REGLAMENT D’ACCÉS A ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU PER A PERSONES
MAJORS DE 25, 40 I 45 ANYS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'accés i admissió als estudis universitaris de grau per a persones majors de 25, 40 i 45 anys
és un procediment regulat que ha d'anar adequant-se a les circumstàncies canviants de la
societat i a les novetats legislatives que en cada moment resulten d'aplicació.
Així, el present reglament actualitza el procediment per a l'accés de les persones majors de
25, 40 i 45 anys als estudis universitaris de grau de la Universitat de València, de conformitat
amb les disposicions establertes en el Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'establix
la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de
Grau, i l’Orde 27/2010, de 15 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els
procediments d'accés a la universitat dels majors de 25, 40 i 45 anys, en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL I. ACCÉS PER A PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Article 1. Procediment
Les persones majors de 25 anys podran accedir als estudis universitaris de grau mitjançant la
superació d'una prova especialment dissenyada amb aquesta finalitat i ajustada al procediment
que s'indica a continuació.
Article 2. Requisits dels aspirants
Podran realitzar la prova d'accés les persones majors de 25 anys que no estiguen en possessió
de cap titulació acadèmica que habilite per a accedir a la Universitat per altres vies d’accés i
hagen complit 25 anys o els complisquen al llarg de l'any en què se celebre la prova.
Article 3. Matrícula i convocatòria
La matrícula per a la prova es formalitzarà en el moment i lloc que s'anuncie, i caldrà aportar
la següent documentació:
- Fotocòpia del document nacional d’identitat (NIF o NIE), o passaport
- Acreditació del pagament de les taxes corresponents
- Declaració jurada de no reunir els requisits per a accedir per altra via
- Fotocòpia de l’acreditació de família nombrosa general o especial, si escau
- Fotocòpia de la certificació del grau de discapacitat, si aquest fora igual o superior al
33%
La constatació de falsedat en les dades aportades comportarà l'anul·lació de totes les
actuacions posteriors.

En el moment de realitzar la inscripció en la prova, la persona sol·licitant especificarà la
llengua estrangera (francés, anglés, italià, portugués o alemany) de la prova comuna i la branca
per la qual realitzarà la prova específica, així com les assignatures de les quals s’examinarà
d’entre les matèries específiques de la branca elegida.
La prova d'accés per a majors de 25 anys es realitzarà en una única convocatòria anual, en la
data fixada per la comissió que regula aquestes proves, i que s'anunciarà amb antelació
suficient.
Una vegada superada la prova, els estudiants podran presentar-se en successives convocatòries
a fi de millorar la qualificació obtinguda. En aquest cas, la nova qualificació únicament serà
tinguda en compte si és superior.
Article 4. Estructura i contingut de la prova
La prova d’accés s’estructurarà en dues fases: una prova general i una prova específica per a
cada branca.
El tribunal encarregat de jutjar les proves de majors de 25 anys serà nomenat pel rector o
rectora de la Universitat i estarà format per president, secretari i vocals especialistes en les
matèries objecte d'examen. Els exàmens seran comuns per a totes les Universitats del SPUV.
1. Prova general
La fase general tindrà com a objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat dels candidats per
a seguir amb èxit estudis universitaris, així com la seua capacitat de raonament i
d'expressió escrita. Comprendrà quatre exercicis:
- Comentari de text d’un tema d’actualitat.
- Llengua: castellà.
- Llengua: valencià.
- Llengua estrangera: a triar entre francés, anglés, alemany, italià i portugués.
2. Prova específica
La fase específica tindrà com a finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds dels
candidats per a cursar amb èxit els ensenyaments universitaris vinculats a les branques
de coneixement triades per ells.
Constarà de dos exercicis estructurats per cadascuna de les cinc branques de
coneixement. En cadascuna d’aquestes els candidats s’examinaran de dues matèries. La
relació de les matèries, per branques de coneixement, és la següent:
A. Arts i Humanitats: dues assignatures a escollir entre Filosofia, Història, Dibuix
Artístic o Tècniques d’Expressió Plàstiques.
B. Ciències: s’examinaran obligatòriament de Matemàtiques i escolliran una assignatura
entre Física o Química.
C. Ciències de la Salut: s’examinaran obligatòriament de Biologia i escolliran una
assignatura entre Física o Química.
D. Ciències Socials i Jurídiques: dues assignatures a escollir entre Geografia, Història o
Matemàtiques.
E. Enginyeria i Arquitectura: s’examinaran obligatòriament de Matemàtiques i

escolliran una assignatura entre Física i Dibuix Tècnic.
Els estudiants podran presentar-se per dues branques de coneixement d’acord amb les
següents opcions:
a) Per poder accedir a les branques A (Arts i Humanitats) i D (Ciències Socials i
Jurídiques), l’estudiant s’haurà d’examinar de tres assignatures en la fase específica:
- Assignatura obligatòria: Història.
- Una assignatura a elegir entre Filosofia, Dibuix Artístic o Tècniques d’Expressió
Plàstiques
- Una assignatura a elegir entre Geografia o Matemàtiques.
b) Per poder accedir a les branques B (Ciències) i C (Ciències de la Salut), l’estudiant
s’haurà d’examinar de tres assignatures en la fase específica:
- Assignatures obligatòries: Matemàtiques i Biologia.
- Una assignatura a elegir entre Física o Química.
c) Per poder accedir a les branques B (Ciències) i E (Enginyeria i Arquitectura),
l’estudiant s’haurà d’examinar de tres assignatures en la fase específica:
- Assignatura obligatòria : Matemàtiques.
- Dues assignatures a elegir entre Física o Química o Dibuix Tècnic.
d) Per poder accedir a les branques C (Ciències de la Salut) i E (Enginyeria i
Arquitectura), l’estudiant s’haurà d’examinar de tres assignatures en la fase
específica:
- Assignatures obligatòries: Matemàtiques, Biologia i Física.
Aquesta opció li donarà automàticament l’opció de poder accedir a la branca B
(Ciències).
L’estudiant que haja aprovat la prova d’accés per una branca i desitge presentar-se de nou per
una branca distinta, haurà de realitzar les dues fases de la prova.
Article 5. Qualificació
Cada exercici, tant de la fase general com de l’específica, es puntuarà independentment amb
una qualificació de 0 a 10, expressada amb dos decimals.
La qualificació de la fase general serà el resultat de ponderar la qualificació de cada exercici
de la següent manera: 40% per a la prova de comentari de text i 20% per a la qualificació de
cadascun dels tres exercicis restants, i s’expressarà amb tres decimals.
Cadascun dels dos exercicis de la fase específica rebrà una qualificació independent. La
qualificació de la fase específica serà la mitjana aritmètica dels dos exercicis que la integren,
expressada amb tres decimals.
Els estudiants que es presenten per dues branques de coneixement tindran dues qualificacions,
una per a cada branca. Cada qualificació de la fase específica dels estudiants que es presenten
per dues branques serà la mitjana aritmètica de les dues millors qualificacions d’assignatures

associades a la corresponent branca de coneixement.
La qualificació final de la prova d’accés serà la mitjana aritmètica de les qualificacions
obtingudes en la fase general i la fase específica, qualificada de 0 a 10 i expressada amb tres
decimals.
S’entendrà que el candidat ha superat la prova d’accés quan obtinga un mínim de cinc punts en
la qualificació final, i no es podrà, en cap cas, fer la mitjana quan no s’obtinga una qualificació
mínima de quatre punts tant en la fase general com en la fase específica.
Article 6. Reclamacions
Després de la publicació de les qualificacions definitives de les proves de majors de 25 anys,
les persones interessades podran, en el termini de cinc dies hàbils, presentar la corresponent
reclamació mitjançant escrit raonat dirigit al rector o rectora. La resolució de la reclamació
posarà fi a la via administrativa.
Article 7. Preinscripció i admissió
Les persones que superen les proves hauran de realitzar la preinscripció en els terminis que es
determinen i en el percentatge de places reservades d’acord amb la normativa d’accés.
Les sol·licituds seran prioritzades segon la qualificació definitiva obtinguda en la prova i que
tinguen l’opció correcta, i tindran caràcter preferent les persones que hagen realitzat les proves
en universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL II. ACCÉS PER A PERSONES MAJORS DE 40 ANYS

Article 8. Procediment
Les persones majors de 40 anys podran accedir als estudis universitaris de grau mitjançant la
superació del procediment de selecció que s’indica a continuació.
Article 9. Requisits dels aspirants
Podran accedir al procediment de selecció les persones majors de 40 anys que no estiguen en
possessió de cap titulació acadèmica que habilite per a accedir a la Universitat per altres vies
d’accés i hagen complit 40 anys o els complisquen al llarg de l'any en què se celebre el procés
selectiu.
A més, hauran d’estar en possessió del graduat escolar o equivalents i acreditar experiència
laboral o professional en relació amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat.
Article 10. Matrícula i convocatòria
La matrícula per al procés de selecció es formalitzarà en el moment i lloc que s'anuncie,
sempre que existisquen en aquesta Universitat els estudis que desitgen cursar, i caldrà aportar
la següent documentació:
- Fotocòpia del document nacional d’identitat (NIF o NIE), o passaport
- Acreditació del pagament de les taxes corresponents
- Declaració jurada de no reunir els requisits per a accedir per altra via

-

-

Fotocòpia de l’acreditació de família nombrosa general o especial, si escau
Fotocòpia de la certificació del grau de discapacitat, si aquest fora igual o superior al
33%
Acreditació del graduat escolar o equivalent
Documentació acreditativa d’experiència laboral o 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 podrà presentar
la llicència federativa com a tècnic o entrenador esportiu
Documentació acreditativa de qualsevol formació rebuda vinculada amb l’ensenyament
oficial de grau triat
Documentació acreditativa del coneixement de valencià
Documentació acreditativa de coneixement d’idiomes estrangers comunitaris

La constatació de falsedat en les dades aportades implicarà l’anul·lació de totes les actuacions
posteriors.
En el moment d’efectuar la matricula els candidats manifestaran la titulació universitària
elegida.
La Universitat de València convocarà anualment el procés de selecció per a majors de 40 anys,
mitjançant l’acreditació d’experiència laboral o professional. La convocatòria amb les dates,
el termini de matrícula, així com qualsevol altra informació d’interès relacionada amb el
procés, s’anunciarà oportunament.
Article 11. Procés de selecció
El procediment de selecció tindrà com a finalitat valorar, amb caràcter objectiu, l’experiència
laboral o 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.
L’òrgan competent per a valorar les sol·licitud presentades per a l’accés de majors de 40 anys
mitjançant l’acreditació de l’experiència laboral o professional, serà la Comissió Acadèmica
del Títol (CAT) de la titulació sol·licitada pel candidat.
Aquest procés s’estructurarà en dues fases: valoració dels mèrits i entrevista personal.
1. Valoració dels mèrits

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, i sempre que aquesta 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 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.
Es valorarà l’experiència adquirida i demostrable en activitats 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.
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 dels quals es troben inclosos
en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement i no estiguen
directament relacionats 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 haurà d’estar acreditat mitjançant els certificats
reconeguts per la Universitat de València, i es valorarà amb 1 punt, com a màxim,
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 acreditat.
d) Coneixement d’idiomes comunitaris
El coneixement d’idiomes comunitaris es valorarà amb 1 punt, com a màxim. Per
cada curs complet superat d’algun idioma comunitari a l’Escola Oficial d’Idiomes,
0,2 punts. El tribunal podrà valorar els certificats d’acreditació emesos per les entitats
reconegudes per la Universitat de València.
2. Puntuació màxima en cadascú dels apartats anteriors
Si alguna persona supera la puntuació màxima en alguns dels anteriors apartats se li
atorgarà aquesta puntuació, normalitzant la nota obtinguda per la resta d’aspirants
d’acord amb la següent relació:
𝑃𝑃𝑃𝑃 =

𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑁𝑁𝑁𝑁

PA: puntuació ponderada final per a cada aspirant en eixe apartat
NA: nota obtinguda per cada aspirant en eixe apartat
PM: puntuació màxima que es pot obtindre en eixe apartat
NM: nota obtinguda per la persona que ha superat la nota màxima en eixe apartat
3. 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, es convocarà a una entrevista personal que
serà qualificada com a ‘Apte’ o ‘No Apte’.
Per a realitzar aquesta entrevista, les comissions podran ser assessorades per alguna
persona del servei d’inserció laboral i orientació professional de la Universitat de
València, UVOcupació.
Article 12. Qualificació
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 dos decimals.
S’entendrà que el candidat 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 sigut ‘Apte’.
Article 13. Reclamacions
Després de la publicació de les qualificacions definitives de les proves de majors de 40 anys,
les persones interessades podran, en el termini de cinc dies hàbils, presentar la corresponent
reclamació mitjançant escrit raonat dirigit al rector o rectora. La resolució de la reclamació
posarà fi a la via administrativa.
Article 14. Preinscripció i admissió
Les persones que superen el procediment de selecció hauran de realitzar la preinscripció en
els terminis que es determinen i en el percentatge de places reservades d’acord amb la
normativa d’accés.
A l'efecte d’admissió els correspondrà la universitat en la qual hagen superat el procés de
selecció, i únicament en la titulació universitària elegida.
Les sol·licituds seran prioritzades segons la qualificació definitiva obtinguda en el procés de
selecció.
CAPÍTOL III. ACCÉS PER A PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Article 15. Procediment
Les persones majors de 45 anys podran accedir als estudis universitaris de grau mitjançant la
superació d'una prova especialment dissenyada amb aquesta finalitat i ajustada al procediment
que s'indica a continuació.
Article 16. Requisits dels aspirants
Podran realitzar la prova d'accés les persones majors de 45 anys que no estiguen en possessió

de cap titulació acadèmica que habilite per a accedir a la universitat per altres vies, ni puguen
acreditar experiència laboral o professional, i hagen complit 45 anys o els complisquen al llarg
de l'any en què se celebre la prova.
Article 17. Matrícula i convocatòria
La matrícula per a la prova es formalitzarà en el moment i lloc que s'anuncie, sempre que
existisquen en aquesta Universitat els estudis que desitgen cursar, i caldrà aportar la següent
documentació:
- Fotocòpia del document nacional d’identitat (NIF o NIE), o passaport
- Acreditació del pagament de les taxes corresponents
- Declaració jurada de no reunir els requisits per a accedir per altra via
- Fotocòpia de l’acreditació de família nombrosa general o especial, si escau
- Fotocòpia de la certificació del grau de discapacitat, si aquest fora igual o superior al
33%
La constatació de falsedat en les dades aportades comportarà l'anul·lació de totes les
actuacions posteriors.
En el moment d’efectuar la matricula els candidats manifestaran la titulació universitària
elegida.
La prova d'accés per a majors de 45 anys es realitzarà en una única convocatòria anual, en la
data fixada per la comissió que regula aquestes proves, i que s'anunciarà amb antelació
suficient.
Una vegada superada la prova, els estudiants podran presentar-se en successives convocatòries
a fi de millorar la qualificació obtinguda. En aquest cas, la nova qualificació únicament serà
tinguda en compte si és superior.
Article 18. Estructura i contingut de la prova
El procediment d'accés per a majors de 45 anys constarà d’una prova i d’una entrevista
personal.
El Tribunal encarregat de jutjar la prova de majors de 45 anys serà nomenat pel rector o rectora
de la Universitat i estarà format per president, secretari i vocals especialistes en les matèries
objecte d'examen. Els exàmens seran comuns per a totes les Universitats del SPUV.
1. Contingut de la prova
La prova tindrà com a objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat dels candidats per a
seguir amb èxit estudis universitaris, així com la seua capacitat de raonament i
d'expressió escrita. Comprendrà tres exercicis:
- Comentari de text d’un tema d’actualitat.
- Llengua: castellà.
- Llengua: valencià.
2. Qualificació de la prova
Cada exercici es puntuarà independentment amb una qualificació de 0 a 10, expressada
amb dos decimals.

La qualificació final serà el resultat de ponderar la qualificació d’estos exercicis de la
següent manera: 50% per a l’exercici de comentari de text d’un tema d’actualitat i 25%
per a la qualificació de cadascun dels dos exercicis restants.
La qualificació final de la prova d’accés es determinarà amb una puntuació de 0 a 10,
expressada amb tres decimals.
S’entendrà que el candidat ha superat la prova d’accés quan obtinga un mínim de cinc
punts en la qualificació final, i no es podrà, en cap cas, fer la mitjana quan no s’obtinga
una qualificació mínima de quatre punts en algun dels tres exercicis.
Article 19. Entrevista personal
Els candidats que superen la prova d’accés hauran de realitzar una entrevista personal que serà
qualificada com a ‘Apte’ o ‘No Apte’.
Les entrevistes seran realitzades per la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) de la titulació
sol·licitada pel candidat, que podrà estar assessorada per alguna persona del servei d’inserció
laboral i orientació professional de la Universitat de València, UVOcupació.
Article 20. Reclamacions
Després de la publicació de les qualificacions definitives de les proves de majors de 45 anys,
les persones interessades podran, en el termini de cinc dies hàbils, presentar la corresponent
reclamació mitjançant escrit raonat dirigit al rector o rectora. La resolució de la reclamació
posarà fi a la via administrativa.
Article 21. Preinscripció i admissió
Les persones que superen la prova i l’entrevista hauran de realitzar la preinscripció en els
terminis que es determinen i en el percentatge de places reservades d’acord amb la normativa
d’accés.
A l'efecte d’admissió els correspondrà la universitat en la qual hagen superat la prova, i
únicament en la titulació universitària elegida.
Les sol·licituds seran prioritzades segons la qualificació definitiva obtinguda en les proves.
Disposició addicional. Persones amb discapacitat.
Per a aquells candidats que, en el moment de la seua inscripció, justifiquen degudament alguna
discapacitat que els impedisca realitzar alguna de les proves amb els mitjans ordinaris, la
comissió organitzadora determinarà les mesures oportunes que garantisquen que aquestes es
puguen realitzar en els degudes condicions d'igualtat.
Els candidats no estaran exempts de la realització de cap dels exercicis. No obstant, aquells
candidats que acrediten tenir reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% vinculada a
problemes d’audició, quedaran exempts de la realització dels exercicis de valencià i d’idioma
estranger comunitari, en el seu cas.
Disposició derogatòria
El present reglament deroga el ‘Procediment regulador de les proves d’accés a estudis
universitaris per a majors de 25 i 45 anys’ i el ‘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’, aprovats pel Consell de Govern de 16 de febrer de 2010
ACGUV 51/2010 i ACGUV 52/2010, respectivament.
Disposició final
El present reglament entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Tauler Oficial de
la Universitat de València.

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

Branques de coneixement
Arts i Humanitats

Ciències

Ciències de la Salut

Família professional
−
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
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Branques de coneixement
Ciències Socials i Jurídiques

Agrària / Activitats agràries
Enginyeria i Arquitectura
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

