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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE
6008

Real decreto 412/2014, do 6 de xuño, polo que se establece a normativa
básica dos procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais
de grao.

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa
(LOMCE), modifica os requisitos de acceso e admisión ás ensinanzas oficiais de grao
desde o título de bacharel ou equivalente, desde o título de técnico superior de formación
profesional, de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño ou de técnico deportivo
superior, así como para os estudantes procedentes de sistemas educativos estranxeiros.
Nesta nova regulación desaparece a superación da proba de acceso á universidade
como requisito de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e establécese
como requisito a posesión da titulación que dá acceso á universidade: título de bacharel
ou título, diploma ou estudos equivalentes, e títulos de técnico superior de formación
profesional, de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño, ou de técnico deportivo
superior.
Ademais, de acordo coa nova redacción do artigo 38 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de
maio, de educación, son as universidades as que determinan, de conformidade con
distintos criterios de valoración, a admisión a estas ensinanzas daqueles estudantes que
obtivesen a titulación que dá acceso á universidade.
Os criterios de valoración e procedementos de admisión establecidos polas
universidades son tamén aplicables para os estudantes dos sistemas educativos
estranxeiros. No caso dos titulados e tituladas en bacharelato europeo e en bacharelato
internacional e estudantes procedentes de sistemas educativos de Estados membros da
Unión Europea ou doutros Estados cos cales se subscribisen acordos internacionais
aplicables a este respecto, en réxime de reciprocidade, establécese como requisito de
acceso a acreditación da titulación correspondente e establécense os mesmos criterios
de admisión que poidan fixar as universidades para os estudantes en posesión do título
do sistema educativo español.
Os estudantes procedentes de sistemas educativos pertencentes a países cos cales
non se subscribisen acordos internacionais para o recoñecemento de títulos en réxime de
reciprocidade poderán acceder aos estudos oficiais de grao logo de homologación dos
seus estudos polos correspondentes españois, de acordo cos criterios de admisión
específicos establecidos polas universidades e regulados neste real decreto.
Esta nova regulación exixe, de acordo co disposto no número 3 do artigo 42 da Lei
orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, na súa redacción introducida
pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, que o Goberno, logo de informe da
Conferencia Xeral de Política Universitaria, estableza as normas básicas para a admisión
dos estudantes que soliciten ingresar nos centros universitarios, sempre con respecto aos
principios de igualdade, mérito e capacidade e, en todo caso, de conformidade co
indicado no artigo 38 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
De acordo con este mandato, este real decreto ten por obxecto establecer a normativa
básica dos procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao. Así
mesmo, establécese o calendario de implantación deste procedemento, determínanse os
criterios e as condicións para o mantemento da cualificación obtida na proba de acceso á
universidade e establécese un período transitorio ata chegar á implantación xeral desta
nova normativa.
En canto ao calendario de implantación, este novo sistema de admisión ás ensinanzas
universitarias oficiais de grao será de aplicación aos estudantes que obtivesen o título de
bacharel do sistema educativo español regulado na Lei orgánica 8/2013, do 9 de

Sec. I. Páx. 1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 138

Sábado 7 de xuño de 2014

decembro, e que accedan a estas ensinanzas a partir do curso académico 2017-2018.
Para os estudantes en posesión dos títulos de técnico superior de Formación Profesional,
de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño ou de técnico deportivo superior, así
como para os estudantes procedentes de sistemas educativos estranxeiros, os novos
criterios de acceso e admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao serán de
aplicación a partir do curso académico 2014-2015.
Para este período transitorio que abarca os cursos académicos 2014-2015
a 2016-2017, este real decreto regula criterios de admisión específicos que as
universidades poderán aplicar para garantir a admisión en condicións de igualdade.
Este real decreto adécuase ao réxime de distribución de competencias entre o Estado
e as comunidades autónomas. O acceso á universidade encádrase na materia de ensino
superior, de acordo co afirmado polo Tribunal Constitucional na súa Sentenza 207/2012,
do 14 de novembro. Nesta materia o Estado ten atribuída, ademais da regulación das
condicións de obtención, expedición e homologación de títulos académicos, a
competencia para ditar normas básicas para o desenvolvemento do artigo 27 da
Constitución, co fin de garantir o cumprimento das obrigas dos poderes públicos nesta
materia, ben que a dita competencia se debe entender, conforme o marco constitucional e
estatutario, circunscrita ao seu contido básico.
Este real decreto ten o carácter de norma básica e dítase ao abeiro do artigo 149.1.30.ª
da Constitución, que atribúe ao Estado as competencias para a regulación das condicións
de obtención, expedición e homologación dos títulos académicos e profesionais e as
normas básicas para o desenvolvemento do artigo 27 da Constitución, co fin de garantir o
cumprimento das obrigas dos poderes públicos nesta materia.
Na tramitación deste real decreto foron consultadas as comunidades autónomas no
seo da Conferencia Xeral de Política Universitaria e da Conferencia de Educación, o
Consello de Universidades, o Consello Escolar do Estado e o Consello de Estudantes
Universitario do Estado.
Na súa virtude, por proposta do ministro de Educación, Cultura e Deporte, logo de
aprobación do ministro de Facenda e Administracións Públicas, de acordo co Consello de
Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 6 de xuño
de 2014,
DISPOÑO:
CAPÍTULO I
Disposicións xerais
Artigo 1.

Obxecto e ámbito de aplicación.

O presente real decreto ten por obxecto establecer os requisitos de acceso e a
normativa básica relativa aos procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias
oficiais de grao, de acordo cos criterios establecidos nos artigos 38 e 69 e nas disposicións
adicionais trixésimo terceira e trixésimo sexta da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación.
Artigo 2.

Definicións.

Para efectos deste real decreto, entenderase por:
a) Requisitos de acceso: conxunto de requisitos necesarios para cursar ensinanzas
universitarias oficiais de grao en universidades españolas. O seu cumprimento é previo á
admisión á universidade.
b) Admisión: adxudicación das prazas ofrecidas polas universidades españolas para
cursar ensinanzas universitarias de grao entre aqueles que, cumprindo os requisitos de
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acceso, as solicitaron. A admisión pódese facer de forma directa logo de solicitude de
praza, ou a través dun procedemento de admisión.
c) Procedemento de admisión: conxunto de actuacións que teñen como obxectivo a
adxudicación das prazas ofrecidas polas universidades españolas para cursar ensinanzas
universitarias oficiais de grao entre aqueles que, cumprindo os requisitos de acceso, as
solicitaron. As actuacións poden consistir en probas ou avaliacións, pero tamén na
valoración da documentación que acredite a formación previa, entrevistas e outros
formatos que as universidades poidan utilizar para valorar os méritos dos candidatos ás
prazas ofrecidas.
CAPÍTULO II
Acceso aos estudos universitarios oficiais de grao
Artigo 3.

Acceso aos estudos universitarios oficiais de grao.

1. Poderá acceder aos estudos universitarios oficiais de grao nas universidades
españolas, nas condicións que para cada caso se determinen no presente real decreto,
quen reúna algún dos seguintes requisitos:
a) Estudantes en posesión do título de bacharel do sistema educativo español ou
doutro declarado equivalente.
b) Estudantes en posesión do título de bacharelato europeo ou do diploma de
bacharelato internacional.
c) Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos de bacharelato ou
bacharel procedentes de sistemas educativos de Estados membros da Unión Europea ou
doutros Estados cos cales se subscribisen acordos internacionais aplicables a este
respecto, en réxime de reciprocidade.
d) Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos homologados ao título de
bacharel do sistema educativo español, obtidos ou realizados en sistemas educativos de
Estados que non sexan membros da Unión Europea cos cales non se subscribisen
acordos internacionais para o recoñecemento do título de bacharel en réxime de
reciprocidade, sen prexuízo do disposto no artigo 4.
e) Estudantes en posesión dos títulos oficiais de técnico superior de Formación
Profesional, de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño ou de técnico deportivo
superior pertencentes ao sistema educativo español, ou de títulos, diplomas ou estudos
declarados equivalentes ou homologados a eses títulos, sen prexuízo do disposto no
artigo 4.
f) Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos, diferentes dos
equivalentes aos títulos de bacharel, técnico superior de Formación Profesional, técnico
superior de Artes Plásticas e Deseño, ou de técnico deportivo superior do sistema
educativo español, obtidos ou realizados nun Estado membro da Unión Europea ou
noutros Estados cos cales se subscribisen acordos internacionais aplicables a este
respecto, en réxime de reciprocidade, cando tales estudantes cumpran os requisitos
académicos exixidos no citado Estado membro para acceder ás súas universidades.
g) Persoas maiores de vinte e cinco anos que superen a proba de acceso
establecida neste real decreto.
h) Persoas maiores de corenta anos con experiencia laboral ou profesional en
relación cunha ensinanza.
i) Persoas maiores de corenta e cinco anos que superen a proba de acceso
establecida neste real decreto.
j) Estudantes en posesión dun título universitario oficial de grao, máster ou título
equivalente.
k) Estudantes en posesión dun título universitario oficial de diplomado universitario,
arquitecto técnico, enxeñeiro técnico, licenciado, arquitecto, enxeñeiro, correspondentes
á anterior ordenación das ensinanzas universitarias ou título equivalente.
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l) Estudantes que cursasen estudos universitarios parciais estranxeiros ou españois,
ou que tendo finalizado os estudos universitarios estranxeiros non obtivesen a súa
homologación en España e desexen continuar estudos nunha universidade española.
Neste suposto, será requisito indispensable que a universidade correspondente lles
recoñecese polo menos 30 créditos ECTS.
m) Estudantes que estivesen en condicións de acceder á universidade segundo
ordenacións do sistema educativo español anteriores á Lei orgánica 8/2013, do 9 de
decembro.
2. No ámbito das súas competencias, as administracións educativas poderán
coordinar os procedementos de acceso ás universidades do seu territorio.
Artigo 4. Solicitudes de homologación do título, diploma ou estudo obtido ou realizado
en sistemas educativos estranxeiros en tramitación.
En todos aqueles supostos en que se exixa a homologación de calquera título,
diploma ou estudo obtido ou realizado en sistemas educativos estranxeiros para o acceso
á universidade, as universidades poderán admitir con carácter condicional os estudantes
que acrediten ter presentado a correspondente solicitude da homologación mentres se
resolve o procedemento para tal homologación.
CAPÍTULO III
Admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao
Artigo 5.

Principios xerais de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao.

1. A admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao realizarase con respecto
aos principios de igualdade, non discriminación, mérito e capacidade.
2. Todos os procedementos de admisión á universidade deberanse realizar en
condicións de accesibilidade para os estudantes con discapacidade e, en xeral, con
necesidades educativas especiais. As administracións educativas determinarán as
medidas necesarias que garantan o acceso e a admisión destes estudantes ás ensinanzas
universitarias oficiais de grao en condicións de igualdade. Estas medidas poderán
consistir na adaptación dos tempos, na elaboración de modelos especiais de exame e na
posta á disposición do estudante dos medios materiais e humanos, das asistencias e
apoios e das axudas técnicas que precise para a realización das avaliacións e probas que
establezan as universidades, así como na garantía de accesibilidade da información e a
comunicación dos procedementos e a do recinto ou espazo físico onde estes se
desenvolvan. A determinación destas medidas realizarase, de ser o caso, con base nas
adaptacións curriculares que se aplicaron ao estudante na etapa educativa anterior, para
cuxo coñecemento as administracións educativas e os centros docentes deberán prestar
colaboración.
3. No caso de estudantes en posesión dun título, diploma ou estudo obtido ou
realizado en sistemas educativos estranxeiros, as universidades poderán realizar as
avaliacións que establezan nos procedementos de admisión en inglés, ou noutras linguas
estranxeiras.
Na valoración da formación previa dos procedementos de admisión teranse en conta
as diferentes materias do currículo dos sistemas educativos estranxeiros.
4. Os estudantes que reúnan os requisitos regulados na normativa vixente para o
acceso ás ensinanzas universitarias de grao poderán solicitar praza nas universidades
españolas da súa elección.
5. Os estudantes que, tendo comezado os seus estudos universitarios nun
determinado centro, teñan superados, ao menos, seis créditos ECTS e os abandonasen
temporalmente, poderán continualos no mesmo centro sen necesidade de volver a
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participar en ningún proceso de admisión, sen prexuízo das normas de permanencia que
a universidade poida ter establecidas.
Artigo 6.

Límites máximos de prazas.

O Goberno, en virtude do artigo 44 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de
universidades, logo de acordo da Conferencia Xeral de Política Universitaria poderá, para
poder cumprir as exixencias derivadas de directivas comunitarias ou de convenios
internacionais, ou ben por motivos de interese xeral igualmente acordados na Conferencia
Xeral de Política Universitaria, establecer límites máximos de admisión de estudantes nos
estudos de que se trate. Estes límites máximos de prazas afectarán o conxunto das
universidades públicas e privadas.
Artigo 7. Establecemento de procedementos de admisión, dos prazos de preinscrición e
períodos de matriculación, e das regras para establecer a orde de prelación na
adxudicación de prazas en universidades públicas.
1. As universidades públicas establecerán os criterios de valoración, as regras que
vaian aplicar para establecer a orde de prelación na adxudicación de prazas e, de ser o
caso, os procedementos de admisión.
2. A Conferencia Xeral de Política Universitaria velará por garantir o dereito dos
estudantes a concorrer a distintas universidades. Para tal fin, antes do 30 de abril de cada
ano, a Conferencia Xeral de Política Universitaria fará público o número máximo de
prazas que para cada titulación e centro ofrece cada unha das universidades públicas
para o seguinte curso académico. Estas prazas serán propostas polas universidades e
deberán contar coa aprobación previa da Administración educativa que corresponda.
Exclúense desta norma os centros universitarios da Defensa cuxa oferta de prazas
estará determinada, cada ano, pola publicación do real decreto polo que se aproba a
provisión de prazas das Forzas Armadas e da escala superior de oficiais da Garda Civil.
A Conferencia Xeral de Política Universitaria, en función das datas fixadas para a
realización da avaliación final de bacharelato, fixará os prazos mínimos de preinscrición e
matriculación nas universidades públicas para permitir aos estudantes concorrer á oferta
de todas as universidades. A decisión adoptada pola Conferencia Xeral de Política
Universitaria será publicada no «Boletín Oficial del Estado».
Ningunha universidade pública poderá deixar vacantes prazas previamente ofertadas,
mentres existan solicitudes para elas que cumpran os requisitos e fosen formalizadas
dentro dos prazos establecidos por cada universidade.
3. As administracións educativas adoptarán as decisións que correspondan no
ámbito das súas competencias para a aplicación destas medidas.
4. As universidades públicas farán públicos os procedementos que vaian aplicar
para a admisión ás distintas ensinanzas universitarias oficiais de grao, o seu contido, as
regras de funcionamento e as súas datas de realización, así como os criterios de
valoración e a súa ponderación e baremos, e as regras para establecer a orde de
prelación na adxudicación de prazas que vaian aplicar con, polo menos, un curso
académico de antelación.
Artigo 8.

Mecanismos de coordinación entre universidades.

Correspóndelles ás universidades adoptar cantas decisións sexan necesarias para a
aplicación dos procedementos de admisión regulados no presente decreto, así como
establecer mecanismos de coordinación entre elas.
Así mesmo, poderán acordar a realización conxunta de todos ou parte dos
procedementos de admisión, así como o recoñecemento mutuo dos resultados das
valoracións realizadas nos procedementos de admisión, co alcance que coiden oportuno.
As decisións adoptadas serán comunicadas na Conferencia Xeral de Política Universitaria
e no Consello de Universidades.
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Formas de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao.

1. En calquera dos supostos que se indican a continuación, as universidades
poderán ben determinar a admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao utilizando
exclusivamente o criterio da cualificación final obtida no bacharelato, ben fixar
procedementos de admisión:
a) Estudantes en posesión do título de bacharel do sistema educativo español ou
declarado equivalente.
b) Estudantes que se encontren en posesión do título de bacharelato europeo en
virtude das disposicións contidas no convenio polo que se establece o Estatuto das
escolas europeas, feito en Luxemburgo o 21 de xuño de 1994; estudantes que obtivesen
o diploma do bacharelato internacional, expedido pola Organización do Bacharelato
Internacional, con sede en Xenebra (Suíza), e estudantes en posesión de títulos, diplomas
ou estudos de bacharelato ou bacharel procedentes de sistemas educativos de Estados
membros da Unión Europea ou doutros Estados cos cales se subscribisen acordos
internacionais aplicables a este respecto, en réxime de reciprocidade, sempre que eses
estudantes cumpran os requisitos académicos exixidos nos seus sistemas educativos
para acceder ás súas universidades.
2. Nos supostos que se indican a continuación, as universidades fixarán en todo
caso procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao:
a) Estudantes en posesión dos títulos oficiais de técnico superior de Formación
Profesional, de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño, ou de técnico deportivo
superior do sistema educativo español, ou en posesión de títulos, diplomas ou estudos
homologados ou declarados equivalentes a eses títulos, sen prexuízo do disposto no
artigo 4.
b) Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos equivalentes ao título de
bacharel do sistema educativo español, procedentes de sistemas educativos de Estados
membros da Unión Europea ou os doutros Estados cos cales se subscribisen acordos
internacionais aplicables a este respecto, en réxime de reciprocidade, cando eses
estudantes non cumpran os requisitos académicos exixidos nos seus sistemas educativos
para acceder ás súas universidades.
c) Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos, obtidos ou realizados en
sistemas educativos de Estados que non sexan membros da Unión Europea cos cales
non se subscribisen acordos internacionais para o recoñecemento do título de bacharel
en réxime de reciprocidade, homologados ou declarados equivalentes ao título de
bacharel do sistema educativo español, sen prexuízo do disposto no artigo 4.
3. Nos supostos que se indican a continuación, as universidades poderán fixar
procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao:
a) Estudantes en posesión dun título universitario oficial de grao, máster ou título
equivalente.
b) Estudantes en posesión dun título universitario oficial de diplomado universitario,
arquitecto técnico, enxeñeiro técnico, licenciado, arquitecto, enxeñeiro, correspondentes
á anterior ordenación das ensinanzas universitarias ou título equivalente.
c) Estudantes que cursasen estudos universitarios parciais estranxeiros ou
españois, ou que tendo finalizado os estudos universitarios estranxeiros non obtivesen a
súa homologación ou equivalencia en España e desexen continuar estudos nunha
universidade española. Neste suposto, será requisito indispensable que a universidade
correspondente lles recoñecese, polo menos, 30 créditos ECTS.
d) Estudantes que estivesen en condicións de acceder á universidade segundo
ordenacións do sistema educativo español anteriores á Lei orgánica 8/2013, do 9 de
decembro.
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e) Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos diferentes dos
equivalentes aos títulos de bacharel, técnico superior de Formación Profesional, técnico
superior de Artes Plásticas e Deseño, ou de técnico deportivo superior do sistema
educativo español, obtidos ou realizados nun Estado membro da Unión Europea ou
noutros Estados cos cales se subscribisen acordos internacionais aplicables a este
respecto, en réxime de reciprocidade, cando eses estudantes cumpran os requisitos
académicos exixidos no dito Estado membro para acceder ás súas universidades.
4. Nos supostos que se indican a continuación, os estudantes deberán cumprir os
requisitos que se indican neste real decreto:
a) Persoas maiores de vinte e cinco anos que superen a proba de acceso
establecida neste real decreto.
b) Persoas maiores de corenta anos que acrediten experiencia laboral ou profesional
en relación cunha ensinanza.
c) Persoas maiores de corenta e cinco anos que superen a proba de acceso
establecida neste real decreto.
Artigo 10.

Procedementos xerais de admisión.

1. Para os supostos mencionados no número 1 do artigo 9 do presente real decreto,
os procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao que poidan
establecer as universidades utilizarán algún ou algúns dos seguintes criterios de
valoración:
a) Modalidade e materias cursadas nos estudos previos equivalentes ao título de
bacharel, en relación coa titulación elixida.
b) Cualificacións obtidas en materias concretas cursadas nos cursos equivalentes
ao bacharelato español, ou da avaliación final dos cursos equivalentes ao de bacharelato
español.
c) Formación académica ou profesional complementaria.
d) Estudos superiores cursados con anterioridade.
Ademais, de forma excepcional, poderán establecer avaliacións específicas de
coñecementos e/ou de competencias.
A ponderación da cualificación final obtida no bacharelato ou en estudos equivalentes
deberá ter un valor, como mínimo, do 60 por 100 do resultado final do procedemento de
admisión.
2. Para os supostos mencionados nos números 2 e 3 do artigo 9 do presente real
decreto, os procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao que
establezan as universidades utilizarán algún ou algúns dos seguintes criterios de
valoración:
a) Cualificación final obtida nas ensinanzas cursadas, e/ou en módulos ou materias
concretas.
b) Relación entre os currículos das titulacións anteriores e os títulos universitarios
solicitados.
Ademais, nos títulos oficiais de técnico superior en Formación Profesional, de técnico
superior en Artes Plásticas e Deseño e de técnico deportivo superior terase en conta a
súa adscrición ás ramas do coñecemento establecidas no Real decreto 1618/2011, do 14
de novembro, sobre recoñecemento de estudos no ámbito da educación superior, así
como as relacións directas que se establezan entre os estudos anteriormente citados e os
graos universitarios.
c) Formación académica ou profesional complementaria.
d) Estudos superiores cursados con anterioridade.
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Ademais, de forma excepcional, poderán establecer avaliacións específicas de
coñecementos e/ou de competencias.
3. Tras a publicación do resultado dos procedementos, e de conformidade cos
prazos e procedementos que determine cada universidade, os estudantes poderán
presentar reclamación mediante escrito razoado dirixido á universidade correspondente.
4. Para os supostos mencionados no número 4 do artigo 9, o criterio de admisión
basearase nas valoracións obtidas nas probas de acceso e nos criterios de acreditación e
ámbito da experiencia laboral ou profesional en relación con cada unha das ensinanzas,
recollidos neste real decreto.
CAPÍTULO IV
Procedementos específicos de acceso e admisión
Sección 1.ª
Artigo 11.

Persoas maiores de 25 anos

Acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao para maiores de 25 anos.

As persoas maiores de 25 anos de idade que non posúan ningunha titulación
académica que dea acceso á universidade por outras vías poderán acceder ás ensinanzas
universitarias oficiais de grao mediante a superación dunha proba de acceso. Só poderá
concorrer a esa proba de acceso quen cumpra ou cumprise os 25 anos de idade no ano
natural en que se realice esa proba.
Artigo 12.

Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

1. A proba de acceso á universidade estruturarase en dúas fases, unha xeral e outra
específica.
2. A fase xeral da proba terá como obxectivo apreciar a madurez e idoneidade dos
candidatos para seguir con éxito estudos universitarios, así como a súa capacidade de
razoamento e de expresión escrita. Comprenderá tres exercicios referidos aos seguintes
ámbitos:
a) Comentario de texto ou desenvolvemento dun tema xeral de actualidade.
b) Lingua castelá.
c) Lingua estranxeira, a elixir entre alemán, francés, inglés, italiano e portugués.
No caso de que a proba se realice en universidades do ámbito de xestión de
comunidades autónomas con outra lingua cooficial, a comunidade autónoma competente
poderá establecer a obrigatoriedade dun cuarto exercicio referido á lingua cooficial.
3. A fase específica da proba ten por finalidade valorar as habilidades, capacidades
e aptitudes dos candidatos para cursar con éxito as diferentes ensinanzas universitarias
vinculadas a cada unha das ramas de coñecemento en torno ás cales se organizan os
títulos universitarios oficiais de grao. Para iso a fase específica da proba estruturarase en
cinco opcións vinculadas coas cinco ramas de coñecemento: opción A (artes e
humanidades); opción B (ciencias); opción C (ciencias da saúde); opción D (ciencias
sociais e xurídicas) e opción E (enxeñaría e arquitectura).
4. O establecemento das liñas xerais da metodoloxía, o desenvolvemento e os
contidos dos exercicios que integran tanto a fase xeral como a fase específica, así como
o establecemento dos criterios e fórmulas de valoración destas, realizarao cada
Administración educativa, logo de informe das universidades do seu ámbito de xestión.
5. A organización das probas de acceso corresponderá ás universidades, no marco
establecido polas administracións educativas.
O candidato poderá realizar a proba de acceso en tantas universidades como xulgue
oportuno.
6. O candidato poderá realizar a fase específica na opción ou opcións da súa
elección, e terá preferencia na admisión na universidade ou universidades en que
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realizase a proba de acceso e na rama ou ramas de coñecemento vinculadas ás opcións
escollidas na fase específica.
7. Para a realización dos exercicios, os candidatos poderán utilizar, á súa elección,
calquera das linguas oficiais da comunidade autónoma en que se examinan. Non
obstante, os exercicios correspondentes a lingua castelá, lingua cooficial da comunidade
autónoma e lingua estranxeira deberanse desenvolver nas respectivas linguas.
8. No momento de efectuar a inscrición para a realización da proba de acceso, os
candidatos deberán manifestar a lingua estranxeira elixida para o correspondente
exercicio da fase xeral, así como a opción ou opcións elixidas na fase específica.
9. Tras a publicación das cualificacións e de conformidade cos prazos e
procedementos que determine cada comunidade autónoma, os candidatos poderán
presentar reclamación mediante escrito razoado dirixido á universidade correspondente.
Artigo 13.

Convocatoria da proba de acceso para maiores de 25 anos.

1. As universidades realizarán anualmente unha convocatoria de proba de acceso
para maiores de 25 anos, para cada unha das ramas nas cales oferten ensinanzas.
2. Unha vez superada a proba de acceso, os candidatos poderanse presentar de
novo en sucesivas convocatorias, coa finalidade de mellorar a súa cualificación. Tomarase
en consideración a cualificación obtida na nova convocatoria, sempre que esta sexa
superior á anterior.
Artigo 14.

Cualificación da proba de acceso para maiores de 25 anos.

1. A cualificación da proba de acceso, e de cada un dos seus exercicios, realizaraa
a universidade, de conformidade cos criterios e fórmulas de valoración establecidos pola
Administración educativa. A cualificación final estará determinada pola media aritmética
das cualificacións obtidas na fase xeral e na fase específica, cualificada de 0 a 10 e
expresada con dúas cifras decimais, arredondada á centésima máis próxima e, en caso
de equidistancia, á superior.
2. Entenderase que o candidato superou a proba de acceso cando obteña un
mínimo de cinco puntos na cualificación final. En ningún caso se poderá realizar a media
cando non se obteña unha puntuación mínima de catro puntos tanto na fase xeral coma
na fase específica.
Artigo 15.

Comisión organizadora da proba de acceso para maiores de 25 anos.

1. As administracións educativas, xunto coas universidades públicas do seu ámbito
de xestión, poderán constituír unha comisión organizadora da proba de acceso á
universidade para maiores de 25 anos, á cal se atribuirán, entre outras, as seguintes
tarefas:
a) Coordinación da proba de acceso.
b) Adopción de medidas para garantir o segredo do procedemento de elaboración e
selección dos exames, así como o anonimato dos exercicios realizados polos aspirantes.
c) Adopción das medidas necesarias para garantir o establecido no artigo 12.7 do
presente real decreto.
d) Designación e constitución de tribunais atendendo ao principio de presenza
equilibrada entre mulleres e homes.
e) Resolución de reclamacións.
2. No suposto de que unha Administración educativa decida non facer uso da
posibilidade prevista neste artigo, a proba de acceso deberase realizar en todo caso
nunha universidade pública.
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Sección 2.ª Acreditación de experiencia laboral ou profesional
Artigo 16.

Acceso mediante acreditación de experiencia laboral ou profesional.

1. Poderán acceder á universidade por esta vía os candidatos con experiencia
laboral ou profesional en relación cunha ensinanza, que non posúan ningunha titulación
académica habilitante para acceder á universidade por outras vías e cumpran ou
cumprisen os 40 anos de idade no ano natural de comezo do curso académico.
2. O acceso realizarase respecto a unhas ensinanzas concretas, ofertadas por unha
universidade, e para este efecto o interesado dirixirá a correspondente solicitude á
universidade da súa elección.
3. Para efectos do disposto neste artigo, as universidades incluirán na memoria do
plan de estudos verificado, de acordo co disposto no Real decreto 1393/2007, do 29 de
outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, os
criterios de acreditación e o ámbito da experiencia laboral ou profesional en relación con
cada unha das ensinanzas, de forma que permitan ordenar os solicitantes. Entre eses
criterios incluirase, en todo caso, a realización dunha entrevista persoal co candidato, que
poderá repetir en ocasións sucesivas.
Sección 3.ª
Artigo 17.

Persoas maiores de 45 anos

Acceso para maiores de 45 anos.

1. As persoas maiores de 45 anos de idade que non posúan ningunha titulación
académica habilitante para acceder á universidade por outras vías, poderán acceder ás
ensinanzas universitarias oficiais de grao mediante a superación dunha proba de acceso
adaptada, se cumpren ou cumpriron a citada idade no ano natural en que se realice a dita
proba.
2. A proba terá como obxectivo apreciar a madurez e idoneidade dos candidatos
para seguir con éxito estudos universitarios, así como a súa capacidade de razoamento e
de expresión escrita. Comprenderá dous exercicios referidos aos seguintes ámbitos:
a)
b)

Comentario de texto ou desenvolvemento dun tema xeral de actualidade.
Lingua castelá.

No caso de que a proba se realice en universidades do ámbito de xestión de
comunidades autónomas con outra lingua cooficial, a comunidade autónoma competente
poderá establecer a obrigatoriedade dun terceiro exercicio referido á lingua cooficial.
3. A organización das probas de acceso para persoas maiores de 45 anos
corresponderá ás universidades que oferten as ensinanzas solicitadas polo interesado,
no marco establecido polas administracións educativas.
4. Os candidatos deberán realizar unha entrevista persoal. Do resultado da
entrevista deberase elevar unha resolución de apto como condición necesaria para a
posterior resolución favorable de acceso do interesado.
5. O establecemento das liñas xerais da metodoloxía, desenvolvemento e contidos
dos exercicios que integran a proba, así como o establecemento dos criterios e fórmulas
de valoración desta, realizarao cada Administración educativa, logo de informe das
universidades do ámbito territorial da dita Administración educativa.
6. Para a realización dos exercicios, os candidatos poderán utilizar, á súa elección,
calquera das linguas oficiais da comunidade autónoma en que estea o centro en que se
examinan. Non obstante, os exercicios correspondentes a lingua castelá e lingua cooficial
da comunidade autónoma deberanse desenvolver nas respectivas linguas.
7. Tras a publicación das cualificacións, e de conformidade cos prazos e
procedementos que determine cada comunidade autónoma, os candidatos poderán
presentar reclamación mediante escrito razoado dirixido á universidade correspondente.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 138
Artigo 18.

Sábado 7 de xuño de 2014

Sec. I. Páx. 11

Convocatoria da proba de acceso para maiores de 45 anos.

1. As universidades realizarán anualmente unha convocatoria de proba de acceso a
que se refire o artigo 17 do presente real decreto.
2. Os candidatos poderán realizar a proba de acceso para maiores de 45 anos en
cada convocatoria nas universidades da súa elección, sempre que existan nestas os
estudos que desexen cursar; a superación da proba de acceso permitiralles ser admitidos
unicamente ás universidades nas cales realizasen a proba.
3. Unha vez superada a proba de acceso, os candidatos poderanse presentar de
novo en sucesivas convocatorias na mesma universidade, coa finalidade de mellorar a
súa cualificación. Tomarase en consideración a cualificación obtida na nova convocatoria,
sempre que esta sexa superior á anterior.
Artigo 19.

Cualificación da proba de acceso para maiores de 45 anos.

1. A cualificación da proba de acceso para persoas maiores de 45 anos, e de cada
un dos seus exercicios, realizaraa cada universidade, de conformidade cos criterios e
fórmulas de valoración establecidos pola Administración educativa. A cualificación final
estará determinada pola media aritmética das cualificacións obtidas nos exercicios,
cualificada de 0 a 10 e expresada con dúas cifras decimais, arredondada á centésima
máis próxima e, en caso de equidistancia, á superior.
2. Entenderase que o candidato superou a proba de acceso cando obteña unha
cualificación de apto na entrevista persoal, e un mínimo de cinco puntos na cualificación
final. En ningún caso se poderá realizar a media cando non se obteña unha puntuación
mínima de catro puntos en cada exercicio.
Artigo 20.

Comisión organizadora da proba de acceso para maiores de 45 anos.

1. As administracións educativas, xunto coas universidades públicas do seu ámbito
de xestión, poderán constituír unha comisión organizadora da proba de acceso á
universidade para maiores de 45 anos, á cal se atribuirán, entre outras, as seguintes
tarefas:
a) Coordinación da proba de acceso.
b) Adopción de medidas para garantir o segredo do procedemento de elaboración e
selección dos exames, así como o anonimato dos exercicios realizados polos aspirantes.
c) Adopción das medidas necesarias para garantir o establecido no artigo 17.6 do
presente real decreto.
d) Designación e constitución de tribunais atendendo ao principio de presenza
equilibrada entre mulleres e homes.
f) Resolución de reclamacións.
2. No suposto de que unha Administración educativa decida non facer uso da
posibilidade prevista neste artigo, a proba de acceso deberase realizar en todo caso
nunha universidade pública.
Sección 4.ª
Artigo 21.

Persoas con discapacidade

Persoas que presentan algún tipo de discapacidade.

1. As comisións organizadoras das probas de acceso determinarán as medidas
oportunas que garantan que os estudantes que presenten algún tipo de discapacidade
poidan realizar a proba nas debidas condicións de igualdade. Na convocatoria indicarase
expresamente esta posibilidade.
2. Estas medidas poderán consistir na adaptación dos tempos, na elaboración de
modelos especiais de exame e na posta á disposición do estudante dos medios materiais
e humanos, das asistencias e apoios e das axudas técnicas que precise para a realización
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da proba de acceso, así como na garantía de accesibilidade da información e a
comunicación dos procesos e a do recinto ou espazo físico onde esta se desenvolva.
3. Os tribunais cualificadores poderán requirir informes e colaboración dos órganos
técnicos competentes das administracións educativas, así como dos centros onde
cursasen estudos os estudantes con discapacidade, que deberán informar das
adaptacións curriculares realizadas.
CAPÍTULO V
Criterios específicos para a adxudicación de prazas polas universidades públicas
Artigo 22.

Establecemento polas universidades públicas da orde de prelación.

As universidades establecerán a orde de prelación na adxudicación de prazas que
vaian aplicar, que en calquera caso deberá respectar as porcentaxes de reserva de
prazas recollidas neste capítulo.
Así mesmo, poderán establecer cotas de reserva de prazas e diferentes regras de
prelación en función das diferentes formas de acceso e admisión ás ensinanzas
universitarias oficiais de grao.
Artigo 23.

Porcentaxes de reserva de prazas.

1. Do total de prazas que para cada título e centro oferten as universidades públicas
deberanse reservar, como mínimo, as porcentaxes a que se refiren os artigos 24 a 28,
ambos inclusive.
2. As prazas obxecto de reserva que queden sen cubrir de acordo co disposto nos
artigos seguintes serán destinadas á cota xeral e ofertadas polas universidades de acordo
co indicado no artigo 22 en cada unha das convocatorias de admisión, excepto o disposto
para os deportistas de alto nivel no Real decreto 971/2007, do 13 de xullo, sobre
deportistas de alto nivel e alto rendemento.
3. Os estudantes que reúnan os requisitos para solicitar a admisión por máis dunha
porcentaxe de reserva de prazas poderán facer uso desta posibilidade.
4. A ordenación e adxudicación das prazas dentro de cada cota realizarase
atendendo aos criterios de valoración establecidos para tal efecto.
Artigo 24.

Prazas reservadas para maiores de 25 anos.

Para os estudantes que superasen a proba de acceso á universidade para maiores
de 25 anos de idade reservarase un número de prazas non inferior ao 2 por 100.
Artigo 25. Prazas reservadas para maiores de 45 anos e para maiores de 40 anos que
acrediten experiencia laboral ou profesional.
Para as persoas que accedan ás ensinanzas universitarias oficiais de grao tras a
superación da proba de acceso á universidade para maiores de 45 anos ou a acreditación
dunha experiencia laboral ou profesional a que se refire o artigo 16, as universidades
reservarán no seu conxunto un número de prazas non inferior ao 1 por 100 nin superior
ao 3 por 100.
Artigo 26.

Prazas reservadas a estudantes con discapacidade.

Reservarase polo menos un 5 por 100 das prazas ofertadas para estudantes que
teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100, así como
para aqueles estudantes con necesidades educativas especiais permanentes asociadas
a circunstancias persoais de discapacidade, que durante a súa escolarización anterior
precisasen de recursos e apoios para a súa plena normalización educativa.
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Para tal efecto, os estudantes con discapacidade deberán presentar certificado de
cualificación e recoñecemento do grao de discapacidade expedido polo órgano
competente de cada comunidade autónoma.
Artigo 27.

Prazas reservadas a deportistas de alto nivel e de alto rendemento.

A reserva de prazas para deportistas de alto nivel e de alto rendemento rexerase polo
disposto no artigo 9.1 do Real decreto 971/2007, do 13 de xullo, sobre deportistas de alto
nivel e alto rendemento.
Reservarase unha porcentaxe mínima do 3 por 100 das prazas ofertadas polas
universidades para aqueles que acrediten a súa condición de deportista de alto nivel ou
de alto rendemento e reúnan os requisitos académicos correspondentes.
Os centros que impartan os estudos e ensinanzas a que fai referencia o parágrafo
cuarto do número 1 do artigo 9 do Real decreto 971/2007, do 13 de xullo, sobre deportistas
de alto nivel e alto rendemento, reservarán unha cota adicional equivalente como mínimo
ao 5 por 100 das prazas ofertadas para estes deportistas, cota que se poderá incrementar.
As cotas de reserva de prazas deberanse manter nas diferentes convocatorias que se
realicen ao longo do ano.
Artigo 28.

Prazas reservadas a estudantes con titulación universitaria ou equivalente.

Para os estudantes que xa estean en posesión dunha titulación universitaria oficial ou
equivalente reservarase un número de prazas non inferior ao 1 por 100 nin superior ao 3
por 100.
Artigo 29.

Cambio de universidade e/ou de estudos universitarios oficiais españois.

1. As solicitudes de prazas de estudantes con estudos universitarios oficiais
españois parciais que desexen ser admitidos noutra universidade e/ou estudos
universitarios oficiais españois e se lles recoñeza un mínimo de 30 créditos ECTS de
acordo co disposto no artigo 6 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se
establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, serán resoltas polo reitor
da universidade, de acordo cos criterios que para estes efectos determine o Consello de
Goberno de cada universidade.
2. As solicitudes de prazas de estudantes con estudos universitarios oficiais
españois parciais que desexen ser admitidos noutra universidade e/ou estudos
universitarios oficiais españois e non se lles recoñeza un mínimo de 30 créditos ECTS de
acordo co disposto no artigo 6 do Real decreto 1393/2007, deberanse incorporar ao
proceso xeral de admisión.
3. A adxudicación de praza noutra universidade dará lugar ao traslado do expediente
académico correspondente, o cal deberá ser tramitado pola universidade de procedencia,
unha vez que o interesado acredite ter sido admitido noutra universidade.
4. Para os deportistas de alto nivel e alto rendemento que se vexan obrigados a
cambiar de residencia por motivos deportivos, tomaranse as medidas necesarias para
que poidan continuar a súa formación no seu novo lugar de residencia, de acordo co
disposto no número 10 do artigo 9 do Real decreto 971/2007, do 13 de xullo, sobre
deportistas de alto nivel e alto rendemento.
Artigo 30.

Admisión de estudantes con estudos universitarios estranxeiros.

1. As solicitudes de praza de estudantes con estudos universitarios estranxeiros
parciais ou totais que non obtivesen a homologación ou equivalencia dos seus títulos,
diplomas ou estudos en España serán resoltas polo reitor da universidade, de acordo
coas seguintes regras:
a) As solicitudes de praza de estudantes con estudos universitarios estranxeiros aos
cales se lles recoñeza un mínimo de 30 créditos ECTS serán resoltas polo reitor da
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universidade, que actuará de acordo cos criterios que estableza o Consello de Goberno
que, en todo caso, terán en conta o expediente universitario.
b) As materias recoñecidas terán a equivalencia en puntos correspondente á
cualificación obtida no centro de procedencia, de conformidade coas equivalencias que
estableza o ministro de Educación, Cultura e Deporte entre as cualificacións de tales
sistemas estranxeiros e as propias do sistema educativo español; o recoñecemento de
créditos ECTS en que non exista cualificación non se terá en conta para os efectos de
ponderación.
Os estudantes que non obteñan recoñecemento de ao menos 30 créditos ECTS
poderán acceder á universidade española segundo o establecido neste real decreto.
2. As solicitudes de prazas de estudantes con estudos universitarios estranxeiros
totais que obtivesen a homologación ou equivalencia dos seus títulos, diplomas ou
estudos en España resolveranse nas mesmas condicións que as establecidas para
aqueles que cumpren o requisito previsto no artigo 3.1.j) e k).
A nota media do expediente académico dos interesados obterase de acordo coas
equivalencias que estableza o ministro de Educación, Cultura e Deporte entre as
cualificacións de tales sistemas estranxeiros e as propias do sistema educativo español.
Disposición adicional primeira.
(UNED).

Universidade Nacional de Educación a Distancia

No caso da UNED, corresponde ao Goberno o exercicio das competencias atribuídas
ás administracións educativas neste real decreto.
Disposición adicional segunda. Admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao
que se impartan no sistema de centros universitarios da Defensa.
A admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao que se impartan no sistema
de centros universitarios da Defensa, previstos pola Lei 39/2007, do 19 de novembro, da
carreira militar, exixirá, ademais dos requisitos xerais previstos por esa lei para o ingreso
no correspondente centro docente militar de formación, o cumprimento dos requisitos de
acceso e admisión establecidos no presente real decreto, coas seguintes particularidades:
1. Os resultados das avaliacións específicas que se realicen no seo dos
procedementos de admisión aos centros docentes militares de formación para o acceso
ás escalas de oficiais dos corpos xerais dos exércitos e ao corpo de Infantaría de Mariña
e á escala superior de oficiais da Garda Civil terán validez para a admisión en calquera
dos tres centros universitarios da Defensa.
2. Non se aplicarán ao total de prazas ofertadas para os centros universitarios da
defensa as cotas de reserva a que se refiren os artigos 24 ao 28, ambos inclusive, do
presente real decreto.
Disposición adicional terceira. Estudantes en posesión de títulos, estudos e diplomas
obtidos con anterioridade á entrada en vigor da Lei orgánica 8/2013, do 9 de
decembro, para a mellora da calidade educativa.
1. Aqueles estudantes que superasen a proba de acceso á universidade establecida
no artigo 38 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, con anterioridade á súa modificación
pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, manterán a cualificación obtida nela nos
seguintes termos:
a) A cualificación obtida na fase xeral da proba de acceso á universidade terá validez
indefinida como requisito de acceso e admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de
grao.
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b) A cualificación das materias da fase específica terá validez como requisito de
acceso e admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao durante os dous cursos
académicos seguintes á superación destas.
Así mesmo, e coa finalidade de mellorar a cualificación obtida nesta proba de acceso,
estes estudantes poderanse presentar aos procedementos de admisión fixados polas
universidades, de acordo coas disposicións deste real decreto.
2. Aqueles estudantes que superasen probas de acceso á universidade española
previas á establecida no artigo 38 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, con anterioridade
á súa modificación pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, manterán a cualificación
obtida con carácter indefinido, ben que se poderán presentar aos procedementos de
admisión fixados polas universidades, de acordo coas disposicións deste real decreto,
coa finalidade de mellorar a cualificación obtida nesta proba de acceso.
3. Quen non superase ningunha proba de acceso á universidade e obtivese o título
de bacharel con anterioridade á implantación da avaliación final de bacharelato
establecida no artigo 37 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, na redacción dada pola Lei
orgánica 8/2013, do 9 de decembro, poderá acceder directamente ás ensinanzas
universitarias oficiais de grao, ben que deberá superar os procedementos de admisión
que fixen as universidades.
4. Os estudantes procedentes de sistemas educativos estranxeiros que superasen
a proba de acceso á universidade establecida na Orde EDU/473/2010, do 26 de febreiro,
pola que se establece o procedemento de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de
grao para os estudantes procedentes de sistemas educativos estranxeiros con estudos
homologables ao título de bacharel español, manterán a cualificación obtida nela nos
seguintes termos:
a) A cualificación obtida na fase xeral terá validez indefinida como requisito de
acceso e admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao.
b) A cualificación das materias da fase específica terá validez como requisito de
acceso e admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao durante os dous cursos
académicos seguintes á superación destas.
Os estudantes poderán presentarse aos procedementos de admisión fixados polas
universidades para mellorar a súa cualificación.
Disposición adicional cuarta.

Calendario de implantación.

Os procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao
regulados no presente real decreto aplicaranse a partir dos seguintes cursos académicos:
a) A partir do curso académico 2017-2018, aos estudantes que obtivesen o título de
bacharel do sistema educativo español de acordo coa redacción do artigo 37 da Lei
orgánica 2/2006, do 3 de maio, introducida pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro.
b) A partir do curso académico 2014-2015, ao resto de estudantes.
Disposición transitoria única.

Cursos académicos 2014-2015 a 2016-2017.

1. Sen prexuízo do disposto na disposición adicional cuarta, para a admisión aos
estudos universitarios oficiais de grao nas universidades españolas nos cursos
académicos 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, as universidades poderán utilizar como
criterio de valoración nos procedementos de admisión a superación das materias da
proba de acceso á universidade e a cualificación obtida nelas.
Para a realización da proba de acceso á universidade teranse en conta as disposicións
dos capítulos II, III e IV do Real decreto 1892/2008, do 14 de novembro, polo que se
regulan as condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e os
procedementos de admisión ás universidades públicas españolas, sobre proba de acceso
ás ensinanzas universitarias oficiais de grao para quen se encontre en posesión do título
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de bacharel ou equivalente, salvo polo que respecta aos temarios sobre os cales versarán
os exercicios da proba específica para a admisión dos estudantes que estean en posesión
dun título de técnico superior da Formación Profesional ou das Ensinanzas Artísticas, ou
de técnico deportivo superior, cuxo contido será o establecido para o currículo das
materias de modalidade de segundo de bacharelato de acordo coa distribución realizada
polas administracións educativas, segundo a adscrición ás ramas do coñecemento
recollida no anexo I do Real decreto 1892/2008, do 14 de novembro.
2. O prazo establecido no artigo 7.2 para que a Conferencia Xeral de Política
Universitaria faga público o número máximo de prazas que para cada titulación e centro
ofrece cada unha das universidades públicas para o curso académico 2014-2015
finalizará o 30 de xuño de 2014.
3. O prazo establecido no artigo 7.4 para que as universidades públicas fagan
públicos os procedementos que vaian aplicar para a admisión ás distintas ensinanzas
universitarias oficiais de grao e as súas datas de realización, así como os criterios de
valoración e as regras para establecer a orde de prelación na adxudicación de prazas que
vaian aplicar o curso académico 2014-2015, finalizará o 30 de xuño de 2014.
4. A regulación das probas para persoas maiores de 25 anos e de 45 anos contida
nos artigos 11 a 15 e 17 a 20 deste real decreto comezará a aplicarse no acceso ao curso
académico 2015-2016; para o acceso ao curso académico 2014-2015 aplicarase a
regulación contida no Real decreto 1892/2008, do 14 de novembro.
5. Para a admisión aos estudos universitarios oficiais de grao nas universidades
españolas nos cursos académicos 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, as universidades
poderán utilizar como criterio de valoración nos procedementos de admisión a credencial
para o acceso á universidade española expedida pola Universidade Nacional de
Educación a Distancia (UNED), de acordo cos requisitos establecidos na Orde
EDU/1161/2010, do 4 de maio, pola que se establece o procedemento para o acceso á
universidade española por parte dos estudantes procedentes de sistemas educativos aos
cales lles é de aplicación o artigo 38.5 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,
para os estudantes indicados no artigo 9.1.b) deste real decreto.
Disposición derrogatoria única.

Derrogación normativa.

Queda derrogado o Real decreto 1892/2008, do 14 de novembro, polo que se regulan
as condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias de grao e os procedementos de
admisión ás universidades públicas españolas, sen prexuízo do establecido na disposición
adicional cuarta deste real decreto.
Disposición derradeira primeira.

Título competencial e carácter básico.

Este real decreto ten o carácter de norma básica e dítase ao abeiro do artigo 149.1.30.ª
da Constitución, que atribúe ao Estado as competencias para a regulación das condicións
de obtención, expedición e homologación dos títulos académicos e profesionais e das
normas básicas para o desenvolvemento do artigo 27 da Constitución, co fin de garantir o
cumprimento das obrigas dos poderes públicos nesta materia.
Disposición derradeira segunda.

Desenvolvemento e execución.

1. Corresponde á persoa titular do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ditar,
no ámbito das súas competencias, cantas disposicións sexan precisas para o
desenvolvemento e a execución do disposto neste real decreto.
2. Da aplicación das previsións contidas neste real decreto non derivará incremento
das dotacións orzamentarias públicas, dos custos de persoal, das dotacións de efectivos
nin das súas retribucións.
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Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 6 de xuño de 2014.
JUAN CARLOS R.
O ministro de Educación, Cultura e Deporte,
JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA
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