis que ha de cursar l’alumne, en funció del
nombre total d’hores que comporti per a l’alumne la
superació o realització de cada una d’aquestes.

3. En l’assignació de crèdits a cada una de les matè-
ries que configurin el pla d’estudis es computa el nombre
d’hores de treball requerides per a l’adquisició pels estu-
diants dels coneixements, les capacitats i les destreses
corresponents. En aquesta assignació s’hi han d’incloure
les hores corresponents a les classes lectives, teòriques
o pràctiques, les hores d’estudi dedicades a la realització
de seminaris, treballs, pràctiques o projectes, i les exi-
gides per a la preparació i realització dels exàmens i
proves d’avaluació.
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4. Aquesta assignació de crèdits, i l’estimació del
seu nombre corresponent d’hores, s’entén referida a un
estudiant dedicat a cursar a temps complet estudis uni-
versitaris durant un mínim de 36 setmanes i un màxim
de 40 setmanes per curs acadèmic.

5. El nombre mínim d’hores, per crèdit, és de 25,
i el nombre màxim, de 30.

6. El Govern, amb l’informe previ del Consell de
Coordinació Universitària, ha de fixar el nombre mínim
de crèdits que s’han d’assignar a una determinada matè-
ria en plans d’estudi d’ensenyaments conduents a l’ob-
tenció de títols universitaris oficials amb validesa a tot
el territori nacional.

Article 5. Sistema de qualificacions.

1. L’obtenció dels crèdits corresponents a una matè-
ria comporta haver superat els exàmens o les proves
d’avaluació corresponents.

2. El nivell d’aprenentatge aconseguit pels estu-
diants s’ha d’expressar amb qualificacions numèriques
que s’han de reflectir en l’expedient acadèmic juntament
amb el percentatge de distribució d’aquestes qualifica-
cions sobre el total d’alumnes que hagin cursat els estu-
dis de la titulació en cada curs acadèmic.

3. La mitjana de l’expedient acadèmic de cada alum-
ne és el resultat de l’aplicació de la fórmula següent:
suma dels crèdits obtinguts per l’alumne multiplicats
cada un d’ells pel valor de les qualificacions que corres-
ponguin, i dividida pel nombre de crèdits totals obtinguts
per l’alumne.

4. Els resultats obtinguts per l’alumne en cada una
de les matèries del pla d’estudis es qualifiquen en funció
de l’escala numèrica següent de 0 a 10, amb expressió
d’un decimal, a la qual es pot afegir la qualificació qua-
litativa corresponent:

0-4,9: Suspens (SS).
5,0-6,9: Aprovat (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Exce�ent (SB).

5. Els crèdits obtinguts per reconeixement de crè-
dits corresponents a activitats formatives no integrades
en el pla d’estudis no es qualifiquen numèricament ni
computen a efectes de còmput de la mitjana de l’ex-
pedient acadèmic.

6. La menció de «matrícula d’honor» pot ser ator-
gada a alumnes que hagin obtingut una qualificació igual
o superior a 9.0. El seu nombre no pot excedir el cinc
per cent dels alumnes matriculats en una matèria en
el curs acadèmic corresponent, llevat que el nombre d’a-
lumnes matriculats sigui inferior a 20, cas en què es
pot concedir una sola «matrícula d’honor».

Disposició transitòria única. Adaptació al sistema.

Els ensenyaments universitaris actuals conduents a
l’obtenció d’un títol universitari oficial que estiguin
implantats en l’actualitat s’han d’adaptar, en tot cas, al
sistema de crèdits que estableix aquest Reial decret
abans de l’1 d’octubre de 2010.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Als efectes del que disposa l’article 2 d’aquest Reial
decret, queden derogats l’apartat 7 de l’article 2 i els
apartats u.4 i u.5, primer paràgraf, de l’annex I del Reial
decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’es-
tableixen les directrius generals comunes dels plans d’es-
tudis dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa
a tot el territori nacional, en la redacció que, respec-
tivament, han donat als esmentats apartats el Reial

decret 779/1998, de 30 d’abril, i el Reial decret
1267/1994, de 10 de juny, així com totes les dispo-
sicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que
disposa aquesta norma.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.30a de la Constitució espanyola i
d’acord amb el que estableixen l’article 87, l’article 88.1
i 3 i la disposició final tercera de la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre.

Disposició final segona. Habilitació per al desplega-
ment reglamentari.

Correspon al ministre d’Educació, Cultura i Esport dic-
tar, en l’àmbit de les seves atribucions, les disposicions
que siguin necessàries per a l’aplicació del que disposa
aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 5 de setembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació, Cultura i Esport,
PILAR DEL CASTILLO VERA

MINISTERI
DE MEDI AMBIENT

17646 CORRECCIÓ d’errades al Reial decret
653/2003, de 30 de maig, sobre incineració
de residus. («BOE 224, de 18-9-2003.)

Havent observat errades al Reial decret 653/2003,
de 30 de maig, sobre incineració de residus, publicat
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 142, de 14
de juny de 2003, i en el suplement en català número
14, d’1 de juliol de 2003, es procedeix a fer-ne les rec-
tificacions oportunes referides a la versió en llengua
catalana:

A la pàgina 2734, primera columna, a l’annex II, al
quart paràgraf de l’annex, on diu: «... que, en ser inci-
nerats, generarien el 10% de calor...», ha de dir: «... que,
en ser incinerats, generessin el 10% de calor...».

A la pàgina 2736, primera columna, on diu: «2.2.C.
Valors límit d’emissió totals:», ha de dir:

«2.2

C. Valors límit d’emissió totals:».

A la pàgina 2736, primera columna, a la taula relativa
a dioxines i furans, on diu: «0,1 mg/m3», ha de dir:
«0,1 ng/m3».

A la pàgina 2736, primera columna, on diu: «3.1.C.
Valors límit d’emissió totals:», ha de dir:

«3.1

C. Valors límit d’emissió totals:».


