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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
RESOLUCIÓ ECO/513/2015, de 27 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'acord de la Junta del Consell
Interuniversitari de Catalunya sobre els procediments d'admissió, a les universitats catalanes, dels
estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents.
Atesa la nova regulació sobre admissió als estudis de grau establerta pel Reial decret 412/2014, de 6 de juny,
que permet l'admissió als estudis de grau dels estudiants amb títols homologats al títol de batxiller del sistema
educatiu espanyol, obtinguts o realitzats en sistemes educatius d'estats que no siguin membres de la Unió
Europea o d'altres estats amb els quals no s'hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol
de batxiller en règim de reciprocitat i vist l'article 81.3 de la Llei orgànica d'universitats pel que fa referència
als preus públics dels ensenyaments de grau i màster, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, en la
seva sessió de 27 de febrer de 2015, ha aprovat l’acord sobre els procediments d’admissió, a les universitats
catalanes, dels estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents i també donar-ne publicitat al DOGC.
Vist això, i en virtut de les competències que em confereix l’article 126 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya,

Resolc:

Article únic
Donar publicitat a l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre els procediments
d’admissió, a les universitats catalanes, dels estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents, que
figura com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 27 de febrer de 2015

Claudi Alsina i Català
Secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya

Annex

Acord
de 27 de febrer de 2015 de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre els procediments
d’admissió, a les universitats catalanes, dels estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents.

El Reial decret 412/2014, de 6 de juny pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió
als ensenyaments universitaris oficials de grau, estableix que poden accedir als estudis oficials de grau els
estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis homologats al títol de batxiller del sistema educatiu
espanyol, obtinguts o realitzats en sistemes educatius d'estats que no siguin membres de la Unió Europea o
d'altres estats amb els quals no s'hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de batxiller
en règim de reciprocitat.
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Atès el contingut del Reial decret 412/2014, de 6 de juny, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya
acorda que:
1. En el sentit del Reial decret 412/2014, de 6 de juny, l’oferta de places que s’acordi per a aquest col·lectiu
d’estudiants s’ha d’afegir a les places ordinàries de nou accés..
2. En els estudis on hi hagi una prova d’aptitud personal per a l’accés i admissió als estudis de grau cal que
l’estudiant superi aquesta prova.
3. Es poden programar convocatòries de preinscripció específiques per a aquest col·lectiu d’estudiants.
4. Específicament per a les universitats catalanes que s’acullen al sistema de preinscripció universitària i per a
aquest col·lectiu d’estudiants, s’acorda que:
a) S’oferiran places de nou accés per a estudiants de sistemes educatius d'estats que no siguin membres de la
Unió Europea o d'altres estats amb els quals no s'hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement del
títol de Batxiller en règim de reciprocitat i que no tinguin residència a l’Estat espanyol.
b) Per a l’accés i l’admissió als estudis de grau caldrà que tingui homologat el títol de batxillerat.
c) Els preus dels serveis acadèmics i complementaris dels ensenyaments per a aquest col·lectiu a les
universitats públiques amb caràcter general cobriran el cost total de l’estudi. El preu de la Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya, per aquest col·lectiu, serà el que acordi el patronat de l’entitat titular
d’aquesta universitat.
5. Específicament per a les universitats catalanes que no s’acullen al sistema de preinscripció universitària i per
a aquest col·lectiu d’estudiants, s’autoritza que s’apliqui, a partir del curs 2015-2016, el contingut del Reial
decret 412/2014, de 6 de juny, a tota l’oferta que no porti associat finançament públic, i a l’oferta de la
Universitat Oberta de Catalunya.
6. Es doni publicitat a aquest acord al DOGC.
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