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Article 1. Règim jurídic 

 

L’accés a la Universitat de Barcelona per a les persones més grans de quaranta-cinc anys es regeix pel 

que estableix el 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, previst en el capítol IV, 

«Procediments específics d’accés i admissió», secció 3a, article 17, «Accés per a majors de 45 anys», i 

pel que es disposa en aquesta Normativa. 

 

 

Article 2. Convocatòria de l’entrevista 

 

La Universitat de Barcelona ha de convocar anualment entrevistes a les persones més grans de 

quaranta-cinc anys que, havent superat les proves prèvies, vulguin accedir a un dels ensenyaments 

oficials de grau de la UB. 

 

La convocatòria amb la data i el lloc de l’entrevista, el període d’inscripció, i també qualsevol altra 

informació d’interès relacionada, s’ha d’anunciar amb una antelació mínima de set dies. Amb caràcter 

general, les entrevistes es duen a terme els mesos de juny i juliol. 

 

La convocatòria s’ha de publicar al tauler d’anuncis de Gestió Acadèmica - Accés i Títols (travessera de 

les Corts, 131-159, Pavelló Rosa, recinte de la Maternitat, 08028 Barcelona) i al web de la Universitat de 

Barcelona (www.ub.edu), a l’apartat d’accés a la Universitat. 

 

 

Article 3. Presentació a l’entrevista 

 

Les persones més grans de quaranta-cinc anys que vulguin accedir a un ensenyament oficial de grau de 

la Universitat per aquesta via només poden presentar-se a una única entrevista. 

 

En el moment de la presentació, han de lliurar a la Comissió Avaluadora la documentació següent: 

 

a) Una fotocòpia del document nacional d’identitat, NIE o passaport 

b) El currículum detallat 

c) Una carta de motivació en què justifiquin l’interès per cursar l’ensenyament oficial de grau 

escollit. 

 

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. 

 

 

Article 4. Qualificació 

 

Un cop feta l’entrevista, cada candidat obté la qualificació d’Apte o No apte. Per ser admès a 

l’ensenyament oficial de grau demanat, és condició necessària haver obtingut la qualificació d’Apte. 

 

L’entrevista només és vàlida per a l’any en què es presenta la sol·licitud i per a l’ensenyament oficial de 

grau demanat. 
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Article 5. Comissió Avaluadora 

 

A l’efecte de l’organització i la gestió del desenvolupament de l’accés per a persones més grans de 

quaranta-cinc anys, 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 - Accés i Títols (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 6. Convocatòria i calendari 

 

El calendari de la convocatòria a l’entrevista el fixa cada curs acadèmic l’òrgan competent de la 

Universitat de Barcelona. 

 

 

Disposició final. Entrada en vigor 

 

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

 


