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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
5130 Correcció d’errors del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es 

regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de 
grau i els procediments d’admissió en les universitats públiques espanyoles.

Havent observat errors en el text del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel 
qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau 
i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles, publicat en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 283, de 24 de novembre de 2008, i en el seu suplement 
en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 3, article 2, s’ha d’afegir: «e) Estiguin en condicions d’accedir a la universitat 
segons ordenacions del sistema educatiu espanyol anteriors a la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’educació»

A la pàgina 6, article 10.2, on diu: «..., arrodonida a la centèsima...», ha de dir: «..., arrodonida  

A la pàgina 7, a l’article 14.1; a la pàgina 12, article 26.3; a la pàgina 14, article 33.1, 
i finalment, a la pàgina 16, article 41, paràgraf primer, on diu: «... amb dues xifres decimals, 
arrodonida a la centèsima...», ha de dir: «... amb tres xifres decimals, arrodonida a la 
mil·lèsima...» 

A la pàgina 12, article 26.5, última línia, on diu: «... a l’inici del curs corresponent a la 

a la mil·lèsima...» 

prova», ha de dir: «... a l’inici del curs».
A la pàgina 13, article 31, on diu: «..., i els correspon,…», ha de dir: «..., i els correspon 

amb caràcter preferent,…»
A la pàgina 16, article 45.1, on diu: «...situacions que preveu l’article 3...», ha de dir: «...

situacions que preveu l’article 2...»
A la pàgina 18, article 54.2, on diu: «...de conformitat amb el que disposa l’article 14», 

ha de dir: «...de conformitat amb el que disposen l’article 14 i l’article 26.» i, on diu: «...En 
tot cas, per a l’adjudicació de places,...», ha de dir: «...En tot cas, quan es produeixi empat 
per a l’adjudicació de places,...»

A la pàgina 20, article 57.3, on diu: «...el requisit que preveu l’article 3.b).», ha de dir: 
«...el requisit que preveu l’article 2.b).»

A la pàgina 21, disposició addicional tercera, on diu: «...a la fase específica que 
estableixen els articles 9 i 10…», ha de dir: «...a la fase específica que estableixen els 
articles 11 i 12…»

A la pàgina 22, disposició addicional sisena, on diu: «...per als esportistes d’alt nivell, 

es pot...»
quota que es pot...», ha de dir: «...per als esportistes d’alt nivell i alt rendiment, quota que 
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