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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ
7330 Reial decret 558/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica 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 a 
les universitats públiques espanyoles.

Des de la publicació 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 a les universitats públiques espanyoles, s’ha posat de manifest 
la necessitat de precisar determinats aspectes relatius fonamentalment a l’organització de 
les noves proves d’accés que s’hi regulen, així com als criteris que són aplicables als nous 
procediments d’admissió a les universitats públiques en les pròximes convocatòries.

D’acord amb això els aspectes que es regulen en la present norma tenen per objecte 
facilitar tots els aspectes que puguin incidir en una millor organització, gestió i 
desenvolupament de les proves d’accés.

Així mateix, i amb la finalitat de garantir que els procediments d’admissió a les 
universitats públiques proporcionin les mateixes oportunitats a tots els estudiants, en els 
ensenyaments universitaris on es presentin situacions de concurrència competitiva, sembla 
oportú regular la possibilitat que els estudiants que estiguin en possessió d’un títol de 
tècnic superior, de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior 
puguin realitzar la fase específica de la prova d’accés a fi de poder millorar les seves notes 
d’admissió a la universitat en les mateixes condicions que els estudiants que, procedents 
del batxillerat, hagin superat la fase general de la prova d’accés a la universitat.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats 
autònomes i n’han emès informe el Consell Escolar de l’Estat, el Consell d’Universitats i el 
Ministeri de Política Territorial.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació, amb l’aprovació de la ministra de 
la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 7 de maig de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Modificació 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 a les universitats públiques espanyoles.

1. Es fa una nova redacció de l’apartat 1 de l’article 11 del Reial decret 1892/2008, de 
14 de novembre, en els termes següents:

«Cada estudiant es pot examinar d’un màxim de quatre matèries, que ha d’elegir 
entre les matèries de modalitat de segon de batxillerat a què fa referència l’article 
7.6 del Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual s’estableix l’estructura 
del batxillerat i se’n fixen els ensenyaments mínims. Les matèries esmentades han 
de ser diferents de la matèria elegida per fer l’exercici a què es refereix l’article 9.4 
d’aquest Reial decret, sempre que l’estudiant s’examini de la fase general i de la 
fase específica en la mateixa convocatòria.»

2. S’afegeix un incís al final de l’apartat 2 de l’article 11 del Reial decret 1892/2008, 
de 14 de novembre, en els termes següents:

«Cada exercici presenta dues opcions diferents entre les quals l’estudiant ha 
d’elegir-ne una.»
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3. S’afegeix un apartat 5 a l’article 11 del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, 
amb la redacció següent:

«5. Per a la realització dels exercicis, els candidats poden utilitzar, segons la 
seva elecció, qualsevol de les llengües oficials de la comunitat autònoma en la qual 
estigui el centre en què s’examinen.»

4. Es modifica la definició d’M1 i M2 a l’apartat 1 de l’article 14 del Reial decret 
1892/2008, de 14 de novembre, en els termes següents:

«M1, M2= Les qualificacions d’un màxim de dues matèries superades de la fase 
específica que proporcionin millor nota d’admissió.»

5. Es fa una nova redacció de l’apartat 3.c) de l’article 16 del Reial decret 1892/2008, 
de 14 de novembre, en els termes següents:

«c) Adopció de les mesures necessàries per garantir el que estableixen els 
articles 9.7, 11.5 i 26.6»

6. Es fa una nova redacció de l’últim paràgraf de l’apartat 3 de l’article 18 del Reial 
decret 1892/2008, de 14 de novembre, en els termes següents:

«L’estudiant té dret a veure l’examen corregit una vegada finalitzat del tot el 
procés de correcció i reclamació establert en aquest Reial decret, en el termini de 
deu dies.»

7. Es fa una nova redacció dels apartats 3, 4 i 5 de l’article 26 del Reial decret 
1892/2008, de 14 de novembre, en els termes següents:

«3. Per a l’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau en què es 
produeixi un procediment de concurrència competitiva, és a dir, en què el nombre de 
sol·licituds sigui superior al de places ofertes, els estudiants que estiguin en 
possessió dels títols a què es refereix aquest article es poden presentar a la fase 
específica per millorar la nota d’admissió. Aquesta fase específica s’ha d’ajustar als 
criteris següents:

a) Cada estudiant pot realitzar un màxim de quatre exercicis segons la seva 
elecció. Cada exercici ha d’estar relacionat amb un tema del temari establert a 
aquest efecte per a cada un dels ensenyaments relatius als títols de tècnic superior, 
tècnic superior d’arts plàstiques i disseny i tècnic esportiu superior. El Ministeri 
d’Educació, amb la consulta prèvia a les comunitats autònomes, ha de definir i 
desenvolupar els tres temaris i ha d’adscriure cada tema a les branques de 
coneixement en què s’estructuren els ensenyaments universitaris oficials de grau.

b) Cada exercici presenta dues opcions diferents entre les quals l’estudiant 
n’ha d’elegir una.

c) Cadascun dels exercicis dels quals s’examini l’estudiant en aquesta fase 
específica es qualifica de 0 a 10 punts, amb dues xifres decimals. Es considera 
superat l’exercici quan s’obtingui una qualificació igual o superior a 5 punts.

d) Les universitats públiques han d’utilitzar per a l’adjudicació de les places la 
nota d’admissió que correspongui, que es calcula amb la fórmula següent i s’ha 
d’expressar amb tres xifres decimals, arrodonida a la mil·lèsima més pròxima i, en 
cas d’equidistància, a la superior.

Nota d’admissió = NMC + a*M1 + b*M2

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.
M1, M2 = Les qualificacions d’un màxim de dos exercicis superats de la fase 

específica que proporcionin millor nota d’admissió.
a, b = paràmetres de ponderació dels exercicis de la fase específica.
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4. La nota d’admissió ha d’incorporar les qualificacions dels exercicis de la 
fase específica, en cas que els temes sobre els quals versen estiguin adscrits a la 
branca de coneixement del títol al qual es pretén accedir, d’acord amb l’adscripció a 
que fa referència l’apartat 3.a) d’aquest article.

5. El paràmetre de ponderació (a o b) dels exercicis de la fase específica a què 
es refereix aquest article és igual a 0,1. Les universitats poden elevar el paràmetre 
esmentat fins a 0,2 per a aquells temaris que considerin més idonis per seguir amb 
èxit els ensenyaments universitaris oficials de grau. Les universitats han de fer 
públics els valors d’aquests paràmetres a l’inici del curs corresponent a la prova.»

8. S’afegeixen els apartats 6, 7, 8, 9, 10 i 11 a l’article 26 del Reial decret 1892/2008, 
de 14 de novembre, amb la redacció següent:

«6. Per a la realització dels exercicis, els candidats poden utilitzar, segons la 
seva elecció, qualsevol de les llengües oficials de la comunitat autònoma en la qual 
estigui el centre en què s’examinen. No obstant això, si algun exercici està relacionat 
amb una llengua estrangera, s’ha de fer en aquesta llengua.

7. El règim de convocatòries i validesa d’aquesta fase específica és el que 
estableix l’article 15.

8. Per a la realització d’aquestes proves específiques, les comissions 
organitzadores establertes a l’article 16 han d’integrar, a més, professorat dels 
ensenyaments a què es refereix aquest article 26, i la coordinació establerta en 
l’apartat 3.a) de l’article 16 també s’ha de fer amb els centres que imparteixin aquests 
ensenyaments.

9. Els tribunals qualificadors d’aquesta fase específica es regeixen pel que 
estableix l’article 17, i s’ha de considerar en substitució del professorat i dels 
centres de batxillerat els corresponents als ensenyaments a què es refereix aquest 
article 26.

10. Les reclamacions es regeixen pel que estableix l’article 18.
11. Per als estudiants que presentin algun tipus de discapacitat cal atenir-se al 

que disposa l’article 19, i s’ha de substituir, en els seus apartats 3 i 4, batxillerat per 
l’ensenyament corresponent.»

9. Es modifica l’apartat 1.b) de l’article 54 del Reial decret 1892/2008, de 14 de 
novembre, en els termes següents:

«b) En segon lloc, s’han d’adjudicar places als estudiants que hagin superat la 
prova d’accés a la universitat en la convocatòria extraordinària de l’any en curs i als 
qui hagin superat els ensenyaments que condueixen als títols a què es refereix 
l’article 26 després de l’adjudicació realitzada en primer lloc segons el que estableix 
el paràgraf a) anterior.»

10. S’afegeix una disposició addicional setena al Reial decret 1892/2008, de 14 de 
novembre, en els termes següents:

«La nota mitjana de batxillerat a què fa referència aquest Reial decret, en el cas 
dels estudiants als quals els hagin estat convalidats estudis de sistemes educatius 
estrangers pels de primer de batxillerat espanyol, es calcula a partir de la nota 
mitjana del curs convalidat i la de segon de batxillerat. La nota mitjana del curs 
convalidat és la que figuri en la credencial de convalidació o en el certificat 
complementari d’aquesta credencial, calculada segons la Resolució de 29 d’abril de 
2010, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional, per la qual 
s’estableixen les instruccions per al càlcul de la nota mitjana que ha de figurar en les 
credencials de convalidació i homologació d’estudis i títols estrangers amb el batxiller 
espanyol.»
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11. Es fa una nova redacció del primer paràgraf de l’apartat 4 de la disposició 
transitòria única del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, en els termes següents:

«4. El que disposen els apartats 3 a 11, tots dos inclusivament, de l’article 26 
és aplicable per als procediments que es duguin a terme per a l’admissió a les 
universitats públiques espanyoles a partir de l’any acadèmic 2011-2012.

En el procediment que es dugui a terme per a l’admissió en el curs 2010-2011 és 
aplicable el que estableixen els apartats 1 i 2 de l’esmentat article 26, d’acord amb els tres 
següents criteris:

a) per a l’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau en els quals 
es produeixi un procediment de concurrència competitiva, és a dir, en el qual el 
nombre de sol·licituds sigui superior al de places ofertes, les universitats públiques 
han d’utilitzar per a l’adjudicació de les places la nota d’admissió que correspongui, 
que es calcula amb la fórmula següent i s’expressa amb tres xifres decimals, 
arrodonida a la mil·lèsima més pròxima i en cas d’equidistància a la superior.

Nota d’admissió = NMC + a*M1 + b*M2

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.
M1, M2 = Les dues millors qualificacions dels mòduls de què es compon el cicle 

formatiu de grau superior, i queden exceptuats els mòduls de formació i orientació 
laboral, formació en centres de treball i empresa i cultura emprenedora.

a, b = paràmetres de ponderació dels mòduls del cicle formatiu.

b) la nota d’admissió ha d’incorporar les qualificacions dels mòduls professionals 
del cicle formatiu de grau superior, en cas que s’estableixi que aquest sigui d’accés 
preferent a la branca de coneixement dels ensenyaments del títol al qual es pretengui 
accedir, i

c) el paràmetre de ponderació (a o b) dels mòduls és igual a 0,1. Les universitats 
poden elevar el paràmetre esmentat fins a 0,2 en els mòduls que considerin més 
idonis per seguir amb èxit aquests ensenyaments universitaris oficials de grau. Les 
universitats han de fer públics els valors dels dits paràmetres per als mòduls 
seleccionats a l’inici del curs.

El que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 26 és aplicable per a l’accés a les 
universitats públiques espanyoles a partir de l’any acadèmic 2010-2011.»

12. La disposició transitòria única del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, 
passa a denominar-se disposició transitòria primera.

13. S’afegeix una disposició transitòria segona al Reial decret 1892/2008, de 14 de 
novembre, amb la redacció següent:

«Disposició transitòria segona.

Als estudiants que, havent superat la prova d’accés a la universitat abans de 
l’any 2010 i pretenguin accedir a ensenyaments universitaris oficials de grau en els 
quals es presentin procediments de concurrència competitiva, s’hi ha de calcular la 
nota d’admissió conforme a la fórmula:

Nota d’admissió = CDA + a*C1 + b*C2

CDA= La qualificació definitiva de l’accés obtinguda abans de l’any 2010.

C1, C2= Les qualificacions d’un màxim de dues matèries de les quals l’estudiant 
es va examinar en el segon exercici de la prova d’accés que fa valer, amb un valor 
mínim de 5 punts.
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La nota d’admissió ha d’incorporar les qualificacions de les esmentades matèries 
d’examen en cas que coincideixin amb matèries adscrites a la branca de coneixement 
del títol al qual es vulgui ser admès, d’acord amb l’annex I.

El que s’indica abans és aplicable en el procediment que es dugui a terme per a 
l’admissió en l’any acadèmic 2010-2011. A partir de l’any acadèmic 2011-2012, als 
estudiants esmentats els és aplicable el que estableix la disposició addicional tercera 
d’aquest Reial decret.

2. Sense perjudici del que s’ha esmentat abans, els estudiants que han superat 
la prova d’accés a la universitat abans de l’any 2010 poden optar per realitzar la 
nova prova d’accés per millorar nota, o bé sigui en la seva fase general o bé en les 
dues fases d’acord amb el que estableix aquest Reial decret.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 7 de maig de 2010.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Educació,
ÁNGEL GABILONDO PUJOL
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