Consideracions sobre el Reial Decret 412/2014, de 6 de juny,
pel qual s’estableix la normativa la normativa bàsica dels
procediments d’admissió als ensenyaments universitaris
oficials de Grau.

a) Text Inicial del RD. El nou accés a la universitat per als
estudiants de batxillerat s’aplicarà per a l’accés al curs
2017/2018. Per tant han d’haver PAU en 2015 (accés al curs
2015/16) i també en 2016 (accés al curs 2016/17).
b) Tot i que podrien aprovar-se canvis, la Subcomissió Acadèmica
proposa que es mantinguen les mateixes condicions d’accés de
cursos anteriors per a tots els col·lectius durant els dos cursos de
transició (accés al 2015/16 i accés al 2016/17).
c) Punt 4 de l’article 7. Els nous processos d’admissió s’han de fer
públics almenys amb un curs d’antelació a la seua aplicació, per
la qual cosa, els canvis en el nou procediment d’accés al curs
2017/2018, s’hauran d’aprovar durant el curs vinent, el curs
2015/2016.
d) Article 22. En els nous processos d’admissió, les universitats, que
en són les responsables, podran establir nous procediments i
també percentatges de reserva de places per a diferents
col·lectius, sempre respectant els percentatges que regula el Reial
Decret (majors de 25, 40 i 45 anys, discapacitats, esportistes, …)
e) Apartat 1 de la Disposició transitòria única. Durant els dos
cursos de transició es ratifiquen els temaris de 2n curs de
batxillerat per a la Fase Específica dels estudiants de cicles
formatius.
f) Article 26. Respecte a la reserva de places per a estudiants amb
discapacitat, consta que també poden tindre reserva els
estudiants amb necessitats educatives especials permanents
(igual que en l’anterior RD 1892/2008), però nosaltres sols
donem reserva als estudiants amb discapacitat reconeguda del
33% o superior.
Pel que fa a l’accés dels majors de 25, 40 i 45 anys:
1) Apartat 4 de la Disposició transitòria única. Les novetats s’han
d’aplicar per a l’accés al curs 2015/16, per tant ja en les proves
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que s’han de fer en del present curs (proves de 2015) s’han
d’aplicar les possibles novetats.
Article 11 i apartat 1 de l’article 17. La frase del text on es
regula la possibilitat de presentar-se a la prova de majors de 25 o
45 anys és molt ambigua perquè sembla que diu que sols poden
presentar-se aquells que complisquen els 25 anys en l’any en què
fan la prova. De ser així no podrien presentar-se els que
tingueren una edat estrictament major a 25 anys, la qual cosa és
contradictòria amb la definició de la prova “per a majors de 25 o
45 anys”. Entenc que hem de continuar com fins ara però
deixant presentar-se a les proves als que en complisquen 25 o 45
durant l’any en què fan la prova sense considerar la data de l’1
d’octubre que constava en el RD 1892/2008.
Apartat 2 dels articles 15 i 20. No tenim Comissió Organitzadora
de les Proves d’Accés dels Majors de 25 ni 45 anys, per la qual
cosa aquestes proves d’accés s’han de fer en les universitats
públiques.
Apartat 5 de l’article 12. Els estudiants poden presentar-se a
tantes universitats com vulguen.
Apartats 1 dels articles 14 i 19. Les qualificacions de les proves
de majors de 25 i 45 anys s’hauran d’expressar amb 2 xifres
decimals. Tot i que en el Reial Decret 1892/2008 constava la
mateixa forma de puntuar, en una correcció d’errades posterior
d’aquest Reial Decret es regulava que les qualificacions havien
de ser amb 3 decimals. Caldrà canviar-ho i donar les
qualificacions amb 2 decimals.
Apartat 2 dels articles 14 i 19. Les condicions per a aprovar les
proves de majors de 25 o 45 anys són les mateixes que teníem en
cursos anteriors, regulades pel RD1892/2008.

