NORMATIVA D'ACCÉS ALS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS
OFICIALS DE GRAU DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL PER ALS
MÉS GRANS DE 40 ANYS MITJANÇANT L'ACREDITACIÓ
D'EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL
Aprovada per la Junta de Govern URL de 18 de desembre de 2014
PREÀMBUL
En coherència amb el plantejament i concepció de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior,
relatiu a facilitar l’actualització de la formació i la readaptació professional, així com la plena i
efectiva participació de les persones en la vida cultural, econòmica i social, el Reial Decret
412/2014, de 6 de juny, ha previst una modalitat d’accés a la universitat per a aquelles
persones més grans de 40 anys que puguin acreditar una determinada experiència laboral o
professional, tot i que no disposin d’una titulació acadèmica que els permeti l’accés a la
universitat.
CAPITOL I: Disposicions generals

Article 1.- Marc legal aplicable
L'accés a la Universitat Ramon Llull per als més grans de 40 anys es regirà per l’establert a:


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



Pel disposat en la present normativa interna de la Universitat Ramon Llull.

Article 2.- Requisits
Les persones més grans de 40 anys que desitgin accedir a la Universitat Ramon Llull hauran
de complir els següents requisits:
a) Tenir o complir 40 anys l'any natural d’inici del curs acadèmic.
b) No posseir cap titulació acadèmica habilitant per accedir a la Universitat per altres
vies d'accés.
c) Acreditar experiència laboral i professional en relació amb l'ensenyament universitari
oficial de grau sol·licitat.
Article 3.- Sol·licitud
El candidat o candidata més gran de 40 anys haurà d’adreçar la corresponent sol·licitud al
rector o rectora de la Universitat Ramon Llull indicant l'ensenyament universitari oficial de
grau que desitja cursar.
Cada candidat o candidata només podrà sol·licitar l'accés a un ensenyament universitari
oficial de grau.
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Durant el període de matrícula establert en la convocatòria es presentaran al Rectorat de la
Universitat Ramon Llull les sol·licituds, juntament amb la següent documentació:
a) Una fotocòpia del document nacional d'identitat, NIE o passaport.
b) Comprovant d'haver abonat el preu públic per a la realització de les proves d'accés
per als més grans de 40 anys, amb les exempcions i bonificacions aplicables que
estableixi la legislació vigent.
c) Currículum vitae detallat.(en català o castellà)
d) Carta de motivació justificant l’interès per cursar l’ensenyament oficial de grau
escollit.
e) Documentació acreditativa d'experiència laboral i professional relacionada amb
l'ensenyament universitari oficial de grau triat.
Addicionalment, la persona interessada podrà presentar la documentació que acrediti els
mèrits que ha fet constar al currículum, com per exemple:
a) Documentació acreditativa de la formació relacionada amb l'ensenyament universitari
oficial de grau triat.
b) Documentació acreditativa del coneixement del català.
c) Documentació acreditativa del coneixement de terceres llengües.
No es valoraran els mèrits del currículum que no quedin acreditats. Es consideraran els
mèrits justificats fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds per concórrer a
les proves d’accés per als més grans de 40 anys.
Es vetllarà per l’adopció de les mesures adequades per garantir la confidencialitat de la
documentació aportada per les persones interessades.

Article 4.- Convocatòries
La Universitat Ramon Llull oferirà de manera ordinària dues convocatòries per a l'accés a la
universitat per als més grans de 40 anys mitjançant l'acreditació d'experiència laboral i
professional.
Una convocatòria serà per accedir-hi al setembre i una altra per accedir-hi al febrer, per a
unes titulacions concretes explicitades a la convocatòria.
Les dates i llocs de celebració de les convocatòries, el període d'inscripció, així com
qualsevol altra informació d'interès relacionada amb les entrevistes, serà publicada en la
pàgina web de la Universitat Ramon Llull, http://www.url.edu, a l'apartat d'accés a la
Universitat.
CAPITOL II: Accés i admissió

Article 5.- Estructura
L'accés a la Universitat Ramon Llull per als més grans de 40 anys, mitjançant l’acreditació
d'experiència laboral i professional, s'estructura en dues fases diferenciades: una primera
fase eliminatòria de valoració documental de l’experiència laboral i professional del o la
sol·licitant, i una segona fase consistent en una entrevista personal per a aquelles persones
que hagin superat la primera.
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5.1. Valoració documental de l’experiència laboral i professional
La valoració dels mèrits i la documentació s'efectuarà d'acord amb el següent barem:
a)

Experiència laboral i professional

La Comissió Avaluadora descrita a l'article 8 valorarà l'experiència aportada, sempre que es
demostrin competències que tinguin equivalència en l'àmbit de l'estudi de grau escollit pel
candidat o candidata, fins a un màxim de 6 punts.
En concret, es valorarà l'experiència adquirida i demostrable en ocupacions que es
relacionin específicament amb l'estudi de grau sol·licitat pel candidat o candidata fins a un
màxim de 0,05 punts per mes complet d'experiència professional acreditada.
b) Formació
Es valorarà la formació acreditada fins a un màxim de 2 punts.
Els cursos de formació i perfeccionament, el contingut dels quals estigui directament
relacionat amb l'estudi de grau sol·licitat, amb una durada igual o superior a 15 hores, que
hagin estat cursats per la persona interessada es valoraran d'acord amb el còmput 0,002
punts per hora.
Els cursos de formació i perfeccionament, el contingut dels quals estigui inclòs en les
famílies professionals adscrites a les branques de coneixement i no estigui directament
relacionat amb l'estudi de grau sol·licitat, amb una durada igual o superior de 15 hores, que
hagin estat cursats per la persona interessada es valoraran d'acord amb el còmput 0,001
punts per hora.
c) Coneixement de català
El coneixement del català es valorarà amb 1 punt com a màxim, prèvia acreditació d'estar en
possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Secretaria de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya, o per altres universitats catalanes, d'acord amb la
següent escala:





Certificat de nivell elemental (A): 0,300 punts.
Certificat de nivell intermedi (B): 0,600 punts.
Certificat de nivell suficiència (C): 0,900 punts.
Certificat de nivell superior (D): 1,000 punts.

La valoració del coneixement del català s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt
obtingut.
d) Coneixement de terceres llengües
Es valoraran els coneixements de llengües estrangeres segons la seva rellevància per a la
docència i l'aprenentatge en els ensenyaments de què es tracti, prèvia acreditació dels
certificats que estableix aquest apartat: fins a un màxim d'1 punt.
- Curs de nivell intermedi corresponent al nivell B1 Llindar del Marc Comú Europeu de
Referència (MCER) o equivalent: 0,5 punts.
- Curs de suficiència corresponent al nivell C1.2 Domini funcional efectiu del Marc Comú
Europeu de Referència (MCER) o equivalent: 1 punt.
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El resultat final d’aquesta primera fase de valoració, tindrà una puntuació quantitativa entre 0
i 10 punts.
Als candidats o candidates que obtinguin una qualificació inferior a 5 punts en la fase de
valoració documental de l’experiència laboral i professional, se’ls considerarà que no han
superat la primera fase de la prova d’accés per als més grans de 40 anys i es donarà per NO
APTA la sol·licitud.
Aquells o aquelles sol·licitants que hagin obtingut una puntuació igual o superior a 5 punts
en la fase de valoració documental de l’experiència laboral i professional, podran accedir a la
segona fase del procediment, consistent en l’entrevista personal.
El resultat de la primera fase es farà públic a través de la pàgina web de la Universitat
Ramon Llull, http://www.url.edu, a l'apartat d'accés a la Universitat.
La superació d’aquesta primera fase no té cap tipus d’equivalència amb l’ensenyament
secundari.

5.2. Entrevista personal
Una vegada superada la primera fase, la Comissió Avaluadora convocarà al o la sol·licitant a
la realització d’una entrevista personal.
La no assistència a l’entrevista personal en el lloc, dia i hora en què ha estat convocat el o la
sol·licitant, el farà decaure de tots els seus drets.
En l'entrevista personal es valorarà i apreciarà la maduresa i idoneïtat dels candidats o
candidates per seguir amb èxit l'ensenyament universitari oficial de grau triat. Durant
l'entrevista, la Comissió Avaluadora utilitzarà preferentment la llengua catalana i podrà
comprovar les competències de comprensió i expressió del candidat o candidata en
qualsevol de les llengües de docència de la titulació corresponent.
Aquesta segona fase serà qualificada com a APTE/APTA O NO APTE/NO APTA. Els
candidats o candidates que obtinguin una qualificació de NO APTE/NO APTA en la fase de
l'entrevista personal, es considerarà que no han superat la prova d'accés per als més grans
de 40 anys a la Universitat Ramon Llull. Atenent el RD 412/2014, els candidats poden repetir
l’entrevista en ocasions successives.
Article 6.- Qualificació final de l'accés a la universitat per als més grans de 40 anys.
La qualificació final del candidat o candidata serà la qualificació quantitativa obtinguda a la
primera fase de valoració documental de l’experiència laboral i professional, sempre i quan
la Comissió Avaluadora l’hagi avaluat com a APTE/APTA a la segona fase d’entrevista
personal.
La superació del procés d’avaluació de mèrits i de l’entrevista personal no dóna dret de
forma automàtica a l’adjudicació d’una plaça universitària als centres corresponents però sí a
participar en el procés d’assignació de places.
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Article 7.- Comissió Avaluadora
Correspon al degà o degana o director o directora del centre nomenar una Comissió
Avaluadora de l'experiència professional o laboral, que podrà ser única per a tots els
ensenyaments del centre.
Aquesta Comissió estarà formada per tres membres. Un membre exercirà la presidència de
la Comissió Avaluadora i un altre que exercirà de vocal. Ambdós membres hauran de
pertànyer al professorat del centre corresponent a l'estudi sol·licitat. El tercer membre ha de
pertànyer a la secretaria del centre corresponent i exercirà la secretaria de la Comissió
Avaluadora.
La Comissió Avaluadora podrà comptar amb l'assistència tècnica de personal del
Vicerectorat Acadèmic, d’Innovació Docent i Qualitat o d'altres unitats de la Universitat.
La constitució i funcionament d’aquesta Comissió Avaluadora es regirà d’acord amb els
principis d’òrgans col·legiats de valoració.
Article 8.- Reclamacions
La persona interessada podrà, sobre la qualificació final obtinguda, presentar una
reclamació. El termini de presentació d'aquestes sol·licituds serà de cinc dies hàbils,
comptats a partir de la data de la publicació de les qualificacions. L'esmentada sol·licitud es
presentarà al Rectorat de la Universitat Ramon Llull (c. Claravall,1-3, 08022 Barcelona)
adreçada al president de la corresponent Comissió Avaluadora de l'accés per als més grans
de 40 anys.
Un cop transcorregut el termini de presentació de reclamacions i una vegada resoltes les
mateixes, en el cas que s'haguessin presentat, es publicarà la relació definitiva de
qualificacions. Contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs davant del degà o
degana o director o directora del centre corresponent en el termini d’un mes a comptar a
partir de l’endemà de la resolució.
Article 9.- Compatibilitat amb altres vies d’accés
Les persones que puguin accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i més
grans de 40 anys i vulguin fer ús d’ambdues vies, podran fer-ho formalitzant la inscripció
corresponent a ambdues proves, abonant els preus corresponents a ambdues inscripcions.
En cap cas serà compatible la via d’accés per als més grans de 40 anys i l’accés per als més
grans de 45 anys per al mateix centre-estudi.

Article 10.- Reserva de places
Per als més grans de 45 anys o per als més grans de 40 anys que acreditin experiència
laboral o professional, la Universitat reservarà en conjunt un nombre de places no inferior a
l’1 per 100 ni superior al 3 per 100.
CAPITOL III- Disposició final
Disposició final – Entrada en vigor
La present normativa entrarà en vigor per concórrer a l’accés, per aquesta via, als
ensenyaments oficials de grau de la Universitat Ramon Llull a partir de la seva aprovació.
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