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Procediment de selecció per a l’accés als ensenyaments universitaris 
oficials de grau per a majors de 40 anys mitjançant l’acreditació 
d’experiència laboral o professional 
 
Introducció 
El procés de selecció per a l’accés a la universitat per a majors de 40 anys convocat per 
la Universitat de València es regirà pel que estableix el Reial Decret 1892/2008, de 14 
de novembre, pel qual es regula el procediment d’accés a la universitat mitjançant 
l’acreditació d’experiència laboral o professional, previst en l’article 42.4 de la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en la redacció que estableix la Llei 
4/2007, de 12 d’abril, i pel que disposa aquesta normativa. 
 
 
Article 1. Procediment 
 
Els estudiants majors de 40 anys podran accedir a la Universitat de València mitjançant 
la superació del procediment de selecció que s’especifica a continuació. 
 
 
Article 2. Requisits dels aspirants 
 
Les persones que desitgen concórrer al procediment d’accés a la Universitat de València 
per a majors de 40 anys hauran de complir els requisits següents: 
 
1. Tenir o complir 40 anys abans de l’1 d’octubre de l’any en què es presenten al procés 

de selecció. 
 
2. No posseir cap titulació acadèmica que habilite per a accedir a la Universitat per 

altres vies d’accés. 
 
3. Estar en possessió del graduat escolar o equivalents. 
 
4. Acreditar experiència laboral i professional en relació amb l’ensenyament 

universitari oficial de grau sol·licitat. 
 
 
Article 3. Matrícula i convocatòries d’examen 
 
La matrícula al procés de selecció es formalitzarà en el moment i al lloc que s’anuncie 
oportunament, i caldrà aportar-hi la documentació indicada. La constatació de falsedat 
en les dades aportades implicarà l’anul·lació de totes les actuacions posteriors. 
 
Una vegada realitzada la matrícula, la persona interessada haurà de presentar, la 
documentació següent:  
 
a) Una fotocòpia del document nacional d’identitat, NIE o passaport. 
b) Acreditació del pagament de la taxa. 
c) Fotocòpia de l’acreditació de família nombrosa general o especial, si escau.  
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d) Acreditació del graduat escolar o equivalent. 
e) Fotocòpia del certificat del grau de discapacitat si aquest fóra igual o superior al 

33%.  
f) Documentació acreditativa d’experiència laboral i professional relacionada amb 

l’ensenyament universitari oficial de grau triat, acompanyada d’una memòria resum 
d’aquestes activitats. 

     En el cas d’accés al grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, es podra 
presentar la llicència federativa com tècnic o entrenador esportiu. 

g) Documentació acreditativa de la formació relacionada amb l’ensenyament 
universitari oficial de grau triat. 

h) Documentació acreditativa del coneixement de valencià. 
i) Documentació acreditativa del coneixement d’idiomes comunitaris. 
 
La Universitat de València convocarà anualment el procediment de selecció per a 
majors de 40 anys, mitjançant l’acreditació d’experiència laboral i professional. La 
convocatòria amb les dates i els llocs de realització, el període de matrícula, així com 
qualsevol altra informació d’interès relacionada amb aquest procés, s’anunciarà 
oportunament. 
 
 
Article 4. Procés de valoració 
 
El procediment de selecció per a l’accés a la Universitat té com a finalitat valorar, amb 
caràcter objectiu, l’experiència laboral i professional de la persona sol·licitant, i apreciar 
la maduresa i la idoneïtat dels candidats i les candidates perquè puguen cursar amb èxit 
l’ensenyament universitari oficial de grau triat. Aquest procés s’estructura en dues fases: 
 
 
1. FASE DE VALORACIÓ 
 
La valoració dels mèrits es farà d’acord amb el barem següent: 
 
a) Experiència laboral i professional 
 
L’experiència es valorarà amb una qualificació numèrica expressada amb dos decimals i 
no podrà ser superior a 5 punts. El tribunal valorarà l’experiència, sempre que aquesta 
experiència laboral i professional s’haja desenvolupat en les famílies professionals 
adscrites a la branca de coneixement a què estiga vinculat l’ensenyament universitari 
oficial de grau triat. En l’annex I es descriuen les adscripcions de les famílies 
professionals, segons el Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre, pel qual es regula el 
Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, a les branques de coneixement que 
estableix el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació 
dels ensenyaments universitaris oficials.  
El tribunal s’ajudarà de la memòria resum de les activitats dutes a terme durant el 
desenvolupament de l’activitat professional, que cal presentar, esmentada en el punt f) 
del article 3. 
 
Es valorarà l’experiència adquirida i demostrable en treballs que es relacionen 
específicament amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat fins a un 
màxim de 0,05 per mes complet d’experiència professional.  
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Aquesta experiència professional es considerarà acreditada si s’hi aporta contracte o 
nomenament amb funcions i certificat oficial de períodes de cotització al règim general 
de la Seguretat Social.  
 
b) Formació 
 
Es valorarà la formació esmentada amb una qualificació numèrica expressada amb dos 
decimals i no podrà ser superior a 3 punts. 
 
Els cursos de formació i perfeccionament, el contingut dels quals estiga directament 
relacionat amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, de durada igual o 
superior a 15 hores, es valoraran amb 0,02 punts per hora. 
 
Els cursos de formació i perfeccionament, el contingut del qual es trobe inclòs en les 
famílies professionals adscrites a la branca de coneixement i no estiga directament 
relacionat amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, de durada igual o 
superior a 15 hores, es valoraran amb 0,01 punts per hora. 
 
c) Coneixement de valencià 
 
El coneixement de valencià es valorarà amb 1 punts com a màxim, després de 
l’acreditació prèvia d’estar en possessió del corresponent certificat expedit o homologat 
per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o per les universitats 
valencianes, d’acord amb l’escala següent: 
– Coneixement oral: 0,25 punts 
– Grau elemental: 0,5 punts 
– Grau mitjà: 0,75 punts 
– Grau superior: 1 punt 
 
La valoració del coneixement del valencià es farà puntuant exclusivament el nivell més 
alt obtingut. 
 
d) Coneixement d’idiomes comunitaris 
 
El coneixement d’idiomes comunitaris es valorarà amb 1 punts com a màxim. Per cada 
curs complet superat d’algun idioma comunitari a l’Escola Oficial d’Idiomes, 0,2 punts. 
De la mateixa manera, el tribunal podrà valorar els certificats equivalents emesos per 
entitats acadèmiques de prestigi reconegut ( Facultats amb estudis de Filologia de 
llengües estrangeres i/o traducció. Centre d’idiomes de la Universitat de València, 
British Council, Institut Français, Goethe Institut, Centre G. Leopardi) 

 
 
2. FASE D’ENTREVISTA PERSONAL 
 
Una vegada superada la fase de valoració i sempre que el candidat o la candidata haja 
obtingut una qualificació mínima de 5 punts, el tribunal convocarà a la persona 
sol·licitant a la realització d’una entrevista. 
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En l’entrevista personal es valorarà i s’apreciarà la maduresa i la idoneïtat dels 
candidats per a cursar amb èxit l’ensenyament universitari oficial de grau triat. Aquesta 
prova serà qualificada com a apte o no apte.  
 
 
Article 5. Qualificació final 
 
La qualificació final es determinarà mitjançant la suma de les puntuacions obtingudes 
en la fase de valoració, qualificada de 0 a 10 i expressada amb dues xifres decimals, 
arrodonida a la centèsima més pròxima i si hi ha equidistància, a la superior. Aquesta 
puntuació permetrà l’ordenació de les sol·licituds d’admissió per a l’adjudicació de les 
places ofertes als centres de la Universitat de València. 
 
S’entendrà que el candidat o la candidata ha superat el procés d’accés a la universitat 
per a majors de 40 anys quan obtinga un mínim de cinc punts en la qualificació final, 
sempre que el resultat de la fase de l’entrevista haja estat qualificada com a apte.  
 
 
Article 6. Reclamacions 
 
Sobre la qualificació atorgada es podran presentar, davant la presidència del tribunal, 
una reclamació. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà de tres dies hàbils 
comptadors a partir de la data de la publicació de les qualificacions. Aquest escrit es 
presentarà mitjançant el Registre General o qualsevol dels registres auxiliars, adreçat a 
la Presidència del tribunal del procediment de selecció per a l’accés per a majors de 40 
anys. 
 
Transcorregut el termini de presentació de reclamacions i una vegada resoltes, si escau, 
es publicarà la relació definitiva de qualificacions. Contra aquesta resolució, que no 
exhaureix la via administrativa, es podrà interposar un recurs d’alçada davant el rector 
de la Universitat de València, en el termini d’un mes comptador a partir de la data de la 
publicació d’aquesta resolució, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre 
que considere pertinent, d’acord amb el que disposen els articles 107.1 i 114 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (BOE 27 novembre de 1992), modificada per la Llei 
4/1999 (BOE 14 de gener de 1999). 
 
 
Article 7. Comisió qualificadora 
 
Per tal de valorar als aspirants i al efecte de ordenar la selecció per a l’accés de majors 
de 40 anys mitjançant l’acreditació de l’experiència laboral i professional, el organ 
competent en cada centre será la Comisió Acadèmica del Titol (CAT), la qual podrà 
designar una comissió delegada per a cada titulació. 
 
Les comisions qualificadores podràn ser asessorades en la seua tasca per algú membre 
de l’Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL). 
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Per al correcte desenvolupament del procediment de selecció, correspon a la comisió 
l’establiment dels criteris per a la realització i valoració de la fase de l’entrevista 
personal. 
 
 
Article 8. Preinscripció i admissió 
 
Les persones que hagen superat el procediment de selecció, per poder accedir als estudis 
universitaris amb límit d’admissió, hauran de realitzar la preinscripció en els terminis 
que es determinen. 
 
Les persones que accedisquen a la Universitat mitjançant la superació del procés 
d’accés per a majors de 40 anys amb l’acreditació d’experiència laboral o professional 
tindran reservat el percentatge del límit de places que anualment establisca la 
Conselleria d’Educació. 



Aprovat en Consell de Govern de 16/02/10. ACGUV 52/2010 

      Pàgina 6 de 7 
 

Annex I 
Adscripció de les famílies professionals del Reial Decret 1128/2003, de 5 de setembre, 
pel qual es regula el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, a les branques de 
coneixement establertes en el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.  
 
Família professional Branques de coneixement 
− Administració i gestió / Administració 
− Arts gràfiques 
− Arts i artesanies 
− Comerç i màrqueting 
− Hostaleria i turisme 
− Imatge i so / Comunicació, imatge i so 
− Serveis socioculturals i a la comunitat 

Arts i Humanitats 

− Agrària / Activitats agràries 
− Edificació i obra civil 
− Electricitat i electrònica 
− Energia i aigua 
− Fabricació mecànica 
− Imatge i so / Comunicació, imatge i so 
− Indústries extractives 
− Indústries alimentàries 
− Informàtica i comunicacions / Informàtica 
− Instal·lació i manteniment / Manteniment i serveis 

a la producció 
− Fusta, moble i suro / Fusta i moble 
− Maritimopesquera / Activitats maritimopesqueres 
− Química 
− Sanitat 
− Transport i manteniment de vehicles / 

Manteniment de vehicles autopropulsats 
− Tèxtil, confecció i pell 
− Vidre i ceràmica 

Ciències 

− Agrària / Activitats agràries 
− Activitats físiques i esportives 
− Imatge personal 
− Indústries alimentàries 
− Química 
− Sanitat 
− Seguretat i medi ambient 
− Serveis socioculturals i a la comunitat 

Ciències de la Salut 

− Administració i gestió / Administració 
− Activitats físiques i esportives 
− Arts gràfiques 
− Comerç i màrqueting 
− Hostaleria i turisme 
− Imatge personal 
− Imatge i so / Comunicació, imatge i so 
− Seguretat i medi ambient 
− Serveis socioculturals i a la comunitat 

Ciències Socials i Jurídiques 
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Família professional Branques de coneixement 
− Agrària / Activitats agràries 
− Arts gràfiques 
− Arts i artesanies 
− Edificació i obra civil 
− Electricitat i electrònica 
− Energia i aigua 
− Fabricació mecànica 
− Imatge i so / Comunicació, imatge i so 
− Indústries alimentàries 
− Indústries extractives 
− Informàtica i comunicacions / Informàtica 
− Instal·lació i manteniment / Manteniment i serveis 

a la producció 
− Fusta, moble i suro / Fusta i moble 
− Maritimopesquera  / Activitats maritimopesqueres 
− Química 
− Transport i manteniment de vehicles / 

Manteniment de vehicles autopropulsats 
− Tèxtil, confecció i pell 
− Vidre i ceràmica 

Enginyeria i Arquitectura 

 
 


