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1302 REIAL DECRET 1742/2003, de 19 de desem-
bre, pel qual s’estableix la normativa bàsica
per a l’accés als estudis universitaris de caràc-
ter oficial. («BOE» 19, de 22-1-2004.)

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’u-
niversitats, ha establert a l’article 42.2 que per accedir
a la universitat és necessari tenir el títol de batxiller
o equivalent. És aquesta una condició d’accés que s’im-
posa com a regla general i que permet estudiar a la
universitat des de qualsevol modalitat de batxillerat
cursat.

Aquesta nova regla d’ingrés a la universitat fa desa-
parèixer del nostre sistema educatiu universitari la prova
d’accés, més coneguda com a selectivitat, si bé, tal com
regula aquest Reial decret, la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’universitats, a l’article 42.3 permet
establir procediments d’admissió, amb caràcter comple-
mentari al sistema d’accés general, i amb caràcter espe-
cífic en funció de la titulació de què es tracti.

D’altra banda, la Llei orgànica, segons es desprèn
del seu article 44, reserva al Govern, d’acord amb les
comunitats autònomes i amb l’informe previ del Consell
de Coordinació Universitària, la potestat per establir
límits màxims d’admissió d’estudiants, és a dir, límits
màxims de places, per motius d’interès general o per
poder complir exigències derivades de directives comu-
nitàries o de convenis internacionals.

La possibilitat d’introduir mecanismes d’admissió en
els diferents ensenyaments universitaris de caràcter ofi-
cial ha de complir tres aspectes essencials: en primer
lloc, el respecte als principis d’igualtat, mèrit i capacitat;
en segon lloc, l’adequació a la normativa bàsica que
dicti el Govern, i l’ajust a la programació de l’oferta de
places disponibles efectuada per les comunitats autò-
nomes; i, en tercer lloc, una coordinació dels sistemes
d’admissió que permeti als estudiants concórrer a uni-
versitats diferents, mantenint les possibilitats de mobi-
litat que els ofereix l’actual districte obert.

Els resultats d’aquests procediments d’admissió que
puguin establir les universitats estan determinats majo-
ritàriament, en tot cas, per la qualificació que l’estudiant
hagi obtingut en el batxillerat. En efecte, d’acord amb
el que preveu l’article 37.4 de la Llei orgànica 10/2002,
de 23 de desembre, de qualitat de l’educació, dins els
requisits d’accés que pugui establir el Govern, ha de
prevaler l’esmentada qualificació final que resulta de la
mitjana ponderada de la qualificació obtinguda en la pro-
va general de batxillerat i la mitjana de l’expedient aca-
dèmic de l’alumne en el batxillerat.

El Consell de Coordinació Universitària ha emès infor-
me sobre aquest Reial decret.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació,
Cultura i Esport, d’acord amb el Consell d’Estat i amb
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió
del dia 19 de desembre de 2003,

D I S P O S O :

Article 1. Accés a la universitat.

1. L’accés a la universitat en el marc de l’autonomia
universitària es regula amb respecte al dret a l’educació,
als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, no-discriminació
i igualtat d’oportunitats.

2. Els estudiants que compleixin els requisits exigits
per la legislació vigent per accedir a estudis universitaris
que condueixin a l’obtenció de títols oficials i amb vali-
desa en tot el territori nacional poden so�icitar plaça
a les universitats, d’acord amb els requisits que estableix
aquest Reial decret.

Article 2. Presentació de so�icituds.

Els aspirants a iniciar ensenyaments conduents a l’ob-
tenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa
en tot el territori nacional poden presentar les so�icituds
corresponents a les universitats de la seva elecció, amb
independència d’on hagin realitzat els estudis previs.

Article 3. Requisits generals d’accés.

1. Per accedir als estudis universitaris és necessari
tenir el títol de batxiller o equivalent.

2. Els estudiants que hagin superat estudis que com-
portin dret d’accés a la universitat, de conformitat amb
sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea
i d’estats part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu,
poden so�icitar l’ingrés directe a les universitats espa-
nyoles.

3. Els estudiants que hagin realitzat estudis previs
als universitaris de conformitat amb sistemes educatius
de països no comunitaris poden so�icitar l’ingrés a la
universitat després d’haver obtingut l’homologació d’a-
quests estudis estrangers al títol espanyol de batxiller
o equivalent.

4. No cal l’homologació al títol de batxiller o equi-
valent en els supòsits d’estudis reconeguts com a vàlids
per ingressar a la universitat per Espanya, en virtut d’a-
cords internacionals.

Article 4. Procediments d’admissió d’estudiants.

1. Tots els estudiants que tinguin el títol de batxiller
tenen dret a accedir a estudis universitaris en els termes
establerts en l’ordenament jurídic.

2. D’acord amb l’article 42.3 de la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, les uni-
versitats poden establir procediments d’admissió d’es-
tudiants en els seus ensenyaments de caràcter oficial
i validesa en tot el territori nacional, d’acord amb el
que preveu aquest Reial decret.

3. Els procediments d’admissió que, per a títols uni-
versitaris de caràcter oficial determinats, hagin acordat
les universitats han de respectar els principis d’igualtat,
no-discriminació, mèrit i capacitat.

Les universitats públiques únicament poden utilitzar
algun o alguns dels següents criteris de valoració dels
estudiants:

a) Qualificació final del batxillerat.
b) Itinerari cursat en el batxillerat, en relació amb

la titulació elegida, o estudis de formació professional
duts a terme.

c) Qualificacions obtingudes en assignatures con-
cretes dels cursos de batxillerat, de la prova general de
batxillerat o dels estudis de formació professional.

d) Formació acadèmica o professional complemen-
tària a la formació acadèmica oficial acreditada pel so�i-
citant.

e) Avaluació específica de coneixements i/o d’ap-
tituds personals.

f) Altres estudis universitaris cursats anteriorment.

4. Quan la universitat estableixi procediments d’ad-
missió en alguna titulació oficial, l’accés a aquella el
determina la valoració conjunta resultant de ponderar
la qualificació final del batxillerat i la qualificació obtin-
guda en el procediment d’admissió establert. La pon-
deració de la qualificació final del batxillerat ha de tenir
un valor, com a mínim, del 60 per cent del resultat final
del procediment d’admissió.

5. La qualificació del títol de batxiller o equivalent
expedit de conformitat amb sistemes educatius estran-
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gers es pondera d’acord amb el que preveuen les normes
específiques respectives.

6. L’accés a ensenyaments universitaris de caràcter
oficial per als quals no s’hagin establert procediments
d’admissió el determina exclusivament la qualificació
final obtinguda en el batxillerat.

7. Les universitats poden establir un nombre màxim
de convocatòries per participar en els procediments d’ad-
missió que s’estableixin per accedir a un títol universitari
de caràcter oficial. Aquest nombre màxim de convoca-
tòries no pot ser inferior a quatre.

8. Es poden establir proves d’aptitud personal per
a l’admissió en els títols universitaris de caràcter oficial
de belles arts, traducció i interpretació, ciències de l’ac-
tivitat física i de l’esport i per a aquells ensenyaments
en què sigui necessari avaluar habilitats específiques
necessàries per poder cursar els estudis de què es tracti.

Article 5. Oferta de places.

1. Les comunitats autònomes han de fer la progra-
mació de l’oferta d’ensenyaments de caràcter oficial i
les places corresponents a les universitats públiques del
seu àmbit de competències d’acord amb aquestes.

2. L’òrgan competent de cada comunitat autònoma
ha de comunicar l’oferta d’ensenyaments i places al Con-
sell de Coordinació Universitària abans del dia 1 d’abril
de cada any.

3. L’oferta d’ensenyaments i places ha d’incloure
la relació de les titulacions de caràcter oficial, amb espe-
cificació d’aquelles per a les quals cada universitat públi-
ca pretengui establir procediments específics d’admissió,
així com les dates de realització d’aquests procediments.

4. El Consell de Coordinació Universitària ha d’es-
tudiar i determinar l’oferta general d’ensenyaments i pla-
ces abans de l’1 de juny de cada any. Aquesta oferta
es publica en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

5. El dret a ser admès en ensenyaments universitaris
de caràcter oficial està condicionat al nombre de places
que hagin estat ofertes.

6. Les universitats públiques no poden deixar
vacants places prèviament ofertes, sempre que existeixin
so�icituds per a la titulació de què es tracti, presentades
dins el termini determinat i que compleixin els requisits
generals d’accés, tret dels casos en què s’hagin realitzat
les proves a què es refereix l’article 4.8 i no s’hagin
superat.

Article 6. Límits màxims de places.

1. El Govern, en virtut de l’article 44 de la Llei orgà-
nica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, per
motius d’interès general o per complir exigències deri-
vades de directives comunitàries o de convenis inter-
nacionals, pot establir, d’acord amb les comunitats autò-
nomes i amb l’informe previ del Consell de Coordinació
Universitària, límits màxims d’admissió d’estudiants en
uns estudis determinats. Aquests límits màxims de pla-
ces afecten totes les universitats públiques i privades.

2. La decisió del Govern s’ha d’adoptar mitjançant
un reial decret que determini els ensenyaments de caràc-
ter oficial i validesa en tot el territori nacional sobre els
quals es fixa un límit màxim d’admissió d’estudiants i
l’aplicació, si s’escau, de procediments d’admissió a
aquests ensenyaments.

3. A proposta del Consell de Coordinació Univer-
sitària, s’han d’establir en el mateix reial decret els criteris
bàsics relatius als procediments d’admissió d’alumnes
per a aquests ensenyaments, que són aplicables a totes
les universitats, tant públiques com privades.

Article 7. Coordinació entre universitats.

1. Les comunitats autònomes han d’adoptar les
decisions que corresponguin sobre l’aplicació dels pro-
cediments d’admissió i han d’establir mecanismes de
coordinació entre les universitats públiques del seu terri-
tori i, si s’escau, sistemes de reconeixement mutu dels
procediments establerts per elles, i dels seus resultats.
Aquestes decisions s’han de comunicar al Consell de
Coordinació Universitària.

2. Al si del Consell de Coordinació Universitària,
s’han de promoure acords entre les universitats per al
reconeixement mutu dels procediments d’admissió esta-
blerts per a títols universitaris de caràcter oficial concrets
en altres universitats, de la mateixa comunitat autònoma
o diferent, així com el reconeixement dels resultats d’a-
quests procediments.

3. Les universitats s’han de prestar suport entre si
per dur a terme els procediments d’admissió que ho
requereixin en interès dels estudiants.

Article 8. Calendari d’admissió d’estudiants.

1. Quan les universitats públiques estableixin pro-
cediments d’admissió, aquests s’han de dur a terme dues
vegades l’any, la primera vegada en convocatòria ordi-
nària i la segona vegada en convocatòria extraordinària.

2. Amb la finalitat que el Consell de Coordinació
Universitària pugui vetllar pel dret dels estudiants a con-
córrer a universitats diferents, d’acord amb el que dis-
posa l’article 42.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’universitats, les comunitats autònomes
han de comunicar a aquest òrgan les dates de realització
d’aquests procediments abans de l’1 d’abril de cada any.

3. En funció de les dates fixades per fer la prova
general de batxillerat i del calendari per al desenvolu-
pament dels procediments d’admissió, el Consell de
Coordinació Universitària ha de determinar els terminis
de preinscripció, les dates de publicació de llistes d’ad-
missió i l’inici del període de matriculació a les univer-
sitats públiques. La decisió que adopti el Consell de Coor-
dinació Universitària es publica en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».

4. Les comunitats autònomes han d’adoptar les
decisions que corresponguin en l’àmbit de les seves
competències.

5. Les universitats han de fer públics els tipus de
procediments d’admissió que han d’aplicar, així com les
dates de la seva realització, una vegada el Consell de
Coordinació Universitària hagi adoptat la decisió a la
qual es refereix l’apartat 3.

Article 9. Adjudicació de places.

1. Les universitats públiques adjudiquen les places
ofertes d’acord amb l’ordre de prelació següent:

a) En primer lloc, s’adjudiquen places als estudiants
que hagin obtingut el títol de batxiller o equivalent en
la convocatòria ordinària de l’any en curs, o en con-
vocatòries ordinàries o extraordinàries d’anys anteriors.

b) En segon lloc, s’adjudiquen places als estudiants
que hagin obtingut el títol de batxiller o equivalent en
la convocatòria extraordinària de l’any en curs.

2. En el cas que les universitats públiques hagin
establert procediments d’admissió, per adjudicar places
cal atenir-se a l’ordre de prelació següent:

a) En primer lloc, s’adjudiquen places als estudiants
que hagin superat el procediment d’admissió establert
per la universitat, en la convocatòria ordinària de l’any
en curs o en convocatòries anteriors.
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b) En segon lloc, s’adjudiquen places als estudiants
que hagin superat el procediment d’admissió establert
per la universitat en la convocatòria extraordinària de
l’any en curs.

3. En el supòsit a què es refereix l’apartat anterior,
l’adjudicació de places es du a terme en funció de la
qualificació obtinguda per l’estudiant d’acord amb el que
disposa l’article 4.4.

Article 10. Canvi d’estudis.

Les so�icituds d’estudiants que vulguin accedir a estu-
dis universitaris oficials diferents dels començats, a la
mateixa universitat o en una altra, queden sotmeses al
règim general d’accés i adjudicació de places que dis-
posa l’article anterior.

Article 11. Continuació d’estudis en una universitat
diferent.

1. Els estudiants que vulguin continuar els seus estu-
dis del mateix títol universitari de caràcter oficial en una
universitat diferent poden so�icitar-hi l’admissió.

2. La decisió sobre l’admissió correspon al rector,
el qual ha d’emetre resolució d’acord amb els criteris
públics d’accés que determini cada universitat per a
aquesta titulació i dels estudis cursats per l’estudiant.

3. L’adjudicació de plaça en una altra universitat
dóna lloc al trasllat de l’expedient acadèmic correspo-
nent, el qual ha de ser tramitat per la universitat de
procedència, una vegada l’interessat acrediti que ha estat
admès en una altra universitat.

Article 12. Estudiants en centres públics espanyols a
l’estranger.

Els estudiants procedents de centres que imparteixin
ensenyaments conduents a l’obtenció de títols espanyols
de caràcter oficial situats a l’estranger s’han de sotmetre
als procediments d’admissió establerts per les univer-
sitats en les mateixes condicions i amb els mateixos
requisits que els altres estudiants.

Article 13. Estudiants amb estudis universitaris cursats
de conformitat amb sistemes educatius estrangers.

1. Els estudiants amb estudis universitaris estran-
gers susceptibles de convalidació parcial, a l’efecte de
continuar els mateixos ensenyaments o equivalents en
universitats espanyoles, han de presentar la so�icitud
d’admissió i convalidació davant el rector de la univer-
sitat, el qual ha d’actuar d’acord amb els criteris que
estableixi el Consell de Govern, tenint en compte, en
tot cas, les qualificacions de l’expedient universitari.

2. Els estudiants amb estudis universitaris estran-
gers parcials que no obtinguin la convalidació, almenys,
del primer curs complet o 60 crèdits de l’ensenyament
que vulguin cursar, han de superar el procediment d’ad-
missió que, si s’escau, hagi establert la universitat.

Article 14. Reserva de places.

1. Les comunitats autònomes han de reservar anual-
ment un percentatge determinat de places en tots els
ensenyaments conduents a l’obtenció de títols univer-
sitaris de caràcter oficial, per ser adjudicades entre els
estudiants que s’assenyalen a continuació i sempre que
aquests compleixin els requisits exigits per la legislació
vigent i els que preveu aquest Reial decret:

a) Estudiants nacionals de països no comunitaris
que compleixin els requisits d’accés a la universitat al

seu país d’origen: sempre que els seus estats respectius
apliquin el principi de reciprocitat en aquesta matèria,
es reserva un nombre de places no inferior a l’u per
cent ni superior al tres per cent.

b) Estudiants que hagin superat els estudis de for-
mació professional de grau superior: es reserva un nom-
bre de places no inferior al set per cent ni superior al 30
per cent, en funció de l’ensenyament universitari oficial
de què es tracti.

c) Esportistes d’alt nivell: per als estudiants que,
tenint els requisits acadèmics corresponents, el Consell
Superior d’Esports qualifiqui d’esportistes d’alt nivell i
ho publiqui abans del 15 de juny de l’any en curs, o
siguin qualificats així per les comunitats autònomes, es
reserven places en un nombre no inferior a l’u per cent
ni superior al tres per cent dels disponibles i, addicio-
nalment, el cinc per cent de les places corresponents
a la llicenciatura en ciències de l’activitat física i de
l’esport.

2. Les universitats han de reservar un tres per cent
de les places disponibles per a estudiants que tinguin
reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33
per cent, així com per als estudiants amb necessitats
educatives especials permanents associades a les cir-
cumstàncies personals de discapacitat que durant la seva
escolarització anterior hagin necessitat recursos i suports
per a la seva plena normalització educativa. La disca-
pacitat ha d’estar acreditada per l’òrgan competent de
la comunitat autònoma corresponent.

3. Les places objecte de reserva que quedin per
cobrir s’han d’acumular a les ofertes per les universitats
pel règim general en la convocatòria corresponent.

4. Els estudiants que compleixin els requisits per
so�icitar l’admissió per més d’una via d’accés (general
i percentatge de reserva) poden fer ús d’aquesta pos-
sibilitat.

Disposició addicional primera. Més grans de 25 anys.

1. Els estudiants més grans de 25 anys poden acce-
dir a estudis universitaris de caràcter oficial després d’ha-
ver superat les proves específiques d’accés a la univer-
sitat que preveu la disposició addicional vint-i-cinquena
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’u-
niversitats, regulades pel Reial decret 743/2003, de 20
de juny.

2. Per a aquests estudiants les comunitats autòno-
mes han de reservar places en cadascun dels ensenya-
ments conduents a l’obtenció de títols universitaris de
caràcter oficial en un nombre no inferior a l’u per cent
ni superior al tres per cent.

Disposició addicional segona. Més grans de 45 anys.

1. Els més grans de 45 anys que vulguin cursar
estudis universitaris de caràcter oficial poden accedir
a la universitat, sense que calgui tenir el títol de batxiller
o equivalent, d’acord amb el procediment específic d’ad-
missió que estableixi el Govern, amb l’informe previ del
Consell de Coordinació Universitària.

2. Per ser admesos s’han de valorar, en tot cas,
els estudis acadèmics realitzats i, especialment, l’expe-
riència laboral o professional que acreditin.

3. Les comunitats autònomes han de comunicar
anualment al Consell de Coordinació Universitària la rela-
ció dels ensenyaments de caràcter oficial i el nombre
de places previst per a cada un d’aquests ensenyaments.

Disposició addicional tercera. Ensenyaments militars
de formació.

1. Els alumnes de l’ensenyament militar de formació
per a la incorporació a les escales superior d’oficials i
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d’oficials dels cossos generals dels exèrcits i de la Infan-
teria de Marina, declarat equivalent amb efectes aca-
dèmics plens a l’educació universitària, en virtut de la
Llei 17/1999, de 18 de maig, de règim del personal
de les Forces Armades, i les seves normes de desple-
gament, i que compleixin els requisits generals d’accés
als estudis universitaris, poden presentar la so�icitud
d’admissió i convalidació davant el rector de la univer-
sitat, el qual ha d’actuar d’acord amb els criteris que
estableixi el Consell de Govern, tenint en compte, en
tot cas, les qualificacions de l’expedient acadèmic.

2. Els estudiants que no obtinguin la convalidació,
almenys, del primer curs complet o 60 crèdits de l’en-
senyament que vulguin cursar han de superar el pro-
cediment d’admissió que, si s’escau, hagi establert la
universitat.

Disposició addicional quarta. Persones amb discapa-
citat.

L’accés dels estudiants amb discapacitat als estudis
universitaris de caràcter oficial s’ha de basar en els prin-
cipis d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i compen-
sació de desavantatges.

Els procediments d’admissió d’estudiants establerts
en aquest Reial decret i en les seves normes o actes
de desplegament que siguin establertes per les univer-
sitats han de contenir les mesures que siguin necessàries
per adaptar-los a les necessitats especials d’aquestes
persones.

Disposició addicional cinquena. Universitat Nacional
d’Educació a Distància.

En el cas de la Universitat Nacional d’Educació a Dis-
tància, correspon al Govern l’exercici de les competèn-
cies que aquest Reial decret reconeix a les comunitats
autònomes.

Disposició transitòria primera. Estudis universitaris amb
límits màxims de places.

Mentre el Govern no faci ús de la competència que
li atorga l’article 44 de la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’universitats, continuen en vigor els límits
màxims establerts per cursar els ensenyaments corres-
ponents conduents a l’obtenció de títols universitaris de
caràcter oficial.

Disposició transitòria segona. Alumnes amb estudis de
batxillerat anteriors a la Llei 10/2002, de 23 de
desembre, de qualitat de l’educació.

Fins a setembre de 2005 es duran a terme les proves
d’accés a la universitat d’acord amb el Reial decret
1640/1999, de 22 d’octubre, pel qual es regula la prova
d’accés a estudis universitaris. Tots els alumnes que pre-
tenguin accedir a la universitat fins al curs 2005/2006
ho han de fer d’acord amb el dit Reial decret.

A partir del curs acadèmic 2006/2007 s’aplicaran,
per accedir als estudis universitaris, els procediments
que preveu aquest Reial decret.

Als efectes de l’article 3.1 d’aquest Reial decret,
donen accés als estudis universitaris, en els termes esta-
blerts per l’ordenament jurídic, els títols acadèmics
següents: el títol de batxiller que preveu la Llei orgànica
10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el títol de batxiller que estableix la Llei 1/1990, de 3
d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, i
els estudis anteriors declarats equivalents a aquest últim,
d’acord amb aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queda derogada la Llei 30/1974, de 24 de juliol,
sobre proves d’aptitud per a l’accés a les facultats, esco-
les tècniques superiors, co�egis universitaris i escoles
universitàries, amb valor reglamentari en virtut de l’a-
partat 4 de la disposició final quarta de la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu, i totes les disposicions de rang inferior que
hagin estat dictades en el seu desplegament.

2. Queda derogat el Reial decret 69/2000, de 21
de gener, pel qual es regulen els procediments de selec-
ció per a l’ingrés en els centres universitaris dels estu-
diants que compleixin els requisits legals necessaris per
a l’accés a la universitat, llevat del que disposa el capítol V
del mateix Reial decret relatiu a la regulació de l’admissió
d’estudiants al segon cicle d’estudis universitaris oficials,
que segueix vigent per a aquests supòsits.

3. Queda derogat el Reial decret 1640/1999, de 22
d’octubre, pel qual es regula la prova d’accés a estudis
universitaris, sense perjudici del que disposa la disposició
transitòria segona d’aquest Reial decret.

4. Queden derogades totes les disposicions del
mateix rang o inferior que s’oposin al que disposa aquest
Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret té caràcter de norma bàsica i
es dicta a l’empara de l’article 149.1.30a de la Cons-
titució, en desplegament del que estableix l’article 42.3
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’u-
niversitats.

Disposició final segona. Desplegament reglamentari.

Correspon al ministre d’Educació, Cultura i Esport,
en l’àmbit de les seves competències, dictar totes les
disposicions que siguin necessàries per al desplegament
i l’aplicació del que estableix el present Reial decret.

Disposició final tercera. Aplicació d’aquest Reial decret.

Correspon a les universitats adoptar les mesures
necessàries per garantir el compliment del que disposa
aquest Reial decret i resoldre, d’acord amb criteris de
garantia, transparència i immediatesa, les so�icituds, les
incidències i les reclamacions presentades pels estu-
diants en l’exercici dels seus drets.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

1. El present Reial decret entra en vigor l’endemà
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

2. El que estableix aquest Reial decret és aplicable
als processos d’accés a les universitats a partir de l’any
acadèmic 2006/2007, una vegada implantada, amb
caràcter general, la prova general del batxillerat, en virtut
del que preveu l’article 6.d) del Reial decret 827/2003,
de 27 de juny, pel qual s’estableix el calendari d’aplicació
de la nova ordenació del sistema educatiu, establerta
per la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l’educació.

Madrid, 19 de desembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació, Cultura i Esport,
PILAR DEL CASTILLO VERA


