
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 138  Dissabte 7 de juny de 2014  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
6008 Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica 

dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa 
(LOMCE) modifica els requisits d’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau des 
del títol de batxillerat o equivalent, des del títol de tècnic superior de formació professional, 
tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior, així com per als 
estudiants procedents de sistemes educatius estrangers.

En aquesta nova regulació desapareix la superació de la prova d’accés a la universitat 
com a requisit d’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i s’estableix com a 
requisit la possessió de la titulació que dóna accés a la universitat: títol de batxillerat o 
títol, diploma o estudis equivalents, i títols de tècnic superior de formació professional, 
tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior.

A més, d’acord amb la nova redacció de l’article 38 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació, són les universitats les que determinen, segons diferents criteris de 
valoració, l’admissió en aquests ensenyaments dels estudiants que hagin obtingut la 
titulació que dóna accés a la universitat.

Els criteris de valoració i els procediments d’admissió establerts per les universitats 
també són aplicables per als estudiants dels sistemes educatius estrangers. En el cas 
dels titulats al batxillerat europeu i al batxillerat internacional i dels estudiants procedents 
de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea o d’altres estats amb els 
quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat, 
s’estableix com a requisit d’accés l’acreditació de la titulació corresponent i s’estableixen 
els mateixos criteris d’admissió que puguin fixar les universitats per als estudiants en 
possessió del títol del sistema educatiu espanyol.

Els estudiants procedents de sistemes educatius pertanyents a països amb els quals 
no s’hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement de títols en règim de 
reciprocitat poden accedir als estudis oficials de grau amb l’homologació prèvia dels seus 
estudis pels espanyols corresponents, d’acord amb els criteris d’admissió específics 
establerts per les universitats i regulats en aquest Reial decret.

Aquesta nova regulació exigeix, d’acord amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 42 de 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en la seva redacció introduïda 
per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, que el Govern, amb l’informe previ de la 
Conferència General de Política Universitària, estableixi les normes bàsiques per a 
l’admissió dels estudiants que sol·licitin ingressar als centres universitaris, respectant 
sempre els principis d’igualtat, mèrit i capacitat i, en tot cas, de conformitat amb el que 
indica l’article 38 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

D’acord amb aquest mandat, aquest Reial decret té per objecte establir la normativa 
bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau. Així 
mateix, s’estableix el calendari d’implantació d’aquest procediment, es determinen els 
criteris i les condicions per al manteniment de la qualificació obtinguda en la prova d’accés 
a la universitat, i s’estableix un període transitori fins arribar a la implantació general 
d’aquesta nova normativa.

Quant al calendari d’implantació, aquest nou sistema d’admissió als ensenyaments 
universitaris oficials de grau és aplicable als estudiants que hagin obtingut el títol de 
batxillerat del sistema educatiu espanyol regulat a la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de 
desembre, i que accedeixin a aquests ensenyaments a partir del curs acadèmic 2017-2018. 
Per als estudiants en possessió dels títols de tècnic superior de formació professional, 
tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior, així com per als 
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estudiants procedents de sistemes educatius estrangers, els nous criteris d’accés i 
admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau són aplicables a partir del curs 
acadèmic 2014-2015.

Per a aquest període transitori que comprèn els cursos acadèmics 2014-2015 a 2016-2017, 
aquest Reial decret regula criteris d’admissió específics que les universitats poden aplicar per 
garantir l’admissió en condicions d’igualtat.

Aquest Reial decret s’adequa al règim de distribució de competències entre l’Estat i 
les comunitats autònomes. L’accés a la universitat s’enquadra en la matèria 
d’ensenyament superior, d’acord amb el que afirma el Tribunal Constitucional a la seva 
Sentència 207/2012, de 14 de novembre. En aquesta matèria, l’Estat té atribuïda, a més 
de la regulació de les condicions d’obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics, 
la competència per dictar normes bàsiques per al desplegament de l’article 27 de la 
Constitució, a fi de garantir el compliment de les obligacions dels poders públics en 
aquesta matèria, si bé la competència esmentada s’ha d’entendre, segons el marc 
constitucional i estatutari, circumscrita al seu contingut bàsic.

Aquest Reial decret té el caràcter de norma bàsica i es dicta a l’empara de 
l’article 149.1.30a de la Constitució, que atribueix a l’Estat les competències per a la 
regulació de les condicions d’obtenció, expedició i homologació dels títols acadèmics i 
professionals i les normes bàsiques per al desplegament de l’article 27 de la Constitució, 
a fi de garantir el compliment de les obligacions dels poders públics en aquesta matèria.

En la tramitació d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes en el 
si de la Conferència General de Política Universitària i de la Conferència d’Educació, el 
Consell d’Universitats, el Consell Escolar de l’Estat i el Consell d’Estudiants Universitari 
de l’Estat.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació, Cultura i Esports, amb l’aprovació 
prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 6 de juny de 2014,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret té per objecte establir els requisits d’accés i la normativa bàsica 
relativa als procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau, 
d’acord amb els criteris establerts als articles 38 i 69 i les disposicions addicionals trenta-
tresena i trenta-sisena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Article 2. Definicions.

A l’efecte d’aquest Reial decret, s’entén per:

a) Requisits d’accés: conjunt de requisits necessaris per cursar ensenyaments 
universitaris oficials de grau en universitats espanyoles. El seu compliment és previ a 
l’admissió a la universitat.

b) Admissió: adjudicació de les places ofertes per les universitats espanyoles per 
cursar ensenyaments universitaris de grau entre els sol·licitants que compleixen els 
requisits d’accés. L’admissió es pot fer directament amb una sol·licitud prèvia de plaça o 
bé a través d’un procediment d’admissió.

c) Procediment d’admissió: conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu 
l’adjudicació de les places ofertes per les universitats espanyoles per cursar ensenyaments 
universitaris oficials de grau entre els sol·licitants que compleixen els requisits d’accés. 
Les actuacions poden consistir en proves o avaluacions, però també en la valoració de la 
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documentació que acrediti la formació prèvia, entrevistes i altres formats que les 
universitats puguin fer servir per valorar els mèrits dels candidats a les places ofertes.

CAPÍTOL II

Accés als estudis universitaris oficials de grau

Article 3. Accés als estudis universitaris oficials de grau.

1. Poden accedir als estudis universitaris oficials de grau a les universitats 
espanyoles, en les condicions que es determinin per a cada cas en aquest Reial decret, 
els qui reuneixin algun dels requisits següents:

a) Estudiants en possessió del títol de batxillerat del sistema educatiu espanyol o 
d’un altre declarat equivalent.

b) Estudiants en possessió del títol de batxillerat europeu o del diploma de batxillerat 
internacional.

c) Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de 
sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea o d’altres estats amb els quals 
s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat.

d) Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis homologats al títol de 
batxillerat del sistema educatiu espanyol, obtinguts o realitzats en sistemes educatius 
d’estats que no siguin membres de la Unió Europea amb els quals no s’hagin subscrit 
acords internacionals per al reconeixement del títol de batxillerat en règim de reciprocitat, 
sense perjudici del que disposa l’article 4.

e) Estudiants en possessió dels títols oficials de tècnic superior de formació 
professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior 
pertanyent al sistema educatiu espanyol, o de títols, diplomes o estudis declarats 
equivalents o homologats als títols esmentats, sense perjudici del que disposa l’article 4.

f) Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis diferents dels equivalents als 
títols de batxillerat, tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts 
plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior del sistema educatiu espanyol, obtinguts o 
realitzats en un Estat membre de la Unió Europea o en altres estats amb els quals s’hagin 
subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat, quan els 
estudiants compleixin els requisits acadèmics que l’Estat membre en qüestió exigeix per 
accedir a les seves universitats.

g) Persones majors de vint-i-cinc anys que superin la prova d’accés establerta en 
aquest Reial decret.

h) Persones majors de quaranta anys amb experiència laboral o professional amb 
relació a un ensenyament.

i) Persones majors de quaranta-cinc anys que superin la prova d’accés establerta 
en aquest Reial decret.

j) Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial de grau, màster o títol 
equivalent.

k) Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial de diplomat universitari, 
arquitecte tècnic, enginyer tècnic, llicenciat, arquitecte o enginyer corresponents a 
l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris, o d’un títol equivalent.

l) Estudiants que hagin cursat estudis universitaris parcials estrangers o espanyols, 
o que hagin finalitzat els estudis universitaris estrangers però no n’hagin obtingut 
l’homologació a Espanya, i vulguin continuar els estudis en una universitat espanyola. En 
aquest supòsit, és un requisit indispensable que la universitat corresponent els hagi 
reconegut almenys 30 crèdits ECTS.

m) Estudiants que estiguessin en condicions d’accedir a la universitat segons 
ordenacions del sistema educatiu espanyol anteriors a la Llei orgànica 8/2013, de 9 de 
desembre.
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2. En l’àmbit de les seves competències, les administracions educatives poden 
coordinar els procediments d’accés a les universitats del seu territori.

Article 4. Sol·licituds d’homologació del títol, diploma o estudi obtingut o realitzat en 
sistemes educatius estrangers en tramitació.

En tots els supòsits en què s’exigeixi l’homologació de qualsevol títol, diploma o estudi 
obtingut o realitzat en sistemes educatius estrangers per a l’accés a la universitat, les 
universitats poden admetre amb caràcter condicional els estudiants que acreditin haver 
presentat la sol·licitud d’homologació corresponent mentre es resol el procediment per a 
l’homologació.

CAPÍTOL III

Admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau

Article 5. Principis generals d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

1. L’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau ha de respectar els 
principis d’igualtat, no-discriminació, mèrit i capacitat.

2. Tots els procediments d’admissió a la universitat s’han de fer en condicions 
d’accessibilitat per als estudiants amb discapacitat i, en general, amb necessitats 
educatives especials. Les administracions educatives han de determinar les mesures 
necessàries que garanteixin l’accés i l’admissió d’aquests estudiants als ensenyaments 
universitaris oficials de grau en condicions d’igualtat. Aquestes mesures poden consistir 
en l’adaptació dels temps, l’elaboració de models especials d’examen i la posada a 
disposició dels estudiants dels mitjans materials i humans, les assistències, els suports i 
les ajudes tècniques que requereixin per dur a terme les avaluacions i proves que 
estableixin les universitats, així com en la garantia d’accessibilitat de la informació i la 
comunicació dels procediments i la del recinte o espai físic en què tinguin lloc. Aquestes 
mesures s’han de determinar, si s’escau, d’acord amb les adaptacions curriculars que es 
van aplicar als estudiants en l’etapa educativa anterior, per al coneixement de les quals 
les administracions educatives i els centres docents han de prestar col·laboració.

3. En el cas d’estudiants en possessió d’un títol, diploma o estudi obtingut o realitzat 
en sistemes educatius estrangers, les universitats poden dur a terme les avaluacions que 
estableixin en els procediments d’admissió en anglès o en altres llengües estrangeres.

En la valoració de la formació prèvia dels procediments d’admissió, s’han de tenir en 
compte les diferents matèries del currículum dels sistemes educatius estrangers.

4. Els estudiants que reuneixin els requisits regulats a la normativa vigent per a 
l’accés als ensenyaments universitaris de grau poden sol·licitar plaça a les universitats 
espanyoles que escullin.

5. Els estudiants que, després de començar els seus estudis universitaris en un 
centre determinat, tinguin superats, almenys, sis crèdits ECTS i els hagin abandonat 
temporalment els poden continuar en el mateix centre sense necessitat de tornar a 
participar en cap procés d’admissió, sense perjudici de les normes de permanència que la 
universitat pugui tenir establertes.

Article 6. Límits màxims de places.

El Govern, en virtut de l’article 44 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, amb l’acord previ de la Conferència General de Política Universitària pot, 
per complir les exigències derivades de directives comunitàries o convenis internacionals, 
o bé per motius d’interès general acordats igualment a la Conferència General de Política 
Universitària, establir límits màxims d’admissió d’estudiants als estudis de què es tracti. 
Aquests límits màxims de places afecten el conjunt de les universitats públiques i 
privades.
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Article 7. Establiment de procediments d’admissió, dels terminis de preinscripció i 
períodes de matriculació, i de les regles per establir l’ordre de prelació en l’adjudicació 
de places en universitats públiques.

1. Les universitats públiques han d’establir els criteris de valoració, les regles que 
aplicaran per establir l’ordre de prelació en l’adjudicació de places i, si s’escau, els 
procediments d’admissió.

2. La Conferència General de Política Universitària ha de vetllar per garantir el dret 
dels estudiants a concórrer a diferents universitats. Amb aquesta finalitat, abans del 30 
d’abril de cada any, la Conferència General de Política Universitària ha de fer públic el 
nombre màxim de places que cadascuna de les universitats públiques ofereixen per a 
cada titulació i centre per al curs acadèmic següent. Aquestes places les han de proposar 
les universitats i requereixen l’aprovació prèvia de l’administració educativa que 
correspongui.

S’exclouen d’aquesta norma els centres universitaris de la defensa, per als quals 
l’oferta de places es determina cada any mitjançant la publicació del Reial decret pel qual 
s’aprova la provisió de places de les Forces Armades i de l’escala superior d’oficials de la 
Guàrdia Civil.

La Conferència General de Política Universitària, en funció de les dates fixades per a 
l’avaluació final de batxillerat, ha d’establir els terminis mínims de preinscripció i 
matriculació a les universitats públiques per permetre als estudiants concórrer a l’oferta 
de totes les universitats. La decisió adoptada per la Conferència General de Política 
Universitària s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Cap universitat pública no pot deixar vacants places que hagi ofert prèviament mentre 
hi hagi sol·licituds que compleixin els requisits i que s’hagin formalitzat dins dels terminis 
establerts per cada universitat.

3. Les administracions educatives han d’adoptar les decisions que corresponguin en 
l’àmbit de les seves competències per a l’aplicació d’aquestes mesures.

4. Les universitats públiques han de fer públics els procediments que aplicaran per a 
l’admissió als diferents ensenyaments universitaris oficials de grau, el seu contingut, les 
regles de funcionament i les dates corresponents, així com els criteris de valoració, la 
ponderació i els barems, i les regles per establir l’ordre de prelació en l’adjudicació de 
places que aplicaran, amb almenys un curs acadèmic d’antelació.

Article 8. Mecanismes de coordinació entre universitats.

Correspon a les universitats adoptar les decisions que calgui per aplicar els 
procediments d’admissió regulats en aquest decret, així com establir mecanismes de 
coordinació mútua entre elles.

Així mateix, poden acordar la realització conjunta de la totalitat o de part dels 
procediments d’admissió, així com el reconeixement mutu dels resultats de les valoracions 
fetes en els procediments d’admissió, amb l’abast que considerin oportú. Les decisions 
adoptades s’han de comunicar en el marc de la Conferència General de Política 
Universitària i el Consell d’Universitats.

Article 9. Formes d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

1. En qualsevol dels supòsits que s’indiquen a continuació, les universitats poden o 
bé determinar l’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau utilitzant 
exclusivament el criteri de la qualificació final obtinguda en el batxillerat, o bé fixar 
procediments d’admissió:

a) Estudiants en possessió del títol de batxillerat del sistema educatiu espanyol o 
d’un títol declarat equivalent.

b) Estudiants en possessió del títol de batxillerat europeu en virtut de les disposicions 
contingudes al Conveni pel qual s’estableix l’Estatut de les escoles europees, fet a 
Luxemburg el 21 de juny de 1994; estudiants que hagin obtingut el diploma del batxillerat 
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internacional, expedit per l’Organització del Batxillerat Internacional, amb seu a Ginebra 
(Suïssa), i estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents 
de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea o d’altres estats amb els 
quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat, 
sempre que aquests compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes 
educatius per accedir a les seves universitats.

2. En els supòsits que s’indiquen a continuació, les universitats han de fixar en tot 
cas procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau:

a) Estudiants en possessió dels títols oficials de tècnic superior de formació 
professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior del 
sistema educatiu espanyol, o en possessió de títols, diplomes o estudis homologats o 
declarats equivalents als títols esmentats, sense perjudici del que disposa l’article 4.

b) Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis equivalents al títol de 
batxillerat del sistema educatiu espanyol, procedents de sistemes educatius d’estats 
membres de la Unió Europea o d’altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords 
internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat, quan els estudiants no 
compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a 
les seves universitats.

c) Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis, obtinguts o realitzats en 
sistemes educatius d’estats que no siguin membres de la Unió Europea amb els quals no 
s’hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de batxillerat en règim 
de reciprocitat, homologats o declarats equivalents al títol de batxillerat del sistema 
educatiu espanyol, sense perjudici del que disposa l’article 4.

3. En els supòsits que s’indiquen a continuació, les universitats poden fixar 
procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau:

a) Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial de grau, màster o títol 
equivalent.

b) Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial de diplomat universitari, 
arquitecte tècnic, enginyer tècnic, llicenciat, arquitecte o enginyer corresponents a 
l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris, o d’un títol equivalent.

c) Estudiants que hagin cursat estudis universitaris parcials estrangers o espanyols, 
o que hagin finalitzat els estudis universitaris estrangers però no n’hagin obtingut 
l’homologació o l’equivalència a Espanya, i vulguin continuar els estudis en una universitat 
espanyola. En aquest supòsit, és un requisit indispensable que la universitat corresponent 
els hagi reconegut almenys 30 crèdits ECTS.

d) Estudiants que estiguessin en condicions d’accedir a la universitat segons ordenacions 
del sistema educatiu espanyol anteriors a la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre.

e) Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis diferents dels equivalents 
als títols de batxillerat, tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts 
plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior del sistema educatiu espanyol, obtinguts o 
realitzats en un Estat membre de la Unió Europea o en altres estats amb els quals s’hagin 
subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat, quan els 
estudiants compleixin els requisits acadèmics que l’Estat membre en qüestió exigeix per 
accedir a les seves universitats.

4. En els supòsits que s’indiquen a continuació, els estudiants han de complir els 
requisits que disposa aquest Reial decret:

a) Persones majors de vint-i-cinc anys que superin la prova d’accés establerta en 
aquest Reial decret.

b) Persones majors de quaranta anys que acreditin experiència laboral o professional 
amb relació a un ensenyament.

c) Persones majors de quaranta-cinc anys que superin la prova d’accés establerta 
en aquest Reial decret.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 138  Dissabte 7 de juny de 2014  Secc. I. Pàg. 7

Article 10. Procediments generals d’admissió.

1. Per als supòsits esmentats a l’apartat 1 de l’article 9 d’aquest Reial decret, els 
procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau que puguin 
establir les universitats han d’utilitzar un o alguns dels criteris de valoració següents:

a) Modalitat i matèries cursades en els estudis previs equivalents al títol de 
batxillerat, amb relació a la titulació elegida.

b) Qualificacions obtingudes en matèries concretes cursades en els cursos 
equivalents al batxillerat espanyol, o de l’avaluació final dels cursos equivalents al de 
batxillerat espanyol.

c) Formació acadèmica o professional complementària.
d) Estudis superiors cursats amb anterioritat.

A més, excepcionalment poden establir avaluacions específiques de coneixements i/o 
de competències.

La ponderació de la qualificació final obtinguda en el batxillerat o estudis equivalents 
ha de tenir un valor, com a mínim, del 60 per 100 del resultat final del procediment 
d’admissió.

2. Per als supòsits esmentats als apartats 2 i 3 de l’article 9 d’aquest Reial decret, 
els procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau que 
estableixin les universitats han d’utilitzar un o alguns dels criteris de valoració següents:

a) Qualificació final obtinguda en els ensenyaments cursats i/o en mòduls o matèries 
concretes.

b) Relació entre els currículums de les titulacions anteriors i els títols universitaris 
sol·licitats.

A més, en els títols oficials de tècnic superior en formació professional, tècnic superior 
en arts plàstiques i disseny i tècnic esportiu superior, s’ha de tenir en compte la seva 
adscripció a les branques del coneixement establertes al Reial decret 1618/2011, de 14 
de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior, així com 
les relacions directes que s’estableixin entre els estudis esmentats anteriorment i els 
graus universitaris.

c) Formació acadèmica o professional complementària.
d) Estudis superiors cursats amb anterioritat.

A més, excepcionalment poden establir avaluacions específiques de coneixements i/o 
de competències.

3. Després de la publicació del resultat dels procediments, i de conformitat amb els 
terminis i procediments que determini cada universitat, els estudiants poden presentar 
reclamacions mitjançant un escrit raonat dirigit a la universitat corresponent.

4. Per als supòsits esmentats a l’apartat 4 de l’article 9, el criteri d’admissió s’ha de 
basar en les valoracions obtingudes a les proves d’accés i en els criteris d’acreditació i 
àmbit de l’experiència laboral o professional amb relació a cadascun dels ensenyaments, 
recollits en aquest Reial decret.

CAPÍTOL IV

Procediments específics d’accés i admissió

Secció 1a Persones majors de 25 anys

Article 11. Accés als ensenyaments universitaris oficials de grau per a majors de 25 
anys.

Les persones majors de 25 anys d’edat que no tinguin cap titulació acadèmica que 
doni accés a la universitat per unes altres vies poden accedir als ensenyaments 
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universitaris oficials de grau mitjançant la superació d’una prova d’accés. Només poden 
concórrer a aquesta prova d’accés els qui compleixin o hagin complert els 25 anys d’edat 
l’any natural en què es dugui a terme la prova.

Article 12. Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

1. La prova d’accés a la universitat s’estructura en dues fases, una de general i una 
altra d’específica.

2. La fase general de la prova té com a objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat dels 
candidats per seguir amb èxit estudis universitaris, així com la seva capacitat de 
raonament i d’expressió escrita. Consta de tres exercicis referits als àmbits següents:

a) Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.
b) Llengua castellana.
c) Llengua estrangera, a elegir entre alemany, francès, anglès, italià i portuguès.

En cas que la prova es faci en universitats de l’àmbit de gestió de comunitats 
autònomes amb una altra llengua cooficial, la comunitat autònoma competent pot establir 
l’obligatorietat d’un quart exercici referit a la llengua cooficial.

3. La fase específica de la prova té com a finalitat valorar les habilitats, capacitats i 
aptituds dels candidats per cursar amb èxit els diferents ensenyaments universitaris 
vinculats a cadascuna de les branques de coneixement al voltant de les quals s’organitzen 
els títols universitaris oficials de grau. Per a això, la fase específica de la prova s’estructura 
en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement: opció A (arts i 
humanitats); opció B (ciències); opció C (ciències de la salut); opció D (ciències socials i 
jurídiques) i opció E (enginyeria i arquitectura).

4. L’establiment de les línies generals de la metodologia, el desenvolupament i els 
continguts dels exercicis que integren tant la fase general com la fase específica, així com 
l’establiment dels criteris i les fórmules de valoració pertinents, corresponen a cada 
administració educativa, amb l’informe previ de les universitats del seu àmbit de gestió.

5. L’organització de les proves d’accés correspon a les universitats, en el marc 
establert per les administracions educatives.

El candidat pot fer la prova d’accés en tantes universitats com consideri oportú.
6. El candidat pot efectuar la fase específica en l’opció o opcions que elegeixi, i té 

preferència en l’admissió a la universitat o universitats en què hagi fet la prova d’accés i 
en la branca o branques de coneixement vinculades a les opcions escollides en la fase 
específica.

7. Per als exercicis, els candidats poden utilitzar, a elecció seva, qualsevol de les 
llengües oficials de la comunitat autònoma en què s’examinen. No obstant això, els 
exercicis corresponents a la llengua castellana, a la llengua cooficial de la comunitat 
autònoma i a la llengua estrangera s’han de fer en les llengües respectives.

8. En el moment d’inscriure’s per a la prova d’accés, els candidats han de manifestar 
la llengua estrangera elegida per a l’exercici corresponent de la fase general, així com 
l’opció o opcions elegides en la fase específica.

9. Una vegada publicades les qualificacions, i de conformitat amb els terminis i 
procediments que determini cada comunitat autònoma, els candidats poden presentar 
reclamacions mitjançant un escrit raonat dirigit a la universitat corresponent.

Article 13. Convocatòria de la prova d’accés per a majors de 25 anys.

1. Les universitats han de convocar anualment una prova d’accés per a majors 
de 25 anys per a cadascuna de les branques en què ofereixin ensenyaments.

2. Una vegada superada la prova d’accés, els candidats es poden tornar a presentar 
en convocatòries successives, amb la finalitat de millorar la seva qualificació. Es té en 
compte la qualificació obtinguda en la nova convocatòria si és superior a l’anterior.
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Article 14. Qualificació de la prova d’accés per a majors de 25 anys.

1. La qualificació de la prova d’accés i de cadascun dels exercicis que la componen 
correspon a la universitat, de conformitat amb els criteris i les fórmules de valoració 
establerts per l’administració educativa. La qualificació final es determina per la mitjana 
aritmètica de les qualificacions obtingudes en la fase general i la fase específica, 
qualificada de 0 a 10 i expressada amb dues xifres decimals, arrodonida a la centena més 
propera i, en cas d’equidistància, a la superior.

2. S’entén que el candidat ha superat la prova d’accés quan obtingui un mínim de 
cinc punts en la qualificació final, i en cap cas es pot fer la mitjana quan no s’obtingui una 
puntuació mínima de quatre punts tant en la fase general com en la fase específica.

Article 15. Comissió organitzadora de la prova d’accés per a majors de 25 anys.

1. Les administracions educatives, juntament amb les universitats públiques del seu 
àmbit de gestió, poden constituir una comissió organitzadora de la prova d’accés a la 
universitat per a majors de 25 anys, a la qual s’atribueixen, entre d’altres, les tasques 
següents:

a) Coordinació de la prova d’accés.
b) Adopció de mesures per garantir el secret del procediment d’elaboració i selecció 

dels exàmens, així com l’anonimat dels exercicis fets pels aspirants.
c) Adopció de les mesures necessàries per garantir el que estableix l’article 12.7 

d’aquest Reial decret.
d) Designació i constitució de tribunals atenent el principi de presència equilibrada 

entre dones i homes.
e) Resolució de reclamacions.

2. En el supòsit que una administració educativa decideixi no fer ús de la possibilitat 
prevista en aquest article, la prova d’accés s’ha de dur a terme en tot cas en una 
universitat pública.

Secció 2a Acreditació d’experiència laboral o professional

Article 16. Accés mitjançant acreditació d’experiència laboral o professional.

1. Poden accedir a la universitat per aquesta via els candidats amb experiència 
laboral o professional amb relació a un ensenyament que no tinguin cap titulació 
acadèmica habilitadora per accedir a la universitat per unes altres vies i compleixin o 
hagin complert els 40 anys d’edat l’any natural de començament del curs acadèmic.

2. L’accés es fa respecte a uns ensenyaments concrets, oferts per una universitat, 
per a la qual cosa l’interessat ha de dirigir la sol·licitud corresponent a la universitat que 
elegeixi.

3. Als efectes del que disposa aquest article, les universitats han d’incloure en la 
memòria del pla d’estudis verificat, d’acord amb el que disposa el Reial decret 1393/2007, 
de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, 
els criteris d’acreditació i àmbit de l’experiència laboral o professional amb relació a 
cadascun dels ensenyaments, de manera que permetin ordenar els sol·licitants. Entre 
aquests criteris s’ha d’incloure, en tot cas, la realització d’una entrevista personal amb el 
candidat, que pot repetir en ocasions successives.

Secció 3a Persones majors de 45 anys

Article 17. Accés per a majors de 45 anys.

1. Les persones majors de 45 anys d’edat que no tinguin cap titulació acadèmica 
habilitadora per accedir a la universitat per unes altres vies poden accedir als 
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ensenyaments universitaris oficials de grau mitjançant la superació d’una prova d’accés 
adaptada, si compleixen o han complert l’edat esmentada l’any natural en què es dugui a 
terme la prova.

2. La prova té com a objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat dels candidats per 
seguir amb èxit estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament i d’expressió 
escrita. Consta de dos exercicis referits als àmbits següents:

a) Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.
b) Llengua castellana.

En cas que la prova es faci en universitats de l’àmbit de gestió de comunitats 
autònomes amb una altra llengua cooficial, la comunitat autònoma competent pot establir 
l’obligatorietat d’un tercer exercici referit a la llengua cooficial.

3. L’organització de les proves d’accés per a persones majors de 45 anys correspon 
a les universitats que ofereixin els ensenyaments sol·licitats per l’interessat, en el marc 
establert per les administracions educatives.

4. Els candidats han de dur a terme una entrevista personal, i del resultat d’aquesta 
entrevista s’ha d’elevar una resolució d’apte com a condició necessària per a la resolució 
favorable posterior d’accés de l’interessat.

5. L’establiment de les línies generals de la metodologia, el desenvolupament i els 
continguts dels exercicis que integren la prova, així com l’establiment dels criteris i les 
fórmules de valoració pertinents, corresponen a cada administració educativa, amb 
l’informe previ de les universitats de l’àmbit territorial de l’administració educativa en 
qüestió.

6. Per als exercicis, els candidats poden utilitzar, a elecció seva, qualsevol de les 
llengües oficials de la comunitat autònoma en què es trobi el centre on s’examinen. No 
obstant això, els exercicis corresponents a la llengua castellana i a la llengua cooficial de 
la comunitat autònoma s’han de fer en les llengües respectives.

7. Una vegada publicades les qualificacions, i de conformitat amb els terminis i 
procediments que determini cada comunitat autònoma, els candidats poden presentar 
reclamacions mitjançant un escrit raonat dirigit a la universitat corresponent.

Article 18. Convocatòria de la prova d’accés per a majors de 45 anys.

1. Les universitats han de convocar anualment la prova d’accés a què es refereix 
l’article 17 d’aquest Reial decret.

2. Els candidats poden fer la prova d’accés per a majors de 45 anys en cada 
convocatòria a les universitats de la seva elecció, sempre que aquestes ofereixin els 
estudis que volen cursar; la superació de la prova d’accés els permetrà ser admesos 
únicament a les universitats en què hagin fet la prova.

3. Una vegada superada la prova d’accés, els candidats es poden tornar a presentar 
en convocatòries successives a la mateixa universitat, amb la finalitat de millorar la seva 
qualificació. Es té en compte la qualificació obtinguda en la nova convocatòria si és 
superior a l’anterior.

Article 19. Qualificació de la prova d’accés per a majors de 45 anys.

1. La qualificació de la prova d’accés per a persones majors de 45 anys i de 
cadascun dels exercicis que la componen correspon a cada universitat, de conformitat 
amb els criteris i les fórmules de valoració establerts per l’administració educativa. La 
qualificació final es determina per la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes 
als exercicis, qualificada de 0 a 10 i expressada amb dues xifres decimals, arrodonida a la 
centena més propera i, en cas d’equidistància, a la superior.

2. S’entén que el candidat ha superat la prova d’accés quan obtingui una qualificació 
d’apte en l’entrevista personal i un mínim de cinc punts en la qualificació final, i en cap cas 
es pot fer la mitjana quan no s’obtingui una puntuació mínima de quatre punts en cada 
exercici.
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Article 20. Comissió organitzadora de la prova d’accés per a majors de 45 anys.

1. Les administracions educatives, juntament amb les universitats públiques del seu 
àmbit de gestió, poden constituir una comissió organitzadora de la prova d’accés a la 
universitat per a majors de 45 anys, a la qual s’atribueixen, entre d’altres, les tasques 
següents:

a) Coordinació de la prova d’accés.
b) Adopció de mesures per garantir el secret del procediment d’elaboració i selecció 

dels exàmens, així com l’anonimat dels exercicis fets pels aspirants.
c) Adopció de les mesures necessàries per garantir el que estableix l’article 17.6 

d’aquest Reial decret.
d) Designació i constitució de tribunals atenent el principi de presència equilibrada 

entre dones i homes.
f) Resolució de reclamacions.

2. En el supòsit que una administració educativa decideixi no fer ús de la possibilitat 
prevista en aquest article, la prova d’accés s’ha de dur a terme en tot cas en una 
universitat pública.

Secció 4a Persones amb discapacitat

Article 21. Persones que presenten algun tipus de discapacitat.

1. Les comissions organitzadores de les proves d’accés han de determinar les 
mesures oportunes que garanteixin que els estudiants que presentin algun tipus de 
discapacitat puguin fer la prova en les condicions d’igualtat degudes. En la convocatòria 
cal indicar expressament aquesta possibilitat.

2. Aquestes mesures poden consistir en l’adaptació dels temps, l’elaboració de 
models especials d’examen i la posada a disposició dels estudiants dels mitjans materials 
i humans, les assistències, els suports i les ajudes tècniques que requereixin per dur a 
terme la prova d’accés, així com en la garantia d’accessibilitat de la informació i la 
comunicació dels processos i la del recinte o espai físic en què tingui lloc la prova.

3. Els tribunals qualificadors poden sol·licitar informes i col·laboració dels òrgans 
tècnics competents de les administracions educatives, així com dels centres on hagin 
cursat estudis els estudiants amb discapacitat, que han d’informar de les adaptacions 
curriculars efectuades.

CAPÍTOL V

Criteris específics per a l’adjudicació de places per les universitats públiques

Article 22. Establiment per les universitats públiques de l’ordre de prelació.

Les universitats han d’establir l’ordre de prelació que aplicaran en l’adjudicació de 
places, que en tot cas ha de respectar els percentatges de reserva de places recollits en 
aquest capítol.

Així mateix, poden establir quotes de reserva de places i regles de prelació diferents 
en funció de les diferents formes d’accés i admissió als ensenyaments universitaris 
oficials de grau.

Article 23. Percentatges de reserva de places.

1. Del total de places que les universitats públiques ofereixen per a cada títol i 
centre, cal reservar com a mínim els percentatges a què es refereixen els articles 24 a 28, 
ambdós inclosos.
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2. Les places objecte de reserva que quedin sense cobrir d’acord amb el que 
disposen els articles següents s’han de destinar a la quota general i les han d’oferir les 
universitats d’acord amb el que indica l’article 22 en cadascuna de les convocatòries 
d’admissió, excepte el que es disposa per als esportistes d’alt nivell al Reial 
decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment.

3. Els estudiants que reuneixin els requisits per sol·licitar l’admissió per més d’un 
percentatge de reserva de places poden fer ús d’aquesta possibilitat.

4. L’ordenació i adjudicació de les places dins de cada quota s’ha de fer d’acord 
amb els criteris de valoració establerts a aquest efecte.

Article 24. Places reservades per a majors de 25 anys.

Per als estudiants que hagin superat la prova d’accés a la universitat per a majors 
de 25 anys d’edat, cal reservar un nombre de places no inferior al 2 per 100.

Article 25. Places reservades per a majors de 45 anys i per a majors de 40 anys que 
acreditin experiència laboral o professional.

Per a les persones que accedeixin als ensenyaments universitaris oficials de grau 
després de la superació de la prova d’accés a la universitat per a majors de 45 anys o 
l’acreditació d’una experiència laboral o professional a què es refereix l’article 16, les 
universitats han de reservar en el seu conjunt un nombre de places no inferior a l’1 per 100 
ni superior al 3 per 100.

Article 26. Places reservades a estudiants amb discapacitat.

Cal reservar almenys un 5 per 100 de les places ofertes per a estudiants que tinguin 
reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, així com per als 
estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies 
personals de discapacitat, que durant la seva escolarització anterior hagin requerit 
recursos i suports per gaudir d’una normalització educativa plena.

A aquest efecte, els estudiants amb discapacitat han de presentar un certificat de 
qualificació i reconeixement del grau de discapacitat expedit per l’òrgan competent de 
cada comunitat autònoma.

Article 27. Places reservades a esportistes d’alt nivell i alt rendiment.

La reserva de places per a esportistes d’alt nivell i alt rendiment s’ha de regir pel que 
disposa l’article 9.1 del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell 
i alt rendiment.

Cal reservar un percentatge mínim del 3 per 100 de les places ofertes per les 
universitats per als qui acreditin la seva condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment i 
reuneixin els requisits acadèmics corresponents.

Els centres que imparteixin els estudis i ensenyaments a què fa referència el paràgraf 
quart de l’apartat 1 de l’article 9 del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes 
d’alt nivell i alt rendiment han de reservar una quota addicional equivalent com a mínim 
al 5 per 100 de les places ofertes per a aquests esportistes, i aquesta quota es pot 
incrementar. Les quotes de reserva de places s’han de mantenir en les diferents 
convocatòries que es facin al llarg de l’any.

Article 28. Places reservades a estudiants amb titulació universitària o equivalent.

Per als estudiants que ja tinguin una titulació universitària oficial o equivalent, cal 
reservar un nombre de places no inferior a l’1 per 100 ni superior al 3 per 100.
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Article 29. Canvi d’universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols.

1. Les sol·licituds de places d’estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols 
parcials que vulguin ser admesos en una altra universitat i/o estudis universitaris oficials 
espanyols i que tinguin reconeguts un mínim de 30 crèdits ECTS d’acord amb el que 
disposa l’article 6 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, les ha de resoldre el rector de la 
universitat d’acord amb els criteris que a aquests efectes determini el Consell de Govern 
de cada universitat.

2. Les sol·licituds de places d’estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols 
parcials que vulguin ser admesos en una altra universitat i/o estudis universitaris oficials 
espanyols i que no tinguin reconeguts un mínim de 30 crèdits ECTS, d’acord amb el que 
disposa l’article 6 del Reial decret 1393/2007, s’han d’incorporar al procés general 
d’admissió.

3. L’adjudicació de plaça en una altra universitat dóna lloc al trasllat de l’expedient 
acadèmic corresponent, que l’ha de tramitar la universitat de procedència una vegada 
que l’interessat acrediti que l’ha admès una altra universitat.

4. Per als esportistes d’alt nivell i alt rendiment que es vegin obligats a canviar de 
residència per motius esportius, cal prendre les mesures necessàries perquè puguin 
continuar la seva formació al nou lloc de residència, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 10 de l’article 9 del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt 
nivell i alt rendiment.

Article 30. Admissió d’estudiants amb estudis universitaris estrangers.

1. Les sol·licituds de plaça d’estudiants amb estudis universitaris estrangers, parcials 
o totals, que no hagin obtingut l’homologació o equivalència dels seus títols, diplomes o 
estudis a Espanya les ha de resoldre el rector de la universitat d’acord amb les regles 
següents:

a) Les sol·licituds de plaça d’estudiants amb estudis universitaris estrangers que 
tinguin reconeguts un mínim de 30 crèdits ECTS les ha de resoldre el rector de la 
universitat d’acord amb els criteris establerts pel Consell de Govern, els quals, en tot cas, 
han de tenir en compte l’expedient universitari.

b) Les assignatures reconegudes han de tenir l’equivalència en punts corresponent 
a la qualificació obtinguda al centre de procedència, de conformitat amb les equivalències 
que estableixi el ministre d’Educació, Cultura i Esports entre les qualificacions dels 
sistemes estrangers en qüestió i les pròpies del sistema educatiu espanyol; el 
reconeixement de crèdits ECTS en què no hi hagi cap qualificació no es té en compte als 
efectes de ponderació.

Els estudiants que no obtinguin el reconeixement d’almenys 30 crèdits ECTS poden 
accedir a la universitat espanyola segons el que estableix aquest Reial decret.

2. Les sol·licituds de places d’estudiants amb estudis universitaris estrangers totals 
que hagin obtingut l’homologació o equivalència dels seus títols, diplomes o estudis a 
Espanya s’han de resoldre en les mateixes condicions que les establertes per als qui 
compleixen el requisit recollit a l’article 3.1.j) i k).

La nota mitjana de l’expedient acadèmic dels interessats s’obté d’acord amb les 
equivalències que estableixi el ministre d’Educació, Cultura i Esports entre les 
qualificacions dels sistemes estrangers en qüestió i les pròpies del sistema educatiu 
espanyol.

Disposició addicional primera. Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).

En el cas de la UNED, correspon al Govern l’exercici de les competències atribuïdes 
a les administracions educatives en aquest Reial decret.
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Disposició addicional segona. Admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau 
que s’imparteixin en el sistema de centres universitaris de la defensa.

L’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau que s’imparteixin en el 
sistema de centres universitaris de la defensa, previstos per la Llei 39/2007, de 19 de 
novembre, de la carrera militar, exigeix, a més dels requisits generals previstos per 
aquesta Llei per a l’ingrés al centre docent militar de formació corresponent, el compliment 
dels requisits d’accés i admissió establerts en aquest Reial decret, amb les particularitats 
següents:

1. Els resultats de les avaluacions específiques fetes durant els procediments 
d’admissió als centres docents militars de formació per a l’accés a les escales d’oficials 
dels cossos generals dels exèrcits i al cos d’infanteria de marina i a l’escala superior 
d’oficials de la Guàrdia Civil tenen validesa per a l’admissió en qualsevol dels tres centres 
universitaris de la defensa.

2. No s’apliquen al total de places ofertes per als centres universitaris de la defensa 
les quotes de reserva a què es refereixen els articles 24 al 28, ambdós inclosos, d’aquest 
Reial decret.

Disposició addicional tercera. Estudiants en possessió de títols, estudis i diplomes 
obtinguts amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de 
desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

1. Els estudiants que hagin superat la prova d’accés a la universitat establerta a 
l’article 38 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, amb anterioritat a la seva modificació 
per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, mantenen la qualificació obtinguda en 
aquesta en els termes següents:

a) La qualificació obtinguda en la fase general de la prova d’accés a la universitat té 
validesa indefinida com a requisit d’accés i admissió als ensenyaments universitaris 
oficials de grau.

b) La qualificació de les matèries de la fase específica té validesa com a requisit 
d’accés i admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau durant els dos cursos 
acadèmics següents a la superació d’aquestes.

Així mateix, i amb la finalitat de millorar la qualificació obtinguda en aquesta prova 
d’accés, els estudiants es poden presentar als procediments d’admissió fixats per les 
universitats, d’acord amb les disposicions d’aquest Reial decret.

2. Els estudiants que hagin superat proves d’accés a la universitat espanyola prèvies 
a la que estableix l’article 38 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, amb anterioritat a la 
seva modificació per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, mantenen la qualificació 
obtinguda amb caràcter indefinit, si bé es poden presentar als procediments d’admissió 
fixats per les universitats, d’acord amb les disposicions d’aquest Reial decret, amb la 
finalitat de millorar la qualificació obtinguda en aquesta prova d’accés.

3. Els qui no hagin superat cap prova d’accés a la universitat i hagin obtingut el títol 
de batxillerat amb anterioritat a la implantació de l’avaluació final de batxillerat establerta 
a l’article 37 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, en la redacció donada per la Llei 
orgànica 8/2013, de 9 de desembre, poden accedir directament als ensenyaments 
universitaris oficials de grau, si bé han de superar els procediments d’admissió que fixin 
les universitats.

4. Els estudiants procedents de sistemes educatius estrangers que hagin superat la 
prova d’accés a la universitat establerta a l’Ordre EDU/473/2010, de 26 de febrer, per la 
qual s’estableix el procediment d’accés dels ensenyaments universitaris oficials de grau, 
per als estudiants procedents de sistemes educatius estrangers i estudis homologables al 
títol de batxiller espanyol, mantenen la qualificació obtinguda a la prova en els termes 
següents:
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a) La qualificació obtinguda en la fase general té validesa indefinida com a requisit 
d’accés i admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

b) La qualificació de les matèries de la fase específica té validesa com a requisit 
d’accés i admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau durant els dos cursos 
acadèmics següents a la superació d’aquestes.

Els estudiants es poden presentar als procediments d’admissió fixats per les 
universitats per millorar la seva qualificació.

Disposició addicional quarta. Calendari d’implantació.

Els procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau regulats 
en aquest Reial decret s’apliquen a partir dels cursos acadèmics següents:

a) A partir del curs acadèmic 2017-2018, per als estudiants que hagin obtingut el títol 
de batxillerat del sistema educatiu espanyol d’acord amb la redacció de l’article 37 de la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, introduïda per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de 
desembre.

b) A partir del curs acadèmic 2014-2015, per a la resta d’estudiants.

Disposició transitòria única. Cursos acadèmics 2014-2015 a 2016-2017.

1. Sense perjudici del que estableix la disposició addicional quarta per a l’admissió 
als estudis universitaris oficials de grau a les universitats espanyoles en els cursos 
acadèmics 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017, les universitats poden utilitzar com a 
criteri de valoració en els procediments d’admissió la superació de les matèries de la 
prova d’accés a la universitat i la qualificació obtinguda en aquestes.

Per a la prova d’accés a la universitat, cal tenir en compte les disposicions dels 
capítols II, III i IV del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les 
condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments 
d’admissió en les universitats públiques espanyoles, sobre la prova d’accés als 
ensenyaments universitaris oficials de grau per als qui tinguin el títol de batxillerat o 
equivalent, excepte pel que fa als temaris sobre els quals versaran els exercicis de la 
prova específica per a l’admissió dels estudiants que tinguin un títol de tècnic superior de 
la formació professional o dels ensenyaments artístics, o de tècnic esportiu superior, el 
contingut de la qual ha de ser l’establert per al currículum de les matèries de modalitat de 
segon de batxillerat, d’acord amb la distribució feta per les administracions educatives, 
segons l’adscripció a les branques del coneixement recollida a l’annex I del Reial 
decret 1892/2008, de 14 de novembre.

2. El termini establert a l’article 7.2 perquè la Conferència General de Política 
Universitària faci públic el nombre màxim de places que cadascuna de les universitats 
públiques ofereixen per a cada titulació i centre per al curs acadèmic 2014-2015 finalitza 
el 30 de juny de 2014.

3. El termini establert a l’article 7.4 perquè les universitats públiques facin públics els 
procediments que aplicaran per a l’admissió als diferents ensenyaments universitaris oficials 
de grau i les dates corresponents, així com els criteris de valoració, i les regles per establir 
l’ordre de prelació en l’adjudicació de places que aplicaran el curs acadèmic 2014-2015 
finalitza el 30 de juny de 2014.

4. La regulació de les proves per a persones majors de 25 anys i de 45 anys 
continguda als articles 11 a 15 i 17 a 20 d’aquest Reial decret s’ha de començar a aplicar 
en l’accés al curs acadèmic 2015-2016; per a l’accés al curs acadèmic 2014-2015, s’aplica 
la regulació continguda al Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre.

5. Per a l’admissió als estudis universitaris oficials de grau a les universitats 
espanyoles en els cursos acadèmics 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017, les universitats 
poden fer servir com a criteri de valoració en els procediments d’admissió la credencial 
per a l’accés a la universitat espanyola expedida per la Universitat Nacional d’Educació a 
Distància (UNED), d’acord amb els requisits establerts a l’Ordre EDU/1161/2010, de 4 de 
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maig, per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a la universitat espanyola per 
part dels estudiants procedents de sistemes educatius als quals els és aplicable l’article 
38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, per als estudiants indicats 
a l’article 9.1.b) d’aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les 
condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments 
d’admissió en les universitats públiques espanyoles, sense perjudici del que estableix la 
disposició addicional quarta d’aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial i caràcter bàsic.

Aquest Reial decret té el caràcter de norma bàsica i es dicta a l’empara de 
l’article 149.1.30a de la Constitució, que atribueix a l’Estat les competències per a la 
regulació de les condicions d’obtenció, expedició i homologació dels títols acadèmics i 
professionals i les normes bàsiques per al desplegament de l’article 27 de la Constitució, 
a fi de garantir el compliment de les obligacions dels poders públics en aquesta matèria.

Disposició final segona. Desplegament i execució.

1. Correspon a la persona titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports dictar, en 
l’àmbit de les seves competències, totes les disposicions que siguin necessàries per 
desplegar i executar el que disposa aquest Reial decret.

2. De l’aplicació de les previsions contingudes en aquest Reial decret no s’ha de 
derivar cap increment de les dotacions pressupostàries públiques, dels costos de 
personal, de les dotacions d’efectius ni de les seves retribucions.

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, 6 de juny de 2014.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Educació, Cultura i Esports,
JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA
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