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 Consell de Govern de 4 d’abril de 2017

NORMATIVA REGULADORA PER ACCEDIR ALS ENSENYAMENTS
UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A
PERSONES MÉS GRANS DE QUARANTA ANYS MITJANÇANT L’ACREDITACIÓ
D’EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL
Article 1. Règim jurídic

L’accés a la Universitat de Barcelona per a les persones més grans de quaranta anys es regeix pel que
estableix a l’article 16 del 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, pels acords que prengui
la Comissió Tècnica d’Accés del Consell Interuniversitari de Catalunya i pel que es disposa en aquesta
Normativa.
Es reservarà l'1% de les places de l'ensenyament de grau ofert per les universitats per als candidats
que hagin superat l'accés. Les places s'adjudicaran segons la qualificació global obtinguda.
Article 2. Requisits per sol∙licitar l’accés
Per concórrer a l’accés per a més grans de quaranta anys s’han de complir els requisits següents:
1. Tenir o complir quaranta anys l’any natural de començament del curs acadèmic.
2. No posseir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la Universitat mitjançant altres vies.
3. Acreditar experiència laboral i professional en relació amb l’ensenyament universitari oficial de
grau sol∙licitat.
En el cas d'estudis estrangers, que aquests no permetin l'accés a la universitat en el seu país.
Article 3. Calendari i convocatòria
L'accés per a més grans de 40 anys es convoca una vegada a l'any i només es pot sol∙licitar per un únic
centre d'estudi de les universitats catalanes.
El calendari anual dels processos que regula aquesta normativa s’haurà d’elaborar atenent els
calendari que estableixi l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari
de Catalunya. La Universitat de Barcelona fa públic el calendari al web.
Article 4. Inscripció a la prova
Les persones interessades han de formalitzar la preinscripció/matrícula a l’Oficina d’Accés a la
Universitat, a través del portal accesnet.gencat.cat , en el termini i adjuntant la documentació que
estableixi la convocatòria.
La documentació s’ha de justificar dins del termini de presentació de la sol∙licitud. No es valoren els
mèrits del currículum que no quedin acreditats.
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Article 5. Estructura
L’accés a la Universitat per a les persones més grans de quaranta anys amb acreditació d’experiència
laboral i professional s’estructura en dues fases:
PRIMERA FASE. VALORACIÓ DEL CURRÍCULUM

Els mèrits es valoren d’acord amb el barem següent:
a) Experiència laboral i professional
La Comissió Avaluadora valora que l’experiència laboral i professional s’hagi desenvolupat en les
famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a la qual es vincula l’ensenyament
universitari oficial de grau triat.
Aquest apartat es qualifica amb un màxim de sis punts, amb una qualificació numèrica expressada
amb tres decimals.
En particular, es valora l’experiència adquirida i demostrable en treballs que es relacionin
específicament amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol∙licitat: fins a un màxim de 0,05
punts per mes complet d’experiència professional, i fins a un màxim de 0,025 punts per mes complet
per a l’experiència no específica en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement
a la qual es vinculi l’ensenyament universitari oficial de grau triat.
b) Formació
La formació es qualifica amb un màxim de dos punts, amb una qualificació numèrica expressada
amb tres decimals.
Es valoren els cursos de formació i perfeccionament amb continguts directament relacionats amb
l’ensenyament universitari oficial de grau sol∙licitat, de durada igual o superior a quinze hores,
d’acord amb l’escala següent: 0,002 punts per hora.
Així mateix, es valoren els cursos de formació i perfeccionament amb continguts inclosos en les
famílies professionals adscrites a la branca de coneixement però no directament relacionats amb
l’ensenyament universitari oficial de grau sol∙licitat, de durada igual o superior a quinze hores, amb
0,001 punts per hora.
c) Coneixement de català
El coneixement del català es valora amb un punt com a màxim, d’acord amb l’equivalència següent:
—
—
—
—

Certificat de nivell elemental (A):
Certificat de nivell intermedi (B):
Certificat de nivell de suficiència (C):
Certificat de nivell superior (D):

Únicament es puntua el nivell més alt obtingut.

0,300 punts
0,600 punts
0,900 punts
1,000 punts
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d) Coneixement de terceres llengües
El coneixement de terceres llengües es valora en total amb un punt com a màxim, d’acord amb
l’equivalència següent:
—
—
—
—
—

Certificat de nivell A2:
Certificat de nivell B1:
Certificat de nivell B2:
Certificat de nivell C1:
Certificat de nivell C2:

0,100 punts
0,300 punts
0,500 punts
0,800 punts
1,000 punts

Únicament es puntua el nivell més alt obtingut en cada llengua.
Resultat de la primera fase de valoració
El resultat final d’aquesta primera fase de valoració té una puntuació quantitativa entre zero i deu
punts, expressada amb tres decimals. Els candidats que obtenen una qualificació inferior a cinc punts
no superen la prova d’accés, i els que obtenen una puntuació igual o superior a cinc punts tenen dret
a l’entrevista personal.
La superació d’aquesta primera fase no té cap tipus d’equivalència amb l’ensenyament secundari.

SEGONA FASE. ENTREVISTA PERSONAL

Una vegada superada la primera fase, la Comissió Avaluadora convoca la persona sol∙licitant a una
entrevista personal. El lloc, el dia i l’hora es fan públics a través del web de la Universitat de Barcelona
(www.ub.edu), a l’apartat de Futurs Estudiants – Admissions.
No assistir a l’entrevista personal en el lloc, el dia i l’hora assenyalats fa decaure tots els drets de la
persona sol∙licitant.
En l’entrevista personal es valora i aprecia la maduresa i idoneïtat de la persona candidata per seguir
amb èxit l’ensenyament universitari oficial de grau triat. En aquesta segona fase es qualifica el
candidat com a Apte o No apte. Obtenir la qualificació de No apte vol dir no haver superat la prova
d’accés per a les persones més grans de quaranta anys a la Universitat de Barcelona.

Article 6. Qualificació final de l’accés a la Universitat per a les persones més grans de quaranta anys
El resultat final és la qualificació quantitativa obtinguda en la primera fase (valoració), sempre que la
Comissió Avaluadora hagi avaluat el candidat com a Apte en la segona fase (entrevista personal).
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Article 7. Comissió Avaluadora
Per organitzar i gestionar el desenvolupament de l’accés per a les persones més grans de quaranta
anys mitjançant l’acreditació d’experiència laboral i professional, la Universitat de Barcelona nomena
una comissió avaluadora per a cada una de les branques de coneixement en què s’ofereixen graus.
Aquesta comissió està formada per:
— un president
— un secretari
— un vocal
Cadascun d’aquests membres ha de pertànyer a algun dels àmbits de coneixement següents:






arts i humanitats
ciències
ciències de la salut
ciències socials i jurídiques
enginyeria i arquitectura

Per a comunicacions, i per a qualsevol altra incidència, la Comissió té la seu a la unitat de Gestió
Acadèmica – Afers Generals i Accés (travessera de les Corts, 131‐159, Pavelló Rosa, recinte de la
Maternitat, 08028 Barcelona). El funcionament de la Comissió Avaluadora s’ha d’adaptar a les normes
establertes en el capítol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Perquè aquesta via d’accés es desenvolupi correctament, es tenen en compte els criteris recollits en
aquesta Normativa.
A més, s’ha de vetllar perquè s’adoptin les mesures adequades per garantir el secret de la
documentació aportada per les persones interessades.

Article 8. Reclamacions
La persona interessada pot presentar una reclamació sobre la qualificació final obtinguda. El termini
de presentació és de tres dies hàbils, a comptar de la data de publicació de les qualificacions. La
reclamació s’ha de presentar a l’Oficina del Registre del Pavelló Rosa o a qualsevol dels registres de la
Universitat de Barcelona i s’ha d’adreçar al president de la Comissió Avaluadora de l’accés per a les
persones més grans de quaranta anys corresponent.
Transcorregut el termini de presentació de reclamacions i una vegada resoltes —en el cas que se
n’hagin presentat—, es publica la relació definitiva de qualificacions. Contra aquesta resolució que
esgota la via administrativa, la persona interessada pot interposar recurs contenciós administratiu
davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini
de dos mesos, a comptar de la data de publicació d’aquesta resolució, sens perjudici que pugui
interposar‐ne qualsevol altre que consideri pertinent, d’acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
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Article 9. Compatibilitat amb altres vies d’accés
Les persones que puguin accedir a la Universitat per la via de més grans de vint‐i‐cinc anys, més grans
de quaranta anys i més grans de quaranta‐cinc anys i vulguin fer ús de les tres vies poden fer‐ho
formalitzant la inscripció corresponent a cadascuna de les proves, i abonant els preus corresponents
a les tres inscripcions.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta Normativa entra en vigor el dia que s’aprova.

