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Disposición derradeira segunda. Habilitación para o 
desenvolvemento regulamentario.

Habilítase o ministro de Traballo e Asuntos Sociais 
para ditar cantas normas sexan necesarias para o desen-
volvemento e execución do previsto neste real decreto.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 23 de marzo de 2007

JUAN CARLOS R.

O ministro de Traballo e Asuntos Sociais,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

XEFATURA DO ESTADO
 7786 LEI ORGÁNICA 4/2007, do 12 de abril, pola 

que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do 21 
de decembro, de universidades. («BOE» 89, 
do 13-4-2007.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as 
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei 
orgánica:

PREÁMBULO

Desde a promulgación da Lei orgánica 6/2001, do 21 
de decembro, de universidades, pasaron cinco anos. 
Neste período detectáronse algunhas deficiencias no seu 
funcionamento que aconsellan a súa revisión. Ademais, 
outros elementos do contorno cambiaron e inducen 
tamén a realizar modificacións. Entre estes feitos ató-
panse os acordos en política de educación superior en 
Europa e o impulso que a Unión Europea pretende dar á 
investigación en todos os seus países membros. Estas 
circunstancias aconsellan a corrección das deficiencias 
detectadas e a incorporación dalgúns elementos que 
melloren a calidade das universidades españolas. 

A lei aposta decididamente pola harmonización dos 
sistemas educativos superiores no marco do Espazo 
Europeo de Educación Superior e asume a necesidade 
dunha profunda reforma na estrutura e organización das 
ensinanzas, baseada en tres ciclos: grao, máster e douto-
ramento. Dáse así resposta ao desexo da comunidade 
universitaria de asentar os principios dun espazo común, 
baseado na mobilidade, o recoñecemento de titulacións e 
a formación ao longo da vida. O novo modelo de ensinan-
zas achega unha maneira diferente de entender a univer-
sidade e as súas relacións coa sociedade. Trátase de ofre-
cer unha formación de calidade que atenda os retos e 
desafíos do coñecemento e dea resposta ás necesidades 
da sociedade.

Así, as reformas están guiadas pola vontade de poten-
ciar a autonomía das universidades, á vez que se aumenta 
a exixencia de render contas sobre o cumprimento das 
súas funcións. Este principio é impulsado pola Unión 
Europea apoiando a modernización das universidades 
europeas co fin de convertelas en axentes activos para a 
transformación de Europa nunha economía plenamente 

integrada na sociedade do coñecemento. A autonomía é a 
principal característica que as universidades teñen para 
responder con flexibilidade e rapidez ás cambiantes nece-
sidades.

Entre as medidas que potencian a autonomía das 
nosas universidades, principio recoñecido no artigo 27 da 
Constitución española, esta lei flexibiliza o sistema de 
elección do reitor ou da reitora e permite que as propias 
universidades elixan a opción que consideren máis ade-
cuada. Así mesmo, asegúrase que as decisións de natu-
reza académica das universidades públicas e privadas 
sexan adoptadas por órganos en que o persoal docente e 
investigador teña unha representación maioritaria. Por 
outra parte, a lei adopta medidas tendentes a asegurar o 
equilibrio institucional no seo das universidades e a pro-
fesionalizar a súa xestión.

Outro dos eixes da reforma é potenciar o papel e a 
responsabilidade de todos os axentes do sistema univer-
sitario, articulando mellor a relación entre eles. As comu-
nidades autónomas son responsables da política univer-
sitaria de acordo co previsto na Constitución e nos 
estatutos de autonomía, mentres que ao Estado, con-
forme o artigo 149.1.30.ª, lle corresponde establecer as 
normas básicas para o desenvolvemento do artigo 27.10 
que recoñece a autonomía das universidades. A articula-
ción deste complexo organizativo de Estado-comunida-
des autónomas e universidades require alcanzar unha 
harmonía de todos os axentes implicados e unha relación 
clara e fluída entre todos eles. É especialmente impor-
tante articular as relacións intergobernamentais, dun 
lado, e doutro, a coordinación e cooperación no ámbito 
académico. Por iso, créase a Conferencia Xeral de Política 
Universitaria e constitúese o Consello de Universidades 
con funcións de asesoramento, cooperación e coordina-
ción no ámbito académico. Ademais, configúrase unha 
regulación máis adecuada do proceso de verificación de 
plans de estudos e máis respectuosa co sistema com-
plexo que en materia universitaria conforman a Adminis-
tración xeral do Estado, as comunidades autónomas e as 
universidades.

A selección do profesorado funcionario modifícase 
incorporando un modelo de acreditación que permita que 
as universidades seleccionen o seu profesorado entre os 
previamente acreditados. Este sistema incorpora para o 
conxunto da comunidade académica un maior rigor na 
acreditación e unha maior flexibilidade para as universi-
dades na selección do seu persoal. 

En relación coa contratación do profesorado, esta lei 
establece, seguindo as pautas da Lei orgánica 6/2001, do 
21 de decembro, unha serie de modalidades contractuais 
específicas do ámbito universitario que, polas caracterís-
ticas propias do traballo e polas condicións da relación 
laboral, non se poden subsumir nas figuras previstas na 
lexislación laboral xeral. Esta lei define con maior preci-
sión a especificidade destas modalidades contractuais, 
ben pola necesidade de completar a formación no caso 
dos axudantes e dos profesores axudantes doutores, ben 
pola oportunidade de achegar á universidade o coñece-
mento e a experiencia de profesionais do sector produ-
tivo –profesores asociados– ou de docentes e investiga-
dores de prestixio doutras universidades –profesores 
visitantes–. Debido ás especiais características do labor 
docente e investigador que realiza a universidade, cóm-
pre establecer para estas modalidades mecanismos de 
temporalidade que favorezan o desenvolvemento do pro-
ceso académico e que, por outra banda, partan da lóxica 
conservación da fonte de coñecemento e experiencia que 
achegan estes profesionais á universidade e que é a 
característica principal que dota de sentido figuras como 
a do profesor asociado ou a de profesor visitante.

A Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acre-
ditación (ANACA) ten un papel moi importante no bino-
mio autonomía-rendición de contas. Para reforzar o seu 
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papel dentro do sistema universitario, autorízase a súa 
creación como axencia de acordo coa Lei de axencias 
estatais para a mellora dos servizos públicos. Con iso, 
facilítase a coordinación nos procesos de garantía de cali-
dade e a definición de criterios de avaliación.

A implicación das universidades na resposta ás 
demandas da sociedade e o sistema produtivo é outro 
dos eixes sobre os cales xirou esta reforma. As universi-
dades deben perseguir unha mellor formación das súas 
graduadas e graduados para que estes sexan capaces de 
adaptarse tanto ás demandas sociais como ás demandas 
do sistema científico e tecnolóxico. Tamén deben dar ade-
cuada resposta ás necesidades de formación ao longo de 
toda a vida e abrirse a quen, a calquera idade, desexe 
acceder á súa oferta cultural ou educativa. As universida-
des, alén dun motor para o avance do coñecemento, 
deben ser un motor para o desenvolvemento social e eco-
nómico do país. Canda a investigación básica, a universi-
dade deberá impulsar a transferencia ao sector produtivo 
dos resultados da súa investigación en coordinación e 
complementariedade cos demais axentes do sistema de 
ciencia e tecnoloxía. Unha das medidas para contribuír a 
este obxectivo é o impulso decidido da vinculación entre 
a investigación universitaria e o contorno produtivo do 
sistema de ciencia e tecnoloxía a través da creación de 
institutos mixtos de investigación, que permitirán unha 
relación directa entre os axentes do dito sistema. Así 
mesmo, prevense potenciar os mecanismos de intercam-
bio de persoal investigador entre o sistema universitario 
e o produtivo.

Alén disto, esta lei prevé a elaboración dun estatuto 
do estudante universitario e a creación do Consello de 
Estudantes Universitarios, co fin de articular a necesaria 
participación do alumnado no sistema universitario.

Introdúcese tamén unha modificación do título XIII da 
Lei orgánica 6/2001, para adecualo á nova situación do 
Espazo Europeo de Ensino Superior.

Outro aspecto novo é a inclusión dun título dedicado 
ao deporte e á extensión universitaria, pois considérase 
que tanto o deporte como outras actividades que se reco-
llen son un aspecto capital na formación do alumnado 
universitario.

Esta lei non esquece o papel da universidade como 
transmisor esencial de valores. O reto da sociedade actual 
para alcanzar unha sociedade tolerante e igualitaria, na 
cal se respecten os dereitos e liberdades fundamentais e 
de igualdade entre homes e mulleres, debe abranguer, 
sen dúbida, a universidade. Esta lei impulsa a resposta 
das universidades a este reto a través, non só da incorpo-
ración de tales valores como obxectivos propios da uni-
versidade e da calidade da súa actividade, senón mediante 
o establecemento de sistemas que permitan alcanzar a 
paridade nos órganos de representación e unha maior 
participación da muller nos grupos de investigación. Os 
poderes públicos deben remover os obstáculos que lles 
impiden ás mulleres alcanzar unha presenza nos órganos 
de goberno das universidades e no nivel máis elevado da 
función pública docente e investigadora acorde coa por-
centaxe que representan entre os licenciados universita-
rios. Alén disto, esta reforma introduce a creación de 
programas específicos sobre a igualdade de xénero, de 
axuda ás vítimas do terrorismo e o impulso de políticas 
activas para garantir a igualdade de oportunidades ás 
persoas con discapacidade.

A lei ten tamén en conta a necesidade de potenciar a 
proxección internacional do sistema universitario espa-
ñol e a mobilidade interuniversitaria, promovendo a 
oferta educativa e investigadora das universidades espa-
ñolas. Para tal fin prevese a constitución dunha fundación 
do sector público estatal.

A sociedade reclámalle á universidade do futuro unha 
activa participación nos seus procesos vitais. Por esta 
razón, a acción da universidade non se debe limitar á 

transmisión do saber; debe xerar opinión, demostrar o 
seu compromiso co progreso social e ser un exemplo 
para o seu contorno.

A igualdade entre homes e mulleres, os valores supe-
riores da nosa convivencia, o apoio permanente ás per-
soas con necesidades especiais, o fomento do valor do 
diálogo, da paz e da cooperación entre os pobos son valo-
res que a universidade debe coidar de xeito especial.

En definitiva, a reforma pretende ser un paso adiante 
na organización do sistema universitario cara a unha 
estrutura máis aberta e flexible, que sitúe as universida-
des españolas nunha mellor posición para a cooperación 
interna e a competencia internacional, a través da crea-
ción, transmisión, desenvolvemento e crítica do coñece-
mento científico e tecnolóxico e da transferencia dos seus 
beneficios á sociedade, co fin de que consigan ser atracti-
vas nun mundo globalizado. Unha adecuada xeración e 
xestión do coñecemento por parte das universidades per-
mitirá contribuír á consecución dun maior grao de benes-
tar dos españois.

Artigo único. Modificación da Lei orgánica 6/2001, do 21 
de decembro, de universidades.

A Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de univer-
sidades, modifícase nos seguintes termos:

Un. O parágrafo cuarto do punto 3 do artigo 5 queda 
redactado do seguinte xeito:

«A infracción do previsto nos parágrafos anterio-
res suporá unha modificación das condicións esen-
ciais do recoñecemento ou da aprobación da adscri-
ción e poderá ser causa da súa revogación.»

Dous. O punto 4 do artigo 5 queda redactado do 
seguinte xeito:

«4. Os centros universitarios privados deberán 
estar integrados nunha universidade privada, como 
centros propios desta, ou adscritos a unha pública 
ou privada.»

Tres. Engádese un novo parágrafo ao punto 2 do 
artigo 6 redactado do seguinte xeito:

«Os poderes públicos e as universidades, a tra-
vés dos seus estatutos, establecerán mecanismos 
para que nos procesos de acollida dos diferentes 
membros da comunidade universitaria se favoreza 
o coñecemento suficiente das linguas cooficiais.»

Catro. O artigo 7 queda redactado do seguinte 
xeito:

«Artigo 7. Centros e estruturas.

As universidades públicas estarán integradas 
por escolas, facultades, departamentos, institutos 
universitarios de investigación e por aqueloutros 
centros ou estruturas necesarios para o desempeño 
das súas funcións.»

Cinco. O artigo 8 queda redactado do seguinte 
xeito:

«Artigo 8. Escolas e facultades.

1. As escolas e facultades son os centros encar-
gados da organización das ensinanzas e dos proce-
sos académicos, administrativos e de xestión con-
ducentes á obtención de títulos de grao. Poderán 
impartir tamén ensinanzas conducentes á obtención 
doutros títulos, así como levar a cabo aqueloutras 
funcións que determine a universidade.

2. A creación, modificación e supresión dos 
ditos centros, así como a implantación e supresión 
das ensinanzas conducentes á obtención de títulos 
universitarios de carácter oficial e validez en todo o 
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territorio nacional, de conformidade co disposto no 
artigo 35, serán acordadas pola comunidade autó-
noma, ben por propia iniciativa, co acordo do Con-
sello de Goberno da universidade, ben por iniciativa 
da universidade mediante proposta do Consello de 
Goberno, en ambos os dous casos con informe pre-
vio favorable do Consello Social.

3. Do sinalado no punto anterior será informada 
a Conferencia Xeral de Política Universitaria.»

Seis. O artigo 9 queda redactado do seguinte xeito:

«Artigo 9. Departamentos.

1. Os departamentos son as unidades de 
docencia e investigación encargadas de coordinar 
as ensinanzas de un ou varios ámbitos do coñece-
mento nun ou varios centros, de acordo coa progra-
mación docente da universidade, de apoiar as activi-
dades e iniciativas docentes e investigadoras do 
profesorado, e de exercer aqueloutras funcións que 
sexan determinadas polos estatutos.

2. A creación, modificación e supresión de 
departamentos correspóndelle á universidade, con-
forme os seus estatutos.»

Sete. O punto 2 do artigo 10 queda redactado do 
seguinte xeito:

«2. Os institutos universitarios de investigación 
poderán ser constituídos por unha ou máis universi-
dades, ou conxuntamente con outras entidades públi-
cas ou privadas mediante convenios ou outras formas 
de cooperación, de conformidade cos estatutos.

Así mesmo, as universidades, conxuntamente 
cos organismos públicos de investigación, cos cen-
tros do Sistema Nacional de Saúde e con outros 
centros de investigación públicos ou privados sen 
ánimo de lucro, promovidos e participados por unha 
Administración pública, poderán constituír institu-
tos mixtos de investigación. Para estes efectos, e de 
acordo co que establezan os estatutos das universi-
dades, o persoal docente e investigador poderá ser 
adscrito aos citados institutos mixtos de investiga-
ción.»

Oito. O punto 4 do artigo 10 queda redactado do 
seguinte xeito:

«4. Mediante convenio, poderanse adscribir a 
universidades públicas, como institutos universita-
rios de investigación, institucións ou centros de 
investigación de carácter público ou privado. A 
aprobación da adscrición ou, se é o caso, desadscri-
ción correspóndelle á comunidade autónoma, ben 
por propia iniciativa, con acordo do Consello de 
Goberno da universidade e logo de informe favora-
ble do Consello Social, ben por iniciativa da univer-
sidade mediante proposta do Consello de Goberno, 
con informe previo favorable do Consello Social.

Do sinalado no parágrafo anterior será infor-
mada a Conferencia Xeral de Política Universita-
ria.»

Nove. O artigo 11 queda redactado do seguinte 
xeito:

«Artigo 11. Centros de educación superior adscri-
tos a universidades.

1. A adscrición mediante convenio a unha uni-
versidade pública de centros docentes de titulari-
dade pública ou privada para impartir estudos con-
ducentes á obtención de títulos de carácter oficial e 
validez en todo o territorio nacional requirirá a apro-
bación da comunidade autónoma, por proposta do 
Consello de Goberno da universidade, logo de 
informe favorable do seu Consello Social. 

A adscrición mediante convenio a unha universi-
dade privada de centros docentes de titularidade 
privada para impartir estudos conducentes á obten-
ción de títulos de carácter oficial e validez en todo o 
territorio nacional requirirá a aprobación da comuni-
dade autónoma, por proposta da universidade.

2. Os centros adscritos deberán estar estableci-
dos no ámbito territorial da correspondente comuni-
dade autónoma, ou contar, así mesmo, coa aproba-
ción daquela en que estiveren situados.

3. Os centros adscritos a unha universidade 
rexeranse polo disposto nesta lei, polas normas 
ditadas polo Estado e as comunidades autónomas 
no exercicio das súas competencias, polo convenio 
de adscrición e polas súas propias normas de orga-
nización e funcionamento. O comezo das activida-
des dos centros adscritos será autorizado pola 
comunidade autónoma.

4. O Goberno, en cumprimento do disposto no 
artigo 4.3, establecerá os requisitos básicos que 
deberán cumprir os centros adscritos.

5. Do sinalado nos puntos 1 e 2 será informada 
a Conferencia Xeral de Política Universitaria.»

Dez. O artigo 13 queda redactado do seguinte xeito:

«Artigo 13. Órganos de goberno e representación 
das universidades públicas.

Os estatutos das universidades públicas estable-
cerán, cando menos, os seguintes órganos:

a) Colexiados: Consello Social, Consello de 
Goberno, Claustro Universitario, xuntas de escola e 
facultade e consellos de departamento.

b) Unipersoais: reitor ou reitora, vicerreitores 
ou vicerreitoras, secretario ou secretaria xeral, 
xerente, decanos ou decanas de facultades, directo-
res ou directoras de escolas, de departamentos e de 
institutos universitarios de investigación.

A elección dos representantes dos distintos sec-
tores da comunidade universitaria no claustro uni-
versitario, nas xuntas de facultade ou escola e nos 
consellos de departamento realizarase mediante 
sufraxio universal, libre, igual, directo e secreto, en 
cada un deles.

Os estatutos establecerán as normas electorais 
aplicables, as cales deberán propiciar nos órganos 
colexiados a presenza equilibrada entre mulleres e 
homes.»

Once. O punto 1 e o primeiro parágrafo do punto 2 
do artigo 14 quedan redactados do seguinte xeito:

«1. O Consello Social é o órgano de participa-
ción da sociedade na universidade e debe exercer 
como elemento de interrelación entre a sociedade e 
a universidade.

2. Correspóndelle ao Consello Social a supervi-
sión das actividades de carácter económico da uni-
versidade e do rendemento dos seus servizos e 
promover a colaboración da sociedade no financia-
mento da universidade. Para tal fin, aprobará un 
plan anual de actuacións destinado a promover as 
relacións entre a universidade e seu contorno cultu-
ral, profesional, económico e social ao servizo da 
calidade da actividade universitaria. Os consellos 
sociais poderán dispoñer da oportuna información e 
asesoramento dos órganos de avaliación das comu-
nidades autónomas e da Axencia Nacional de Ava-
liación da Calidade e Acreditación.»

Doce. O punto 3 do artigo 14 queda redactado do 
seguinte xeito:

«3. A Lei da comunidade autónoma regulará a 
composición e funcións do Consello Social e a 
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designación dos seus membros de entre personali-
dades da vida cultural, profesional, económica, 
laboral e social, que non poderán ser membros da 
propia comunidade universitaria. Serán, non obs-
tante, membros do Consello Social, o reitor, o secre-
tario xeral e o xerente, así como un profesor, un 
estudante e un representante do persoal de admi-
nistración e servizos, elixidos polo Consello de 
Goberno de entre os seus membros. O presidente 
do Consello Social será nomeado pola comunidade 
autónoma na forma que determine a lei respec-
tiva.»

Trece. O punto 2 do artigo 15 queda redactado do 
seguinte xeito:

«2. O Consello de Goberno estará constituído 
polo reitor, que o presidirá, o secretario xeral e o 
xerente, e por un máximo de 50 membros. Deste 
formarán parte os vicerreitores, unha representa-
ción da comunidade universitaria, reflectindo a 
composición dos distintos sectores no claustro, e 
unha representación de decanos e directores, 
segundo establezan os estatutos. Ademais, cando 
así o determinen os estatutos, poderán ser mem-
bros do Consello de Goberno ata un máximo de tres 
membros do Consello Social, non pertencentes á 
propia comunidade universitaria.»

Catorce. O punto 1 do artigo 16 queda redactado do 
seguinte xeito:

«1. O Claustro universitario é o máximo órgano 
de representación da comunidade universitaria. 
Estará formado polo reitor, que o presidirá, o secre-
tario xeral e o xerente, e un máximo de 300 mem-
bros. Correspóndelle a elaboración dos estatutos, 
por elección do reitor, se é o caso, e as demais fun-
cións que lle atribúe esta lei.»

Quince. O punto 2 do artigo 16 queda redactado do 
seguinte xeito: 

«2. Calquera que for a forma de elección, o 
Claustro poderá convocar, con carácter extraordina-
rio, eleccións a reitor por iniciativa dun terzo dos 
seus compoñentes e coa aprobación de dous terzos. 
A aprobación da iniciativa levará consigo a disolu-
ción do Claustro e o cesamento do reitor, que conti-
nuará en funcións ata a toma de posesión do novo 
reitor. O procedemento será establecido polos esta-
tutos. Se a iniciativa non for aprobada, ningún dos 
seus signatarios poderá participar na presentación 
doutra iniciativa deste carácter ata pasado un ano 
desde a súa votación.»

Dezaseis. O punto 3 do artigo 16 queda redactado do 
seguinte xeito:

«3. Os estatutos regularán a composición e 
duración do mandato do Claustro, en que estarán 
representados os distintos sectores da comunidade 
universitaria. En todo caso, a maioría dos seus 
membros serán profesores doutores con vincula-
ción permanente á universidade.»

Dezasete. O artigo 17 queda sen contido.
Dezaoito. O artigo 18 queda redactado do seguinte 

xeito:

«A Xunta de Escola ou Facultade, presidida polo 
decano ou director, é o órgano de goberno desta. A 
composición e o procedemento de elección dos 
seus membros serán determinados polos estatutos. 
En todo caso, a maioría dos seus membros serán 
profesores con vinculación permanente á universi-
dade.»

Dezanove. O punto 2 do artigo 20 queda redactado 
do seguinte xeito:

«2. O reitor será elixido polo Claustro, ou pola 
comunidade universitaria mediante elección directa 
e sufraxio universal, segundo indiquen os estatutos 
de cada universidade, entre funcionarios en activo 
do corpo de catedráticos de universidade que pres-
ten servizos nela. Os estatutos regularán tamén o 
procedemento para a súa elección, a duración do 
seu mandato e os supostos da súa substitución no 
caso de vacante, ausencia ou enfermidade.

No caso de que por elección do reitor lle corres-
ponda ao Claustro, para ser proclamado reitor será 
necesario que un candidato ou candidata obteña en 
primeira votación máis da metade dos votos a candi-
daturas emitidos validamente. Se ningún candidato a 
alcanza, procederase a unha segunda votación á cal 
soamente poderán concorrer os dous candidatos con 
maior número de votos na primeira votación, e será 
elixido reitor o candidato que obteña máis votos.

O reitor ou a reitora será nomeado polo órgano 
correspondente da comunidade autónoma.»

Vinte. O primeiro parágrafo do punto 3 do artigo 20 
queda redactado do seguinte xeito:

«3. No caso de que os estatutos establezan a 
elección do reitor pola comunidade universitaria, o 
voto será ponderado polos distintos sectores da 
comunidade universitaria. En todo caso, a maioría 
corresponderalles aos profesores doutores con vin-
culación permanente á universidade.»

Vinte e un. O punto 4 do artigo 20 queda sen contido.
Vinte e dous. O artigo 22 queda redactado do 

seguinte xeito:

«Artigo 22. Secretario xeral.

O secretario, ou a secretaria xeral, que será 
nomeado polo reitor entre funcionarios públicos que 
presten servizos na universidade, pertencentes a cor-
pos para cuxo ingreso se exixa estar en posesión do 
título de doutor, licenciado, enxeñeiro, arquitecto ou 
equivalente, serao tamén do Consello de Goberno.»

Vinte e tres. O artigo 23 queda redactado do seguinte 
xeito:

«Artigo 23. Xerente.

Ao ou á xerente correspóndelle a xestión dos 
servizos administrativos e económicos da universi-
dade. Será proposto polo reitor e nomeado por este 
de acordo co Consello Social, atendendo a criterios 
de competencia profesional e experiencia. O xerente 
non poderá exercer funcións docentes.»

Vinte e catro. O artigo 24 queda redactado do 
seguinte xeito:

«Artigo 24. Decanos de facultade e directores de 
escola.

Os decanos e decanas de facultade e directores 
e directoras de escola teñen a representación dos 
seus centros e exercen as funcións de dirección e 
xestión ordinaria destes. Serán elixidos, nos termos 
establecidos polos estatutos, entre os profesores e 
profesoras con vinculación permanente á universi-
dade.»

Vinte e cinco. O artigo 25 queda redactado do 
seguinte xeito:

«Artigo 25. Directores de departamento.

Os directores e directoras de departamento 
teñen a representación deste e exercen as funcións 
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de dirección e xestión ordinaria do departamento. 
Serán elixidos polo Consello de Departamento nos 
termos establecidos polos estatutos, entre os profe-
sores e profesoras doutores con vinculación perma-
nente á universidade.»

Vinte e seis. O punto 1 do artigo 27 queda redactado 
do seguinte xeito: 

«1. As normas de organización e funciona-
mento das universidades privadas establecerán os 
seus órganos de goberno e representación, así 
como os procedementos para a súa designación e 
remoción, asegurando nos ditos órganos, mediante 
unha participación adecuada, a representación dos 
diferentes sectores da comunidade universitaria de 
forma que propicie a presenza equilibrada entre 
mulleres e homes. En todo caso, as normas de orga-
nización e funcionamento das universidades priva-
das deberán garantir que as decisións de natureza 
estritamente académica sexan adoptadas por órga-
nos nos cales o persoal docente ou investigador 
teña unha representación maioritaria. Igualmente, 
deberán garantir que o persoal docente ou investi-
gador sexa oído no nomeamento do reitor.»

Vinte e sete. O título IV queda redactado do seguinte 
xeito: 

«TÍTULO IV

Da coordinación universitaria
Artigo 27 bis. Conferencia Xeral de Política Univer-

sitaria.

1. A Conferencia Xeral de Política Universitaria, 
sen prexuízo das funcións atribuídas aos órganos de 
coordinación universitaria das comunidades autó-
nomas, é o órgano de concertación, coordinación e 
cooperación da política xeral universitaria ao cal lle 
corresponden as funcións de:

a) Establecer e valorar as liñas xerais de polí-
tica universitaria, a súa articulación no Espazo 
Europeo de Educación Superior e a súa interrelación 
coas políticas de investigación científica e tecnoló-
xica.

b) Planificación, informe, consulta e asesora-
mento sobre a programación xeral e plurianual do 
ensino universitario, que comprende os recursos 
humanos, materiais e financeiros precisos para a 
prestación do servizo público universitario.

c) Aprobar os criterios de coordinación sobre 
as actividades de avaliación, certificación e acredita-
ción reguladas no título V.

d) Propoñer e valorar medidas para impulsar a 
colaboración entre universidade e empresa.

e) Coordinar a elaboración e o seguimento de 
informes sobre a aplicación do principio de igual-
dade de mulleres e homes na universidade.

No desenvolvemento das súas funcións, poderá 
propoñer que se soliciten informes ou estudos do 
Consello Económico e Social.

2. Bianualmente, a Conferencia Xeral de Polí-
tica Universitaria elaborará un informe sobre a 
situación do sistema universitario e o seu financia-
mento, e formulará propostas que permitan mello-
rar a súa calidade e a súa eficiencia, asegurar a 
suficiencia financeira deste, así como garantirlles 
aos cidadáns as condicións de igualdade no exerci-
cio do dereito á educación.

3. Baixo a presidencia do titular do departa-
mento ministerial que teña atribuídas as competen-
cias en materia de universidades, estará composta 
polos responsables do ensino universitario nos con-

sellos de goberno das comunidades autónomas e 
por cinco membros designados polo presidente da 
conferencia. 

4. A organización e o funcionamento da confe-
rencia estableceranse no seu regulamento interno.

Artigo 28. Consello de Universidades.

O Consello de Universidades é o órgano de coor-
dinación académica, así como de cooperación, con-
sulta e proposta en materia universitaria. Corres-
póndenlle as seguintes funcións, que desenvolve 
con plena autonomía funcional:

a) Servir de canle para a colaboración, a coope-
ración e a coordinación no ámbito académico.

b) Emitir informe sobre as disposicións legais e 
regulamentarias que afectan o sistema universitario 
no seu conxunto.

c) Prestar o asesoramento que en materia uni-
versitaria sexa requirido polo Ministerio de Educa-
ción e Ciencia, a Conferencia Xeral de Política Uni-
versitaria ou, se é o caso, das comunidades 
autónomas.

d) Formular propostas ao Goberno, en mate-
rias relativas ao sistema universitario e á Conferen-
cia Xeral de Política Universitaria.

e) A verificación da adecuación dos plans de 
estudos ás directrices e condicións establecidas 
polo Goberno para os títulos oficiais.

f) Desenvolver cantas outras tarefas lle enco-
menden as leis e as súas disposicións de desenvol-
vemento.

Artigo 29. Composición do Consello de Universi-
dades.

O Consello de Universidades será presidido polo 
titular do ministerio competente en materia de uni-
versidades e estará composto polos seguintes 
vogais:

a) Os reitores das universidades.
b) Cinco membros designados polo presidente 

do consello.

Artigo 30. Organización do Consello de Universi-
dades.

1. O Consello de Universidades funcionará en 
pleno e en comisións.

2. O Pleno, presidido polo presidente do Con-
sello de Universidades ou polo membro en quen 
delegue, terá as seguintes funcións: elaborar o regu-
lamento do consello e elevalo ao ministro compe-
tente en materia de universidades para a súa apro-
bación polo Goberno; propoñer, se é o caso, as súas 
modificacións; emitir informe sobre os criterios de 
coordinación verbo das actividades de avaliación, 
certificación e acreditación reguladas no título V; 
elaborar a memoria anual do consello, e aquelou-
tras que se determinen no seu regulamento.

3. Os distintos órganos do Consello de Univer-
sidades poderán contar para o desenvolvemento do 
seu traballo coa colaboración de expertos e expertas 
nas materias que lle son propias. A vinculación des-
tes expertos co Consello de Universidades poderá 
ter un carácter permanente ou temporal, de acordo 
co que dispoña o seu regulamento.

4. Nos asuntos que afecten en exclusiva o sis-
tema universitario público terán dereito a voto o 
presidente do consello, os reitores das universida-
des públicas e os cinco membros do consello desig-
nados polo presidente.»

Vinte e oito. O primeiro inciso e a alínea a) do punto 
2 do artigo 31 quedan redactados do seguinte xeito e 
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engádense un parágrafo novo ao final do punto 3 e un 
punto 4 coa seguinte redacción:

«2. Os obxectivos sinalados no punto anterior 
cumpriranse mediante o establecemento de crite-
rios comúns de garantía de calidade que faciliten a 
avaliación, a certificación e a acreditación:

a) Das ensinanzas conducentes á obtención de 
títulos de carácter oficial e validez en todo o territo-
rio nacional.»

«3. ...

Para tal fin, a Axencia Nacional de Avaliación da 
Calidade e Acreditación e os órganos de avaliación 
creados por lei das comunidades autónomas, de 
acordo con estándares internacionais de calidade, 
establecerán mecanismos de cooperación e recoñece-
mento mutuo. A Conferencia Xeral de Política Univer-
sitaria informará e proporalle ao Goberno a súa regu-
lación, para os efectos de garantir o cumprimento dos 
obxectivos sinalados nos puntos anteriores.

4. O Goberno, logo de informe da Conferencia 
Xeral de Política Universitaria, regulará as condi-
cións para que as universidades sometan a avalia-
ción e seguimento o desenvolvemento efectivo das 
ensinanzas oficiais, así como o procedemento para 
a súa acreditación.»

Vinte e nove. O artigo 32 queda redactado do 
seguinte xeito: 

«Artigo 32. Axencia Nacional de Avaliación da Cali-
dade e Acreditación.

1. Autorízase a creación da Axencia Nacional 
de Avaliación da Calidade e Acreditación, de acordo 
coas previsións da Lei de axencias estatais para a 
mellora dos servizos públicos, á cal lle correspon-
den as funcións que lle atribúe a presente lei e a de 
elevar informes ao ministerio competente en mate-
ria de universidades e ao Consello de Universidades 
sobre o desenvolvemento dos procesos de avalia-
ción, certificación e acreditación en España, para 
cuxos efectos poderá solicitar e prestarlles colabora-
ción aos órganos de avaliación que, se é o caso, 
existan nas comunidades autónomas. 

2. A Axencia Nacional de Avaliación da Cali-
dade e Acreditación desenvolverá a súa actividade 
de acordo cos principios de competencia técnica e 
científica, legalidade e seguranza xurídica, indepen-
dencia e transparencia, atendendo aos criterios de 
actuación usuais destas institucións no ámbito inter-
nacional.»

Trinta. O artigo 34 queda redactado do seguinte 
xeito:

«Artigo 34. Títulos universitarios.

1. As universidades impartirán ensinanzas con-
ducentes á obtención de títulos oficiais e con validez 
en todo o territorio nacional e poderán impartir ensi-
nanzas conducentes á obtención doutros títulos.

2. Os títulos universitarios de carácter oficial e 
con validez en todo o territorio nacional deberanse 
inscribir no Rexistro de Universidades, Centros e 
Títulos, previsto na disposición adicional vixésima. 
Poderanse inscribir outros títulos para efectos infor-
mativos. O Goberno regulará o procedemento e as 
condicións para a súa inscrición.»

Trinta e un. Dáselle nova redacción ao artigo 35:

«Artigo 35. Títulos oficiais.

1. O Goberno establecerá as directrices e as 
condicións para a obtención dos títulos universita-

rios de carácter oficial e con validez en todo o terri-
torio nacional, que serán expedidos en nome do rei 
polo reitor da universidade. 

2. Para impartir ensinanzas oficiais e expedir os 
correspondentes títulos oficiais, con validez en todo 
o territorio nacional, as universidades deberán 
posuír a autorización pertinente da comunidade 
autónoma, segundo o disposto na lexislación desta 
e o previsto no artigo 8 desta lei, e obter a verifica-
ción do Consello de Universidades de que o opor-
tuno plan de estudos se axusta ás directrices e con-
dicións establecidas polo Goberno. O procedemento 
deberá preservar a autonomía académica das uni-
versidades.

3. Tras a autorización da comunidade autó-
noma e a verificación do plan de estudos que outor-
gue o Consello de Universidades, o Goberno esta-
blecerá o carácter oficial do título e ordenará a súa 
inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e 
Títulos.

4. Unha vez que o Goberno aprobase o carác-
ter oficial do dito título, o reitor ordenará publicar o 
plan de estudos no ‘‘Boletín Oficial del Estado’’ e no 
diario oficial da comunidade autónoma.»

Trinta e dous. O artigo 36 queda redactado do 
seguinte xeito:

«Artigo 36. Validación ou adaptación de estudos, 
validación de experiencia, equivalencia de títu-
los e homologación de títulos estranxeiros.

O Goberno, logo de informe do Consello de Uni-
versidades, regulará:

a) Os criterios xerais a que se deberán axustar 
as universidades en materia de validación e adapta-
ción de estudos cursados en centros académicos 
españois ou estranxeiros.

b) As condicións para a declaración de equiva-
lencia de títulos españois de ensino superior univer-
sitario ou non universitario a aqueles a que se refire 
o artigo 35.

c) As condicións de homologación de títulos 
estranxeiros de educación superior.

d) As condicións para validar, para efectos aca-
démicos, a experiencia laboral ou profesional.

e) O réxime de validacións entre os estudos 
universitarios e as outras ensinanzas de educación 
superior ás cales se refire o artigo 3.5 da Lei orgá-
nica 2/2006, do 3 de maio, de educación.»

Trinta e tres. Os artigos 37 e 38 quedan redactados 
do seguinte xeito:

«Artigo 37. Estrutura das ensinanzas oficiais.

As ensinanzas universitarias estruturaranse en 
tres ciclos: grao, máster e doutoramento. A supera-
ción de tales ensinanzas dará dereito, nos termos 
que estableza o Goberno, logo de informe do Conse-
llo de Universidades, á obtención dos títulos oficiais 
correspondentes.»

«Artigo 38. Doutoramento.

Os estudos de doutoramento, conducentes á 
obtención do correspondente título de carácter ofi-
cial e validez en todo o territorio nacional, que ten 
como finalidade a especialización do estudante na 
súa formación investigadora dentro dun ámbito do 
coñecemento científico, técnico, humanístico ou 
artístico, organizaranse e realizaranse na forma que 
determinen os estatutos, de acordo cos criterios que 
para a obtención do título de doutor aprobe o 
Goberno, logo de informe do Consello de Universi-
dades. En todo caso, estes criterios incluirán a supe-
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ración dun período de formación e a elaboración, 
presentación e aprobación dun traballo orixinal de 
investigación.»

Trinta e catro. O título VII pasa a se denominar «Da 
investigación na universidade e da transferencia do coñe-
cemento».

Trinta e cinco. O artigo 39 pasa a se titular «A inves-
tigación e a transferencia do coñecemento. Funcións da 
universidade».

Trinta e seis. O punto 1 do artigo 39 queda redactado 
do seguinte xeito:

«1. A investigación científica é fundamento 
esencial da docencia e unha ferramenta primordial 
para o desenvolvemento social a través da transfe-
rencia dos seus resultados á sociedade. Como tal, 
constitúe unha función esencial da universidade, 
que deriva do seu papel clave na xeración de coñe-
cemento e da súa capacidade de estimular e xerar 
pensamento crítico, clave de todo proceso cientí-
fico.»

Trinta e sete. O punto 3 do artigo 39 queda redactado 
do seguinte xeito:

«3. A universidade ten, como un dos seus 
obxectivos esenciais, o desenvolvemento da investi-
gación científica, técnica e artística e a transferencia 
do coñecemento á sociedade, así como a formación 
de investigadores e investigadoras, e atenderá tanto 
á investigación básica como á aplicada.»

Trinta e oito. Engádeselle un novo punto 1 bis) ao 
artigo 40, coa seguinte redacción, e o punto 3 do artigo 40 
queda redactado do seguinte xeito:

«1 bis) A universidade apoiará e promoverá a 
dedicación á investigación da totalidade do persoal 
docente e investigador permanente.»

«3. A actividade e dedicación investigadora e a 
contribución ao desenvolvemento científico, tecno-
lóxico ou artístico do persoal docente e investigador 
das universidades será criterio relevante, atendendo 
á súa oportuna avaliación, para determinar a súa 
eficiencia no desenvolvemento da súa actividade 
profesional. A universidade facilitará a compatibili-
dade no exercicio da docencia e a investigación e 
incentivará o desenvolvemento dunha traxectoria 
profesional que permita unha dedicación máis 
intensa á actividade docente ou á investigadora.»

Trinta e nove. O punto 1 do artigo 41 queda redac-
tado do seguinte xeito: 

«1. A universidade desenvolverá unha investi-
gación de calidade e unha xestión eficaz da transfe-
rencia do coñecemento e a tecnoloxía, cos obxecti-
vos de contribuír ao avance do coñecemento e do 
desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e a 
competitividade das empresas, a mellora da cali-
dade de vida da cidadanía, o progreso económico e 
social e un desenvolvemento responsable equita-
tivo e sustentable, así como garantir o fomento e a 
consecución da igualdade.»

Corenta. A letra e) do punto 2, do artigo 41 queda 
redactada do seguinte xeito:

«e) A incorporación ás universidades de per-
soal técnico de apoio á investigación, atendendo ás 
características dos distintos campos científicos, así 
como do persoal de administración e servizos espe-
cializado na xestión da investigación e o coñece-
mento.»

Corenta e un. A letra g) do punto 2 do artigo 41 
queda redactada do seguinte xeito:

«g) A vinculación entre a investigación univer-
sitaria e o sistema produtivo, como vía para articular 
a transferencia dos coñecementos xerados e a pre-
senza da universidade no proceso de innovación do 
sistema produtivo e das empresas, prestando espe-
cial atención á vinculación co sistema produtivo do 
seu contorno. A dita vinculación poderase, se é o 
caso, levar a cabo a través da creación de empresas 
de base tecnolóxica a partir da actividade universita-
ria, en cuxas actividades poderá participar o persoal 
docente e investigador das universidades conforme 
o réxime previsto no artigo 83.»

Corenta e dous. Engádense os puntos 3 e 4 ao artigo 
41, coa seguinte redacción:

«3. A transferencia do coñecemento é unha 
función das universidades. Estas determinarán e 
establecerán os medios e instrumentos necesarios 
para facilitar a prestación deste servizo social por 
parte do persoal docente e investigador.

O exercicio da dita actividade dará dereito á ava-
liación dos seus resultados e ao recoñecemento dos 
méritos alcanzados, como criterio relevante para 
determinar a súa eficiencia no desenvolvemento da 
súa actividade profesional.

As universidades fomentarán a cooperación co 
sector produtivo, de acordo co establecido no artigo 
83. Para tal efecto, promoverán a mobilidade do per-
soal docente e investigador, así como o desenvolve-
mento conxunto de programas e proxectos de 
investigación e desenvolvemento tecnolóxico, a 
creación de centros ou estruturas mixtas e a per-
tenza e participación activa en redes de coñece-
mento e plataformas tecnolóxicas.

4. Promoverase que os equipos de investiga-
ción desenvolvan a súa carreira profesional fomen-
tando unha presenza equilibrada entre mulleres e 
homes en todos os seus ámbitos.»

Corenta e tres. Dáselle nova redacción ao punto 3 do 
artigo 42 e engádese un punto 4 coa seguinte redacción: 

«3. Correspóndelle ao Goberno, logo de 
informe da Conferencia Xeral de Política Universita-
ria, establecer as normas básicas para a admisión 
dos estudantes que soliciten ingresar nos centros 
universitarios, sempre con respecto aos principios 
de igualdade, mérito e capacidade. En todo caso, e 
de acordo co que establece o artigo 38 da Lei orgá-
nica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para acce-
der aos estudos universitarios será necesaria a 
superación dunha única proba. 

A Conferencia Xeral de Política Universitaria 
velará porque o procedemento de admisión aos 
estudos universitarios de carácter oficial sexa xeral, 
obxectivo e universal, teña validez en todas as uni-
versidades españolas e responda a criterios acordes 
co Espazo Europeo de Educación Superior.

4. Para facilitar a actualización da formación e a 
readaptación profesional e a plena e efectiva partici-
pación na vida cultural, económica e social, o 
Goberno, logo de informe do Consello de Universi-
dades, regulará os procedementos para o acceso á 
universidade dos que, acreditando unha determi-
nada experiencia laboral ou profesional, non dispo-
ñan da titulación académica legalmente requirida 
para o efecto con carácter xeral. A este sistema de 
acceso, que permitirá o ingreso en calquera univer-
sidade, centro e ensino, poderanse acoller tamén, 
nas condicións que para o efecto se establezan, os 
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que, non podendo acreditar a dita experiencia, supe-
rasen unha determinada idade.»

Corenta e catro. O artigo 44 queda redactado do 
seguinte xeito:

«Artigo 44. Límites máximos de admisión de estu-
dantes.

O Goberno, logo de acordo da Conferencia Xeral 
de Política Universitaria, poderá, para poder cum-
prir as exixencias derivadas de directivas comunita-
rias ou de convenios internacionais ou ben por 
motivos de interese xeral igualmente acordados na 
Conferencia Xeral de Política Universitaria, estable-
cer límites máximos de admisión de estudantes nos 
estudos de que se trate. Os ditos límites afectarán o 
conxunto das universidades públicas e privadas.»

Corenta e cinco. O segundo parágrafo do punto 1 e 
os puntos 2 e 4 do artigo 45 quedan redactados do 
seguinte xeito:

«1. …

Para estes efectos, o Goberno determinará con 
carácter básico as modalidades e contías das bolsas 
e axudas ao estudo, as condicións académicas e 
económicas que deban reunir os candidatos, así 
como os supostos de incompatibilidade, revogación 
e reintegro e cantos requisitos, condicións socioeco-
nómicas ou outros factores sexan precisos para 
asegurar a igualdade no acceso ás citadas bolsas e 
axudas en todo o territorio, sen detrimento das com-
petencias normativas e de execución das comunida-
des autónomas...»

«2. O desenvolvemento, execución e control 
do sistema xeral de bolsas e axudas ao estudo 
correspóndelles ás comunidades autónomas nos 
seus respectivos ámbitos de competencia e en cola-
boración coas universidades, co fin de facilitar a 
xestión descentralizada e a atención ás peculiarida-
des territoriais que a lexislación recolla.

En todo caso, para asegurar que os resultados 
da aplicación do sistema xeral de bolsas e axudas ao 
estudo propicien o dereito de todos os cidadáns á 
educación e garantan o principio de igualdade na 
súa obtención, estableceranse os oportunos meca-
nismos de coordinación entre o Goberno e as comu-
nidades autónomas no seo da Conferencia Xeral de 
Política Universitaria.»

«4. Co obxecto de que ninguén quede excluído 
do estudo na universidade por razóns económicas, 
o Goberno e as comunidades autónomas, así como 
as propias universidades, instrumentarán unha polí-
tica de bolsas, axudas e créditos para o alumnado e, 
no caso das universidades públicas, establecerán, 
así mesmo, modalidades de exención parcial ou 
total do pagamento dos prezos públicos por presta-
ción de servizos académicos. En todos os casos, 
prestaráselles especial atención ás persoas con car-
gas familiares, vítimas da violencia de xénero e per-
soas con dependencia e discapacidade, garantindo 
así o seu acceso e permanencia aos estudos univer-
sitarios.»

Corenta e seis. A letra b) do punto 2 do artigo 46 
queda redactada do seguinte xeito, e engádense as letras 
i), j) e k), coa seguinte redacción:

«b) A igualdade de oportunidades e non-discri-
minación por razóns de sexo, raza, relixión ou disca-
pacidade ou calquera outra condición ou circunstan-
cia persoal ou social no acceso á universidade, 
ingreso nos centros, permanencia na universidade e 
exercicio dos seus dereitos académicos.»

«i) Obter recoñecemento académico pola súa 
participación en actividades universitarias culturais, 
deportivas, de representación estudantil, solidarias 
e de cooperación.

j) Recibir un trato non sexista.
k) Unha atención que facilite compaxinar os 

estudos coa actividade laboral.»

Corenta e sete. Engádeselle un punto 5 ao artigo 46, 
coa seguinte redacción:

«5. O Goberno aprobará un estatuto do estu-
dante universitario, que deberá prever a constitu-
ción, as funcións, a organización e o funcionamento 
dun consello do estudante universitario como 
órgano colexiado de representación estudantil, ads-
crito ao ministerio ao cal se lle atribúen as compe-
tencias en materia de universidades. A regulación 
do Consello do Estudante Universitario contará coa 
representación estudantil de todas as universidades 
e, se é o caso, cunha adecuada participación de 
representantes dos consellos autonómicos de estu-
dantes.»

Corenta e oito. O artigo 48 queda redactado do 
seguinte xeito:

«Artigo 48. Normas xerais.

1. As universidades poderán contratar persoal 
docente e investigador en réxime laboral, a través 
das modalidades de contratación laboral específicas 
do ámbito universitario que se regulan nesta lei ou 
mediante as modalidades previstas no Estatuto dos 
traballadores para a substitución de traballadores 
con dereito a reserva do posto de traballo. Tamén 
poderán contratar persoal investigador, técnico ou 
outro persoal, a través do contrato de traballo por 
obra ou servizo determinado, para o desenvolve-
mento de proxectos de investigación científica ou 
técnica.

Así mesmo, as universidades poderán nomear 
profesoras e profesores eméritos nas condicións 
previstas nesta lei.

2. As modalidades de contratación laboral 
específicas do ámbito universitario son as que se 
corresponden coas figuras de axudante, profesor 
axudante doutor, profesor contratado doutor, profe-
sor asociado e profesor visitante.

O réxime das indicadas modalidades de contra-
tación laboral será o que se establece nesta lei e nas 
súas normas de desenvolvemento; supletoriamente, 
será de aplicación o disposto no texto refundido da 
Lei do Estatuto dos traballadores, aprobado polo 
Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, e 
nas súas normas de desenvolvemento.

3. A contratación de persoal docente e investi-
gador, excepto a figura de profesor visitante, farase 
mediante concurso público, ao cal se lle dará a nece-
saria publicidade e cuxa convocatoria será comuni-
cada coa suficiente antelación ao Consello de Uni-
versidades para a súa difusión en todas elas. A 
selección efectuarase con respecto aos principios 
constitucionais de igualdade, mérito e capacidade. 
Considerarase mérito preferente estar acreditado ou 
acreditada para participar nos concursos de acceso 
aos corpos docentes universitarios.

4. O persoal docente e investigador contratado, 
computado en equivalencias a tempo completo, 
non poderá superar o 49 por cento do total de per-
soal docente e investigador da universidade. Non se 
computará como profesorado contratado o que non 
imparta docencia nas ensinanzas conducentes á 
obtención dos títulos oficiais así como o persoal 
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propio dos institutos de investigación adscritos á 
universidade.

5. O persoal docente e investigador con con-
trato laboral temporal non poderá superar o 40 por 
cento do cadro de persoal docente.

6. Nos termos desta lei e no marco das súas 
competencias, as comunidades autónomas estable-
cerán o réxime do persoal docente e investigador 
contratado das universidades.»

Corenta e nove. O artigo 49 queda redactado do 
seguinte xeito:

«Artigo 49. Axudantes.

A contratación de axudantes axustarase ás 
seguintes regras:

a) As universidades poderán contratar como 
axudantes os que fosen admitidos ou os que estean 
en condicións de ser admitidos nos estudos de 
doutoramento.

b) A finalidade principal do contrato será a de 
completar a formación docente e investigadora das 
ditas persoas. Os axudantes colaborarán en tarefas 
docentes de índole práctica ata un máximo de 60 
horas anuais.

c) O contrato será de carácter temporal e con 
dedicación a tempo completo. 

d) A duración do contrato non poderá ser infe-
rior a un ano nin superior a cinco, podéndose pro-
rrogar ou renovar se se tiver concertado por unha 
duración inferior á máxima, sempre que a duración 
total non exceda os indicados cinco anos. As situa-
cións de incapacidade temporal, maternidade e 
adopción ou acollemento durante o período de 
duración do contrato interromperán o seu cóm-
puto.»

Cincuenta. O artigo 50 queda redactado do seguinte 
xeito:

«Artigo 50. Profesores axudantes doutores.

A contratación de profesoras e profesores axu-
dantes doutores axustarase ás seguintes regras:

a) O contrato celebrarase con doutores. A con-
tratación exixirá a previa avaliación positiva da súa 
actividade por parte da Axencia Nacional de Avalia-
ción da Calidade e Acreditación ou do órgano de 
avaliación externa que a lei da comunidade autó-
noma determine, e será mérito preferente a estadía 
do candidato en universidades ou centros de inves-
tigación de recoñecido prestixio, españois ou 
estranxeiros, distintos da universidade que leve a 
cabo a contratación.

b) A finalidade do contrato será a de desenvol-
ver tarefas docentes e de investigación.

c) O contrato será de carácter temporal e con 
dedicación a tempo completo.

d) A duración do contrato non poderá ser infe-
rior a un ano nin superior a cinco, podéndose pro-
rrogar ou renovar se se tiver concertado por dura-
ción inferior á máxima, sempre que a duración total 
non exceda os indicados cinco anos. En calquera 
caso, o tempo total de duración conxunta entre esta 
figura contractual e a prevista no artigo anterior, na 
mesma ou distinta universidade, non poderá exce-
der oito anos. As situacións de incapacidade tempo-
ral, maternidade e adopción ou acollemento durante 
o período de duración do contrato interromperán o 
seu cómputo.»

Cincuenta e un. O artigo 51 queda sen contido.
Cincuenta e dous. O artigo 52 queda redactado do 

seguinte xeito:

«Artigo 52. Profesores contratados doutores.

A contratación de profesoras e profesores con-
tratados doutores axustarase ás seguintes regras:

a) O contrato celebrarase con doutores que 
reciban a avaliación positiva por parte da Axencia 
Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación 
ou do órgano de avaliación externo que a lei da 
comunidade autónoma determine.

b) A finalidade do contrato será a de desenvol-
ver, con plena capacidade docente e investigadora, 
tarefas de docencia e de investigación, ou priorita-
riamente de investigación.

c) O contrato será de carácter indefinido e con 
dedicación a tempo completo.»

Cincuenta e tres. O artigo 53 queda redactado do 
seguinte xeito:

«Artigo 53. Profesores asociados.

A contratación de profesoras e profesores aso-
ciados axustarase ás seguintes regras:

a) O contrato poderase celebrar con especialis-
tas de recoñecida competencia que acrediten exer-
cer a súa actividade profesional fóra do ámbito aca-
démico universitario.

b) A finalidade do contrato será a de desenvol-
ver tarefas docentes a través das cales se acheguen 
os seus coñecementos e experiencia profesionais á 
universidade.

c) O contrato será de carácter temporal e con 
dedicación a tempo parcial.

d) A duración do contrato será trimestral, 
semestral ou anual, e poderase renovar por perío-
dos de igual duración, sempre que se siga acredi-
tando o exercicio da actividade profesional fóra do 
ámbito académico universitario.»

Cincuenta e catro. O artigo 54 queda redactado do 
seguinte xeito:

«Artigo 54. Profesores visitantes.

A contratación de profesoras e profesores visi-
tantes axustarase ás seguintes regras:

a) O contrato poderase celebrar con profesores 
ou investigadores de recoñecido prestixio doutras 
universidades e centros de investigación, tanto 
españois como estranxeiros.

b) A finalidade do contrato será a de desenvol-
ver tarefas docentes ou investigadoras a través das 
que se acheguen os coñecementos e a experiencia 
docente e investigadora dos indicados profesores á 
universidade.

c) O contrato será de carácter temporal coa 
duración que se acorde entre as partes e dedicación 
a tempo parcial ou completo.»

Cincuenta e cinco. Engádese un artigo 54 bis coa 
seguinte redacción:

«Artigo 54 bis. Profesores eméritos.

As universidades, de acordo cos seus estatutos, 
poderán nomear profesores eméritos entre profeso-
ras e profesores xubilados que prestasen servizos 
destacados á universidade.»

Cincuenta e seis. O punto 2 do artigo 55 queda 
redactado do seguinte xeito:

«2. As comunidades autónomas poderán, así 
mesmo, establecer retribucións adicionais ligadas a 
méritos individuais polo exercicio das seguintes 
funcións: actividade e dedicación docente, forma-
ción docente, investigación, desenvolvemento tec-
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nolóxico, transferencia de coñecementos e xestión. 
Dentro dos límites que para este fin fixen as comuni-
dades autónomas, o Consello Social, por proposta 
do Consello de Goberno, poderá acordar a asigna-
ción singular e individual dos ditos complementos 
retributivos.»

Cincuenta e sete. O punto 3 do artigo 55 queda 
redactado do seguinte xeito:

«3. Sen prexuízo do disposto no punto anterior, 
o Goberno poderá establecer programas de incenti-
vos para a docencia, a investigación, o desenvolve-
mento tecnolóxico e a transferencia de coñecemento 
polo exercicio das funcións a que se refire o punto 
anterior, que comprendan o persoal docente e 
investigador contratado.»

Cincuenta e oito. O punto 4 do artigo 55 queda 
redactado do seguinte xeito:

«4. Os complementos retributivos derivados 
do desenvolvemento dos dous puntos anteriores 
asignaranse logo de valoración dos méritos por 
parte do órgano de avaliación externo que a lei da 
comunidade autónoma determine no caso dos do 
punto 2 e da Axencia Nacional de Avaliación da Cali-
dade e Acreditación no caso do punto 3.»

Cincuenta e nove. Os puntos 1 e 2 do artigo 56 que-
dan redactados do seguinte xeito: 

«1. O profesorado universitario funcionario 
pertencerá aos seguintes corpos docentes:

a) Catedráticos de universidade.
b) Profesores titulares de universidade.

O profesorado pertencente a ambos os corpos 
terá plena capacidade docente e investigadora.»

«2. O profesorado funcionario rexerase polas 
bases establecidas nesta lei e no seu desenvolve-
mento, polas disposicións que, en virtude das súas 
competencias, diten as comunidades autónomas, 
pola lexislación xeral de funcionarios que lles sexa 
de aplicación e polos estatutos.»

Sesenta. O artigo 57 queda redactado do seguinte 
xeito:

«Artigo 57. Acreditación nacional.

1. O acceso aos corpos de funcionarios docen-
tes universitarios mencionados no artigo 56.1 
exixirá a previa obtención dunha acreditación nacio-
nal que, valorando os méritos e competencias dos 
aspirantes, garanta a calidade na selección do profe-
sorado funcionario.

O Goberno, logo de informe do Consello de Uni-
versidades, regulará o procedemento de acredita-
ción que, en todo caso, estará rexido polos princi-
pios de publicidade, mérito e capacidade, para 
garantir unha selección eficaz, eficiente, transpa-
rente e obxectiva do profesorado funcionario, de 
acordo cos estándares internacionais avaliadores da 
calidade docente e investigadora.

2. A acreditación será levada a cabo mediante 
o exame e xuízo sobre a documentación presentada 
polos solicitantes por comisións compostas por 
cando menos sete profesoras e profesores de reco-
ñecido prestixio docente e investigador contrastado 
pertencentes aos corpos de funcionarios docentes 
universitarios. Tales profesores deberán ser catedrá-
ticos para a acreditación ao corpo de catedráticos de 
universidade, e catedráticos e profesores titulares 
para a acreditación ao corpo de profesores titulares 
de universidade. Igualmente, poderán formar parte 
destas comisións expertos de recoñecido prestixio 

internacional ou pertencentes a centros públicos de 
investigación.

Os currículos dos membros das comisións de 
acreditación faranse públicos tras o seu nomea-
mento.

Regulamentariamente, establecerase a compo-
sición das comisións reguladas neste punto, a forma 
de determinación dos seus compoñentes, así como 
o seu procedemento de actuación e os prazos para 
resolver. En todo caso, deberase axustar aos princi-
pios de imparcialidade e profesionalidade dos seus 
membros, procurando unha composición equili-
brada entre mulleres e homes, salvo que non sexa 
posible por razóns fundadas e obxectivas, debida-
mente motivadas.

3. Nos supostos de avaliación negativa, e con 
carácter previo á resolución da comisión, os intere-
sados poderán presentar as alegacións que conside-
ren oportunas. 

4. Unha vez finalizado o procedemento, expe-
dirase a favor do aspirante o correspondente docu-
mento de acreditación.»

Sesenta e un. O artigo 58 queda sen contido.

Sesenta e dous. O artigo 59 queda redactado do 
seguinte xeito:

«Artigo 59. Acreditación para profesores titulares 
de universidade. 

1. Os que posúan o título de doutor poderán 
presentar unha solicitude para obter a acreditación 
para profesora ou profesor titular de universidade á 
cal acompañarán, de acordo co que se estableza 
regulamentariamente, unha xustificación dos méri-
tos que aduzan. 

2. As comisións nomeadas conforme indica o 
artigo 57.2 examinarán os méritos presentados 
polos solicitantes e poderán recadar deles aclara-
cións ou xustificacións adicionais que se entregarán 
por escrito no prazo que se estableza.»

Sesenta e tres. O artigo 60 queda redactado do 
seguinte xeito:

«Artigo 60. Acreditación para catedráticos de uni-
versidade.

1. Os funcionarios do corpo de profesores titu-
lares de universidade poderán presentar unha soli-
citude para obter a acreditación para catedrático ou 
catedrática de universidade á cal acompañarán, de 
acordo co que se estableza regulamentariamente, 
unha xustificación dos méritos que aduzan.

Quedarán eximidos do requisito de pertencer ao 
corpo de profesores titulares de universidade aque-
les que acrediten ter a condición de doutor con, 
cando menos, oito anos de antigüidade e obteñan o 
informe positivo da súa actividade docente e inves-
tigadora, de acordo co procedemento que estableza 
o Goberno.

2. As comisións nomeadas conforme indica o 
artigo 57.2 examinarán os méritos presentados 
polos solicitantes e poderán recadar deles aclara-
cións ou xustificacións adicionais que se entregarán 
por escrito no prazo que se estableza.»

Sesenta e catro. O artigo 62 queda redactado do 
seguinte xeito:

«Artigo 62. Concursos para o acceso a prazas dos 
corpos docentes universitarios.

1. As universidades, de acordo co que estable-
zan os seus estatutos, convocarán concursos para o 
acceso a prazas dos corpos docentes universitarios 
que estean dotadas no estado de gastos do seu 
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orzamento. A convocatoria deberá ser publicada no 
‘‘Boletín Oficial del Estado’’ e no da comunidade 
autónoma. Os prazos para a presentación aos con-
cursos contarán desde o día seguinte ao da súa 
publicación no ‘‘Boletín Oficial del Estado’’.

2. Aos concursos poderanse presentar aqueles 
que fosen acreditados de acordo co regulado, para 
cada caso, nos artigos 59 e 60, así como os funciona-
rios e funcionarias dos corpos de profesores titula-
res de universidade e de catedráticos de universi-
dade.

3. Os estatutos de cada universidade regularán 
a composición das comisións de selección das pra-
zas convocadas e garantirán, en todo caso, a necesa-
ria aptitude científica e docente dos seus compoñen-
tes. A dita composición deberase axustar aos 
principios de imparcialidade e profesionalidade dos 
seus membros, procurando unha composición equi-
librada entre mulleres e homes, salvo que non sexa 
posible por razóns fundadas e obxectivas debida-
mente motivadas. En calquera caso, os membros 
das comisións deberán reunir os requisitos indica-
dos no artigo 57.2 e os seus currículos deberanse 
facer públicos.

4. Igualmente, os estatutos regularán o proce-
demento que debe rexer nos concursos, que deberá 
valorar, en todo caso, o historial académico, docente 
e investigador do candidato ou candidata, o seu 
proxecto docente e investigador, así como contras-
tar as súas capacidades para a exposición e debate 
na correspondente materia ou especialidade en 
sesión pública.

5. O proceso poderá concluír coa decisión da 
comisión de non prover a praza convocada.»

Sesenta e cinco. O artigo 63 queda sen contido.
Sesenta e seis. O artigo 64 queda redactado do 

seguinte xeito:

«Artigo 64. Garantías das probas.

1. Nos concursos de acceso quedarán garanti-
dos, en todo momento, a igualdade de oportunida-
des dos candidatos e o respecto aos principios de 
mérito e capacidade.

2. Nos concursos de acceso, as universidades 
farán pública a composición das comisións, así 
como os criterios para a adxudicación das prazas. 
Unha vez celebrados, farán públicos os resultados 
da avaliación de cada candidato, desagregada por 
cada un dos aspectos avaliados.»

Sesenta e sete. O artigo 65 queda redactado do 
seguinte xeito:

«Artigo 65. Nomeamentos.

1. As comisións que xulguen os concursos de 
acceso proporán ao reitor, motivadamente e con 
carácter vinculante, unha relación de todos os candi-
datos e candidatas por orde de preferencia para o 
seu nomeamento e sen que se poida exceder na 
proposta o número de prazas convocadas a con-
curso. O reitor procederá aos nomeamentos con-
forme a proposta realizada, ordenará a súa inscri-
ción no correspondente rexistro de persoal e a súa 
publicación no ‘‘Boletín Oficial del Estado’’ e no da 
comunidade autónoma, así como a súa comunica-
ción ao Consello de Universidades. 

2. A praza obtida tras o concurso de acceso 
deberase desempeñar durante dous anos, cando 
menos, antes de poder participar nun novo concurso 
para obter unha praza noutra universidade.»

Sesenta e oito. O artigo 66 queda redactado do 
seguinte xeito:

«Artigo 66. Comisións de reclamacións.

1. Contra as propostas das comisións de acre-
ditación, os solicitantes poderán presentar unha 
reclamación ante o Consello de Universidades. 
Admitida a reclamación, será valorada por unha 
comisión, cuxa composición se determinará regula-
mentariamente. Esta comisión examinará o expe-
diente relativo á acreditación para velar polas garan-
tías establecidas e poderá ratificar a proposta ou, se 
é o caso, admitir a reclamación, todo iso nun prazo 
máximo de tres meses. O transcurso do prazo esta-
blecido sen resolver entenderase como rexeita-
mento da reclamación presentada. 

2. Contra as propostas das comisións dos con-
cursos de acceso, os concursantes poderán presen-
tar unha reclamación ante o reitor. Admitida a trá-
mite a reclamación, suspenderanse os nomeamentos 
ata a súa resolución. 

A reclamación será valorada por unha comisión 
composta por sete catedráticos de universidade per-
tencentes a diversos ámbitos do coñecemento, 
designados na forma que establezan os estatutos, 
con ampla experiencia docente e investigadora. 

Esta comisión examinará o expediente relativo 
ao concurso para velar polas garantías establecidas 
e ratificará ou non a proposta reclamada no prazo 
máximo de tres meses, tras o que o reitor ditará a 
resolución en congruencia co que indique a comi-
sión. O transcurso do prazo establecido sen resolver 
entenderase como rexeitamento da reclamación 
presentada. 

3. As resolucións do Consello de Universida-
des e do reitor a que se refiren os puntos anteriores 
esgotan a vía administrativa e serán impugnables 
directamente ante a xurisdición contencioso-admi-
nistrativa, de acordo co establecido na Lei 29/1998, 
do 13 de xullo, reguladora da xurisdición conten-
cioso-administrativa.»

Sesenta e nove. O primeiro parágrafo do artigo 67 
queda redactado do seguinte xeito:

«O reingreso ao servizo activo dos funcionarios 
e funcionarias de corpos docentes universitarios en 
situación de excedencia voluntaria efectuarase 
mediante a obtención dunha praza nos concursos 
de acceso aos corpos docentes universitarios que 
calquera universidade convoque, de acordo co esta-
blecido no artigo 62.»

Setenta. O punto 1 do artigo 68 queda redactado do 
seguinte xeito:

«1. O profesorado das universidades públicas 
exercerá as súas funcións preferentemente en 
réxime de dedicación a tempo completo, ou ben a 
tempo parcial. A dedicación será, en todo caso, 
compatible coa realización de traballos científicos, 
técnicos ou artísticos a que se refire o artigo 83.»

Setenta e un. O punto 1 do artigo 69 queda redac-
tado do seguinte xeito:

«1. O Goberno determinará o réxime retribu-
tivo do persoal docente e investigador universitario 
pertencente aos corpos de funcionarios. O dito 
réxime será o establecido pola lexislación xeral de 
funcionarios, adecuado especificamente ás caracte-
rísticas do dito persoal. Para estes efectos, o 
Goberno establecerá os intervalos de niveis ou cate-
gorías dentro de cada nivel correspondentes a cada 
corpo docente, os requisitos de promoción dun a 
outros, así como as súas consecuencias retributi-
vas.»
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Setenta e dous. O punto 2 do artigo 69 queda redac-
tado do seguinte xeito:

«2. O Goberno poderá establecer retribucións 
adicionais ás anteriores ligadas a méritos indivi-
duais polo exercicio das seguintes funcións: activi-
dade e dedicación docente, formación docente, 
investigación, desenvolvemento tecnolóxico, trans-
ferencia de coñecemento e xestión.»

Setenta e tres. O punto 3 do artigo 69 queda redac-
tado do seguinte xeito:

«3. As comunidades autónomas poderán, así 
mesmo, establecer retribucións adicionais ligadas a 
méritos individuais docentes, investigadores, de 
desenvolvemento tecnolóxico, de transferencia de 
coñecemento e de xestión polo exercicio das fun-
cións a que se refiren os artigos 33, 41.2 e 3. Dentro 
dos límites que para este fin fixen as comunidades 
autónomas, o Consello Social, por proposta do Con-
sello de Goberno da universidade, poderá acordar a 
asignación singular e individual dos ditos comple-
mentos retributivos.»

Setenta e catro. O punto 2 do artigo 72 queda redac-
tado do seguinte xeito:

«2. Con independencia das condicións xerais 
que se establezan de conformidade co artigo 4.3, ao 
menos o 50 por cento do total do profesorado 
deberá estar en posesión do título de doutor e, 
cando menos, o 60 por cento do total do seu profe-
sorado doutor deberá ter obtido a avaliación posi-
tiva da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e 
Acreditación ou do órgano de avaliación externa 
que a lei da comunidade autónoma determine. Para 
estes efectos, o número total de profesores compu-
tarase sobre o equivalente en dedicación a tempo 
completo. Os mesmos requisitos serán de aplica-
ción aos centros universitarios privados adscritos a 
universidades privadas.»

Setenta e cinco. Engádeselle un punto 3 ao artigo 72, 
coa seguinte redacción:

«3. O profesorado das universidades privadas 
e dos centros privados de ensino universitario ads-
critos a universidades non poderá ser funcionario 
dun corpo docente universitario en situación de 
activo e destino nunha universidade pública. A 
mesma limitación se aplicará ao persoal docente e 
investigador a tempo completo.»

Setenta e seis. O punto 2 do artigo 73 queda redac-
tado do seguinte xeito:

«2. Correspóndelle ao persoal de administra-
ción e servizos a xestión técnica, económica e admi-
nistrativa, así como o apoio, asesoramento e asis-
tencia no desenvolvemento das funcións da 
universidade.

Correspóndelle ao persoal de administración e 
servizos das universidades públicas o apoio, asis-
tencia e asesoramento ás autoridades académicas, 
o exercicio da xestión e administración, particular-
mente nas áreas de recursos humanos, organización 
administrativa, asuntos económicos, informática, 
arquivos, bibliotecas, información, servizos xerais, 
servizos científico-técnicos, así como o soporte á 
investigación e á transferencia de tecnoloxía e a cal-
quera outros procesos de xestión administrativa e 
de soporte que se determine necesario para a uni-
versidade no cumprimento dos seus obxectivos.»

Setenta e sete. Engádese un punto 3 ao artigo 74 co 
seguinte texto:

«3. O Goberno e as comunidades autónomas 
poderán establecer programas de incentivos ligados 
a méritos individuais vinculados á súa contribución 
na mellora da investigación e á transferencia de 
coñecemento.»

Setenta e oito. O artigo 76 queda redactado do 
seguinte xeito, e engádese un novo artigo 76 bis coa 
seguinte redacción:

«Artigo 76. Provisión das prazas.

1. A provisión de postos de persoal de adminis-
tración e servizos das universidades será realizada 
polo sistema de concursos, aos cales poderán con-
correr tanto o persoal propio daquelas como o per-
soal doutras universidades. O persoal pertencente a 
corpos e escalas das administracións públicas 
poderá concorrer nas condicións que regulamenta-
riamente se determinen.

2. Soamente se poderán cubrir polo sistema de 
libre designación aqueles postos que sexan deter-
minados polas universidades atendendo á natureza 
das súas funcións, e de conformidade coa norma-
tiva xeral da función pública.

3. Os estatutos establecerán as normas para 
asegurar a provisión das vacantes que se produzan 
e o perfeccionamento e promoción profesional do 
persoal, de acordo cos principios de publicidade, 
igualdade, mérito e capacidade.»

«Artigo 76 bis. Formación e mobilidade.

1. As universidades fomentarán a formación 
permanente do persoal de administración e servi-
zos. Para tal efecto, facilitarán que o dito persoal 
poida seguir programas que aumenten as súas habi-
lidades e competencias profesionais.

2. As universidades promoverán as condicións 
para que o persoal de administración e servizos 
poida desempeñar as súas funcións en universida-
des distintas da de orixe. Para tal fin, poderanse 
formalizar convenios entre as universidades ou con 
outras administracións públicas que garantan o 
dereito á mobilidade do seu respectivo persoal 
baixo o principio de reciprocidade.»

Setenta e nove. O punto 1 do artigo 79 queda redac-
tado do seguinte xeito:

«1. As universidades públicas terán autonomía 
económica e financeira nos termos establecidos 
nesta lei. Para tal efecto, garantirase que as universi-
dades dispoñan dos recursos necesarios para un 
funcionamento básico de calidade.»

Oitenta. Engádeselle un punto 3 ao artigo 83, coa 
seguinte redacción:

«3. Sempre que unha empresa de base tecno-
lóxica sexa creada ou desenvolvida a partir de 
patentes ou de resultados xerados por proxectos de 
investigación financiados total ou parcialmente con 
fondos públicos e realizados en universidades, o 
profesorado funcionario dos corpos docentes uni-
versitarios e o contratado con vinculación perma-
nente á universidade que fundamente a súa partici-
pación nos mencionados proxectos poderán solicitar 
a autorización para incorporarse á dita empresa, 
mediante unha excedencia temporal.

O Goberno, logo de informe da Conferencia 
Xeral de Política Universitaria, regulará as condi-
cións e o procedemento para a concesión da dita 
excedencia que, en todo caso, soamente se poderá 
conceder por un límite máximo de cinco anos. 
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Durante este período, os excedentes terán dereito á 
reserva do posto de traballo e ao seu cómputo para 
efectos de antigüidade. Se, con anterioridade á fina-
lización do período polo que se concedese a exce-
dencia, o profesor non solicitase o reingreso ao ser-
vizo activo, será declarado de oficio en situación de 
excedencia voluntaria por interese particular.»

Oitenta e un. O título XIII queda redactado do 
seguinte xeito:

«TÍTULO XIII

Espazo Europeo de Ensino Superior
Artigo 87. Da integración no Espazo Europeo de 

Ensino Superior.

No ámbito das súas respectivas competencias, o 
Goberno, as comunidades autónomas e as universi-
dades adoptarán as medidas necesarias para com-
pletar a plena integración do sistema español no 
Espazo Europeo de Ensino Superior.

Artigo 88. Das ensinanzas e títulos e da mobilidade 
de estudantes.

1. Co fin de promover a máis ampla mobilidade 
de estudantes e titulados españois no Espazo 
Europeo de Ensino Superior, o Goberno, logo de 
informe do Consello de Universidades, adoptará as 
medidas que aseguren que os títulos oficiais expedi-
dos polas universidades españolas vaian acompa-
ñados do suplemento europeo ao título.

2. Así mesmo, o Goberno, logo de informe do 
Consello de Universidades, establecerá as normas 
necesarias para que a unidade de medida do haber 
académico, correspondente á superación de cada 
unha das materias que integran os plans de estudo 
das diversas ensinanzas conducentes á obtención 
de títulos de carácter oficial e validez en todo o terri-
torio nacional, sexa o crédito europeo.

3. O Goberno, as comunidades autónomas e as 
universidades fomentarán a mobilidade dos estu-
dantes no Espazo Europeo de Ensino Superior a 
través de programas de bolsas e axudas e créditos 
ao estudo ou, se é o caso, complementando os pro-
gramas de bolsas e axudas da Unión Europea.

Artigo 89. Do profesorado.

1. O profesorado das universidades dos Esta-
dos membros da Unión Europea que alcanzase 
naquelas unha posición equivalente ás de catedrá-
tico ou profesor titular de universidade será consi-
derado acreditado para os efectos previstos nesta 
lei, segundo o procedemento e condicións que 
sexan establecidos regulamentariamente polo 
Goberno, logo de informe do Consello de Universi-
dades.

2. O profesorado a que se refire o punto 1 
poderá formar parte das comisións a que se refire o 
artigo 57 e, se as universidades así o establecen nos 
seus estatutos, das comisións encargadas de resol-
ver os concursos para o acceso aos corpos docentes 
universitarios.

3. Para os efectos da concorrencia aos proce-
dementos de acreditación, aos concursos de acceso 
aos corpos de funcionarios docentes universitarios 
e ás convocatorias de contratos de profesorado que 
prevé esta lei, os nacionais dos Estados membros 
da Unión Europea gozarán de idéntico tratamento, e 
cos mesmos efectos, ao dos nacionais españois.

O establecido no parágrafo anterior será de apli-
cación aos nacionais daqueles Estados a que, en 
virtude de tratados internacionais celebrados pola 
Unión Europea e ratificados por España, sexa de 
aplicación a libre circulación de traballadores nos 

termos en que esta se encontra definida no tratado 
constitutivo da Comunidade Europea.

4. O Goberno, as comunidades autónomas e as 
universidades fomentarán a mobilidade dos profe-
sores no Espazo Europeo de Ensino Superior a tra-
vés de programas e convenios específicos e dos 
programas da Unión Europea.

5. O Goberno, as comunidades autónomas e as 
universidades impulsarán a realización de progra-
mas dirixidos á renovación metodolóxica do ensino 
universitario para o cumprimento dos obxectivos de 
calidade do Espazo Europeo de Educación Supe-
rior.

Artigo 89 bis. Do persoal de administración e ser-
vizos.

O Goberno, as comunidades autónomas e as 
universidades fomentarán a mobilidade do persoal 
de administración e servizos no Espazo Europeo de 
Ensino Superior a través de programas e convenios 
específicos e, se é o caso, dos que institúa a Unión 
Europea.»

Oitenta e dous. Engádese un título XIV coa seguinte 
redacción:

«TÍTULO XIV

Do deporte e a extensión universitaria
Artigo 90. Do deporte na universidade.

1. A práctica deportiva na universidade é parte 
da formación do alumnado e considérase de inte-
rese xeral para todos os membros da comunidade 
universitaria. Correspóndelles ás universidades, en 
virtude da súa autonomía, a ordenación e organiza-
ción de actividades e competicións deportivas no 
seu ámbito respectivo. 

2. As universidades establecerán as medidas 
oportunas para favorecer a práctica deportiva dos 
membros da comunidade universitaria e, se é o 
caso, proporcionarán instrumentos para a compati-
bilidade efectiva desa práctica coa formación acadé-
mica dos estudantes. 

Artigo 91. Coordinación en materia de deporte uni-
versitario.

1. Correspóndelles ás comunidades autóno-
mas a coordinación en materia de deporte universi-
tario no ámbito do seu territorio.

2. Sen prexuízo das competencias das comuni-
dades autónomas, o Goberno, logo de informe do 
Consello de Universidades e por proposta da Confe-
rencia Xeral de Política Universitaria, ditará as dis-
posicións necesarias para a coordinación xeral das 
actividades deportivas das universidades e articu-
lará fórmulas para compatibilizar os estudos de 
deportistas de alto nivel coas súas actividades 
deportivas. 

Artigo 92. Da cooperación internacional e a solida-
riedade.

As universidades fomentarán a participación 
dos membros da comunidade universitaria en acti-
vidades e proxectos de cooperación internacional e 
solidariedade. Así mesmo, propiciarán a realización 
de actividades e iniciativas que contribúan ao 
impulso da cultura da paz, o desenvolvemento sus-
tentable e o respecto ao ambiente, como elementos 
esenciais para o progreso solidario.

Artigo 93. Da cultura universitaria.

É responsabilidade da universidade conectar o 
universitario co sistema de ideas vivas do seu 
tempo. Para tal fin, as universidades arbitrarán os 
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medios necesarios para potenciar o seu compro-
miso coa reflexión intelectual, a creación e a difu-
sión da cultura. Especificamente as universidades 
promoverán o achegamento das culturas humanís-
tica e científica e esforzaranse por transmitir o coñe-
cemento á sociedade mediante a divulgación da 
ciencia.»

Oitenta e tres. Engádeselle un punto 4 á disposición 
adicional segunda, coa seguinte redacción:

«4. O recurso ao endebedamento por parte da 
Universidade Nacional de Educación a Distancia 
debera ser autorizado por unha norma con rango de 
lei. Non obstante, ao longo do exercicio orzamenta-
rio, para atender desfasamentos temporais de 
tesouraría, a Universidade Nacional de Educación a 
Distancia poderá recorrer á contratación de pólizas 
de crédito ou préstamos, nunha contía que non 
superará o cinco por cento do seu orzamento, que 
deberán quedar cancelados antes do 31 de decem-
bro de cada ano.»

Oitenta e catro. O punto 2 da disposición adicional 
quinta queda redactado do seguinte xeito:

«2. O funcionamento dos colexios maiores ou 
residencias será regulado polos estatutos de cada 
universidade e os propios de cada colexio maior ou 
residencia e gozarán dos beneficios ou exencións 
fiscais da universidade a que estean adscritos.»

Oitenta e cinco. A disposición adicional oitava queda 
redactada do seguinte xeito:

«Disposición adicional oitava. Do modelo de finan-
ciamento das universidades públicas.

No prazo máximo dun ano, a Conferencia Xeral 
de Política Universitaria, logo de informe do Conse-
llo de Universidades, elaborará un modelo referen-
cial de custos que lles facilite aos poderes públicos o 
establecemento dun financiamento adecuado das 
universidades públicas que, atendendo ao previsto 
no artigo 79.1, favoreza a súa plena participación no 
Espazo Europeo de Educación Superior.»

Oitenta e seis. A disposición adicional décimo quinta 
queda redactada do seguinte xeito:

«Disposición adicional décimo quinta. Do acceso 
aos distintos ciclos dos estudos universitarios.

Nas directrices e condicións previstas no artigo 
35.1, o Goberno, logo de informe do Consello de 
Universidades, establecerá as condicións para o 
paso dun ciclo a outros daqueles en que se estrutu-
ran os estudos universitarios de acordo co estable-
cido no artigo 37, así como para o acceso aos distin-
tos ciclos desde ensinanzas ou titulacións 
universitarias ou non universitarias que fosen decla-
radas equivalentes ás universitarias para todos os 
efectos.»

Oitenta e sete. A disposición adicional décimo 
sétima queda sen contido.

Oitenta e oito. A disposición adicional décimo 
novena queda redactada do seguinte xeito:

«Disposición adicional décimo novena. Das deno-
minacións.

1. Soamente se poderá utilizar a denominación 
de universidade, ou as propias dos centros, ensi-
nanzas, títulos de carácter oficial e validez en todo o 
territorio nacional e órganos unipersoais de goberno 
a que se refire esta lei, cando fosen autorizadas ou 
recoñecidas de acordo co disposto nesta. Non se 
poderán utilizar aqueloutras denominacións que, 

polo seu significado, poidan inducir a confusión con 
aquelas.

2. Declárase a utilidade pública dos nomes de 
dominio da internet de segundo nivel baixo o domi-
nio «.es» correspondentes ás denominacións a que 
se refire o punto 1.»

Oitenta e nove. A disposición adicional vixésima 
queda redactada do seguinte xeito:

«Disposición adicional vixésima. Rexistro de Uni-
versidades, Centros e Títulos.

No Ministerio de Educación e Ciencia existirá o 
Rexistro de Universidades, Centros e Títulos. Este 
rexistro terá carácter público e nel inscribiranse, 
alén das universidades e centros, os títulos oficiais 
con validez en todo o territorio nacional. Poderanse 
inscribir tamén outros títulos para efectos informati-
vos que expidan as universidades. O Goberno regu-
lará o seu réxime, organización e funcionamento.»

Noventa. A disposición adicional vixésimo cuarta 
queda redactada do seguinte xeito:

«Disposición adicional vixésimo cuarta. Da inclu-
sión das persoas con discapacidade nas univer-
sidades.

1. As universidades garantirán a igualdade de 
oportunidades dos estudantes e demais membros 
da comunidade universitaria con discapacidade, 
proscribindo calquera forma de discriminación e 
establecendo medidas de acción positiva tendentes 
a asegurar a súa participación plena e efectiva no 
ámbito universitario.

2. Os estudantes e os demais membros con 
discapacidade da comunidade universitaria non 
poderán ser discriminados por razón da súa disca-
pacidade nin directa nin indirectamente no acceso, o 
ingreso, a permanencia e o exercicio dos títulos aca-
démicos e doutra clase que teñan recoñecidos.

3. As universidades promoverán accións para 
favorecer que todos os membros da comunidade 
universitaria que presenten necesidades especiais 
ou particulares asociadas á discapacidade dispoñan 
dos medios, apoios e recursos que aseguren a igual-
dade real e efectiva de oportunidades en relación cos 
demais compoñentes da comunidade universitaria.

4. Os edificios, instalacións e dependencias 
das universidades, incluídos tamén os espazos vir-
tuais, así como os servizos, procedementos e o 
abastecemento de información, deberán ser accesi-
bles para todas as persoas, de forma que non se lle 
impida a ningún membro da comunidade universi-
taria, por razón de discapacidade, o exercicio do seu 
dereito a ingresar, se desprazar, permanecer, se 
comunicar, obter información ou outros de análoga 
significación en condicións reais e efectivas de 
igualdade.

Os ámbitos universitarios deberán ser accesi-
bles de acordo coas condicións e nos prazos esta-
blecidos na Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igual-
dade de oportunidades, non-discriminación e 
accesibilidade universal das persoas con discapaci-
dade, e nas súas disposicións de desenvolvemento.

5. Todos os plans de estudos propostos polas 
universidades deben ter en conta que a formación 
en calquera actividade profesional se debe realizar 
desde o respecto e a promoción dos dereitos huma-
nos e os principios de accesibilidade universal e 
deseño para todos.

6. De acordo co establecido no artigo 30 da 
Lei 13/1982, do 7 de abril, de integración social dos 
minusválidos, e nas súas normas de desenvolve-
mento, os estudantes con discapacidade, considerán-
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dose por tales aqueles comprendidos no artigo 1.2 da 
Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de 
oportunidades, non-discriminación e accesibilidade 
universal das persoas con discapacidade, terán 
dereito á exención total de taxas e prezos públicos 
nos estudos conducentes á obtención dun título uni-
versitario.»

Noventa e un. O punto 2 da disposición adicional 
vixésimo quinta queda redactado do seguinte xeito:

«2. Para o acceso directo á universidade dos 
titulados de formación profesional haberá que 
aterse ao previsto na Lei orgánica 2/2006, do 3 de 
maio, de educación.»

Noventa e dous. A disposición adicional vixésimo 
sexta queda sen contido.

Noventa e tres. Engádese unha disposición adicional 
vixésimo oitava coa seguinte redacción:

«Disposición adicional vixésimo oitava. Dispoñibi-
lidades económicas.

O desenvolvemento temporal da implantación 
das medidas previstas nos artigos 55.3 e 69.2 farase 
en función das dispoñibilidades económicas das 
institucións responsables do ensino universitario.»

Noventa e catro. Engádese unha nova disposición 
adicional vixésimo novena coa seguinte redacción:

«Disposición adicional vixésimo novena. Funcións 
de titoría.

Sen prexuízo do establecido no artigo 72.3, os 
profesores de universidades públicas poderán reali-
zar funcións de titoría en universidades non presen-
ciais públicas ou financiadas maioritariamente por 
administracións públicas, na forma que se deter-
mine regulamentariamente.»

Noventa e cinco. Dáselle unha nova redacción ás 
disposicións transitorias cuarta e quinta:

«Disposición transitoria cuarta. Profesores con 
contrato administrativo LRU.

Os que, no momento da entrada en vigor desta 
lei, estean contratados en universidades públicas 
como profesores con contrato administrativo LRU, 
poderán permanecer na súa mesma situación ata a 
extinción do contrato e da súa eventual renovación, 
conforme a lexislación que lles viña sendo aplicable. 
Non obstante, os ditos contratos poderán ser pro-
rrogados sen que a súa permanencia nesta situación 
se poida prorrogar máis de cinco anos despois da 
entrada en vigor da lei.

Ata ese momento, as universidades, logo de 
solicitude dos interesados, poderán adaptar os seus 
contratos administrativos vixentes en contratos 
laborais, sempre que se cumpran os requisitos de 
cada unha das figuras previstas nesta lei e non 
supoña minoración da súa dedicación.»

Disposición transitoria quinta. (Queda sen con-
tido).

Disposición adicional primeira. Do corpo de catedráticos 
de escolas universitarias e da integración dos seus 
membros no corpo de profesores titulares de univer-
sidade.

A partir da entrada en vigor desta lei, logo de solici-
tude dirixida ao reitor da universidade, os funcionarios e 
funcionarias doutores do corpo de catedráticos de escola 

universitaria poderanse integrar no corpo de profesores 
titulares de universidade nas mesmas prazas que ocupen, 
mantendo todos os seus dereitos, e computando como 
data de ingreso no corpo de profesores titulares de uni-
versidade a que tivesen no corpo de orixe. Os que non 
soliciten a dita integración permanecerán na súa situa-
ción actual e conservarán a súa plena capacidade docente 
e investigadora. Así mesmo, poderán presentar a solici-
tude para obter a acreditación para catedrático de univer-
sidade prevista no artigo 60.1 desta Lei orgánica de uni-
versidades.

Disposición adicional segunda. Do corpo de profesores 
titulares de escolas universitarias e da integración dos 
seus membros no corpo de profesores titulares de 
universidade.

1. Para os efectos do acceso destes profesores ao 
corpo de profesores e profesoras titulares de universi-
dade, os profesores titulares de escola universitaria que, 
no momento da entrada en vigor desta lei, posúan o título 
de doutor ou o obteñan posteriormente, e se acrediten 
especificamente no marco do previsto polo artigo 57, 
accederán directamente ao corpo de profesores titulares 
de universidade, nas súas propias prazas. Para a acredita-
ción de profesores titulares de escola universitaria valora-
rase a investigación, a xestión e, particularmente, a 
docencia.

2. As universidades establecerán programas tenden-
tes a favorecer que os profesores titulares de escola uni-
versitaria poidan compaxinar as súas tarefas docentes 
coa obtención do título de doutor.

3. Os que non accedan á condición de profesor titu-
lar de universidade permanecerán na súa situación actual, 
mantendo todos os seus dereitos e conservando a súa 
plena capacidade docente e, se é o caso, investigadora.

4. Mentres exista profesorado titular de escolas uni-
versitarias ou habilitado para a dita categoría que non 
estea acreditado para unha categoría superior, as univer-
sidades poderán convocar concursos entre eles para ocu-
paren prazas de titulares de escolas universitarias.

Disposición adicional terceira. Dos actuais profesores 
colaboradores.

Os que no momento da entrada en vigor desta lei 
estean contratados como profesoras e profesores colabo-
radores de acordo coa Lei orgánica 6/2001, do 21 de de-
cembro, de universidades, poderán continuar no desem-
peño das súas funcións docentes e investigadoras.

Así mesmo, os que estean contratados como colabo-
radores con carácter indefinido, posúan o título de doutor 
ou o obteñan tras a entrada en vigor desta lei e reciban a 
avaliación positiva a que se refire a alínea a) do artigo 52, 
accederán directamente á categoría de profesora ou pro-
fesor contratado doutor, nas súas propias prazas.

Disposición adicional cuarta. Programas específicos de 
axuda. 

As administracións públicas competentes, en coordi-
nación coas respectivas universidades, establecerán pro-
gramas específicos para que as vítimas do terrorismo e 
da violencia de xénero, así como as persoas con discapa-
cidade, poidan recibir a axuda personalizada, os apoios e 
as adaptacións no réxime docente.

Disposición adicional quinta. Referencias.

Todas as referencias que a Lei orgánica 6/2001, do 21 
de decembro, de universidades, lle fai ao Ministerio de 
Educación, Cultura e Deporte entenderanse substituídas 
pola referencia ao «ministerio competente en materia de 
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universidades». Así mesmo, as referencias realizadas ao 
Consello de Coordinación Universitaria nos artigos 2.5, 4, 
43.1, 44, 68.1, 81.3.b) e 85.1 e nas disposicións adicionais 
sétima e oitava da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decem-
bro, de universidades, entenderanse realizadas á Confe-
rencia Xeral de Política Universitaria, e as realizadas nos 
artigos 46.3, 71.2, 86.1 e na disposición adicional vixésimo 
quinta da mesma lei entenderanse realizadas ao Consello 
de Universidades.

Disposición adicional sexta. Estatuto do persoal docente 
ou investigador.

O Goberno, no prazo dun ano desde a entrada en 
vigor desta lei, aprobará mediante real decreto o Estatuto 
do persoal docente ou investigador universitario, que 
incluirá a regulación dunha estrutura de carreira funcio-
narial que estea baseada na obtención de méritos docen-
tes ou investigadores, así como as condicións en que os 
profesores ou investigadores funcionarios universitarios 
poderán participar na xestión e explotación dos resulta-
dos da súa investigación.

Disposición adicional sétima. Elaboración de plans des-
tinados a persoas con necesidades especiais.

As universidades, no prazo dun ano desde a entrada 
en vigor desta lei, e logo de consulta das organizacións 
representativas dos respectivos sectores sociais concer-
nidos, elaborarán os plans que dean cumprimento ao 
mandato previsto na disposición adicional vixésimo 
cuarta da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de uni-
versidades, na redacción dada por esta lei.

Disposición adicional oitava. Adaptación de estatutos.

As universidades adaptarán os seus estatutos con-
forme o disposto nesta lei nun prazo máximo de tres 
anos.

Ata que non se produza a adaptación dos estatutos, os 
consellos de goberno das universidades poderán aprobar 
a normativa de aplicación que sexa necesaria para o cum-
primento do establecido nesta lei.

Disposición adicional novena. Adaptación das universi-
dades privadas.

1. As universidades privadas e centros universitarios 
adscritos deberán adaptar as súas normas de organiza-
ción e funcionamento ás previsións desta lei que os afec-
ten no prazo de tres anos desde a súa entrada en vigor.

2. As universidades privadas deberán alcanzar a por-
centaxe do 50 por cento e o 60 por cento a que se refire o 
artigo 72.2 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de 
universidades, modificada por esta lei, no prazo máximo 
de seis anos contado desde a data de entrada en vigor 
desta lei.

3. O profesorado dos centros privados de ensino 
universitario adscritos a universidades públicas e o das 
universidades non presenciais financiadas maioritaria-
mente por administracións públicas deberase adaptar ao 
establecido polo artigo 72 desta lei no prazo máximo de 
catro anos desde a súa entrada en vigor.

Disposición adicional décima. Dos habilitados.

Os que resultasen habilitados ou habilitadas conforme 
a regulación correspondente contida na Lei orgánica 
6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e a súa nor-
mativa de desenvolvemento, entenderase que posúen a 
acreditación regulada na reforma da dita lei orgánica rea-
lizada por esta lei.

Entenderase que os habilitados para catedrático de 
escola universitaria o están para profesor titular de uni-
versidade.

Disposición adicional décimo primeira. Recoñecemento 
de efectos civís.

O Goberno, por proposta dos ministerios competen-
tes en materia de xustiza e universidades, en aplicación 
do establecido nos acordos de cooperación entre o Estado 
e a Federación de Entidades Relixiosas Evanxélicas de 
España, aprobado pola Lei 24/1992, do 10 de novembro, a 
Federación de Comunidades Israelís de España, aprobado 
pola Lei 25/1992, do 10 de novembro, e a Comisión Islá-
mica de España, aprobado pola Lei 26/1992, do 10 de no-
vembro, regulará as condicións para o recoñecemento de 
efectos civís dos títulos académicos relativos a ensinan-
zas, de nivel universitario, de carácter teolóxico e de for-
mación de ministros de culto, impartidas en centros 
docentes de nivel superior dependentes das menciona-
das entidades relixiosas.

O anterior será extensible ao caso doutros acordos de 
cooperación que se conclúan no futuro, sempre que neles 
se recolla esta posibilidade.

Disposición adicional décimo segunda. Unidades de 
igualdade.

As universidades contarán entre as súas estruturas de 
organización con unidades de igualdade para o desenvol-
vemento das funcións relacionadas co principio de igual-
dade entre mulleres e homes.

Disposición adicional décimo terceira. Tratamentos.

As autoridades universitarias recibirán o tratamento 
de señor ou señora, seguido da denominación do cargo. 
Os reitores das universidades recibirán, ademais, o trata-
mento académico de reitor magnífico ou reitora magní-
fica.

Disposición adicional décimo cuarta. Estatuto do estu-
dante universitario.

No prazo dun ano desde a entrada en vigor desta lei, 
o Goberno aprobará o Estatuto do estudante universitario 
previsto no artigo 46.5 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de 
decembro, na redacción dada por esta lei.

Disposición adicional décimo quinta. Dereitos adquiridos.

Os títulos universitarios de diplomado universitario, 
arquitecto técnico, enxeñeiro técnico, licenciado, arqui-
tecto e enxeñeiro manterán a súa plena vixencia acadé-
mica e profesional nos mesmos termos en que se estable-
ceron.

Disposición adicional décimo sexta. Proxección exterior 
das universidades.

Para potenciar a proxección internacional do sistema 
universitario español e a mobilidade interuniversitaria, e 
co fin de promover no exterior a oferta educativa e inves-
tigadora das universidades españolas, contribuír á 
mellora da acollida e estadía de estudantes, profesores e 
investigadores estranxeiros en España, e de españois no 
estranxeiro, e de impulsar o Espazo Europeo de Educa-
ción Superior e o Espazo Iberoamericano do Coñece-
mento. Logo de informe do Consello de Universidades e 
da Conferencia Xeral de Política Universitaria, o Goberno 
autorizará a constitución dunha fundación do sector 
público estatal.



1610 Venres 20 abril 2007 Suplemento núm. 12

Disposición adicional décimo sétima. Dos profesores 
estables ou permanentes dos centros de titularidade 
pública de ensino superior (INEF), creados con ante-
rioridade á incorporación á universidade dos estudos 
conducentes ao título oficial en ciencias da actividade 
física e do deporte.

1. Para os efectos do acceso destes profesores ao 
corpo de profesores titulares de universidade, os profeso-
res funcionarios numerarios da escala de profesores do 
INEF de Galicia (administración xeral, grupo A) da Xunta 
de Galicia que, no momento da entrada en vigor desta lei, 
posúan o título de doutor ou que o obteñan tras a súa 
entrada en vigor e se acrediten especificamente no marco 
do previsto polo artigo 57, accederán directamente ao 
corpo de profesores titulares de universidade, nas súas 
propias prazas da Universidade da Coruña. Para a acredi-
tación dos profesores funcionarios numerarios da escala 
de profesores do INEF de Galicia (administración xeral, 
grupo A) da Xunta de Galicia, valorarase a investigación, 
a xestión e, particularmente, a docencia.

Os que non accedan á condición de profesor titular de 
universidade permanecerán na súa situación actual, man-
tendo todos os dereitos e conservando a súa plena capa-
cidade docente e, se é o caso, investigadora.

2. Para os efectos do acceso dos profesores do INEF 
de Cataluña ao corpo de profesores titulares de universi-
dade, os profesores que no momento da entrada en vigor 
desta lei sexan profesores estables ou permanentes nos 
cadros de persoal do INEFC e que, no momento da inte-
gración dos centros do INEFC nas respectivas universida-
des sexan funcionarios do grupo A da Generalitat de 
Cataluña nos corpos correspondentes, e ademais posúan 
o título de doutor, ou que o obteñan tras a súa entrada en 
vigor, e se acrediten especificamente no marco do pre-
visto polo artigo 57, accederán directamente ao corpo de 
profesores titulares de universidade, nas prazas corres-
pondentes na universidade na cal cada un dos centros se 
integrase. Para a acreditación específica dos profesores a 
que se refire este punto valorarase a investigación, a xes-
tión e, particularmente, a docencia.

Os que non accedan á condición de profesor titular de 
universidade permanecerán na súa situación actual, man-
tendo todos os dereitos e conservando a súa plena capa-
cidade docente e, se é o caso, investigadora.

3. Para os efectos do acceso dos profesores estables 
ou fixos do INEF de Madrid que permanecen nas súas 
prazas da Comunidade Autónoma de Madrid ao corpo de 
profesores titulares de universidade, e que no momento 
da entrada en vigor desta lei sexan funcionarios do grupo 
A da Comunidade de Madrid nos corpos corresponden-
tes, e ademais posúan o título de doutor, ou que o obte-
ñan tras a súa entrada en vigor, e se acrediten especifica-
mente no marco do previsto polo artigo 57, accederán 
directamente ao corpo de profesores titulares de universi-
dade, nas prazas correspondentes da Universidade Poli-
técnica de Madrid, onde xa foi integrado o centro. Para a 
acreditación específica dos profesores a que se refire este 
punto valorarase a investigación, a xestión e, particular-
mente, a docencia.

Os que non accedan á condición de profesor titular de 
universidade permanecerán na súa situación actual, man-
tendo todos os seus dereitos e conservando a súa plena 
capacidade docente e, se é o caso, investigadora.

4. Para os efectos do acceso dos profesores do INEF 
de Andalucía e do IVEF do País Vasco que permanecen 
nas súas prazas xa transferidas respectivamente ás uni-
versidades de Granada e do País Vasco, e que posúan o 
título de doutor, ou que o obteñan tras a entrada en vigor 
desta lei, poderán solicitar acreditarse especificamente 
no marco do previsto polo artigo 57. Para a acreditación 
específica dos profesores a que se refire este punto valo-

rarase a investigación, a xestión e, particularmente, a 
docencia.

Os que non accedan á condición de profesor titular de 
universidade permanecerán na súa situación actual, man-
tendo todos os seus dereitos e conservando a súa plena 
capacidade docente e, se é o caso, investigadora.

5. Os que, pertencendo ao corpo de profesores titu-
lares de universidade, obtivesen unha praza de carácter 
estable ou permanente no cadro de persoal dalgún dos 
centros citados nesta disposición adicional con anteriori-
dade á incorporación dos estudos universitarios condu-
centes ao título oficial de licenciado en ciencias da activi-
dade física e do deporte ao catálogo de títulos 
universitarios oficiais, e posúan o título de doutor no 
momento da entrada en vigor desta lei, e os que, no 
momento da entrada en vigor desta lei, teñan a categoría 
de catedrático do INEF de Cataluña, poderán presentar 
solicitude para obter a acreditación prevista no artigo 60 
desta lei, para accederen ao corpo de catedráticos de uni-
versidade.

Os que non soliciten a dita integración permanecerán 
na súa situación actual e conservarán a súa plena capaci-
dade docente e investigadora.

Disposición adicional décimo oitava. Dedución por doa-
zóns a universidades públicas e privadas de entidades 
sen fins lucrativos.

1. As porcentaxes de dedución e do límite da base de 
dedución establecidas nos artigos 19, 20 e 21 da Lei 49/2002, 
do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen 
fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, ele-
varanse en cinco puntos porcentuais polos donativos e 
doazóns establecidos no artigo 17 da Lei 49/2002, reali-
zados a favor de universidades públicas e privadas de 
entidades sen fins lucrativos a que se refire o artigo 2 da 
Lei 49/2002, que comunicasen a opción por aplicar o 
réxime fiscal especial, sempre que esas universidades 
desenvolvan ensinanzas de doutoramento ou terceiro 
ciclo de estudos universitarios.

2. As ditas universidades deberán destinar o importe 
do donativo ou ben o dereito doado a programas de 
investigación universitaria e doutoramento, debendo 
constar na certificación que deben expedir nos termos 
establecidos no artigo 24 da Lei 49/2002.

Disposición adicional décimo novena. Compensación 
de prezos públicos.

Calquera redución de taxas universitarias regulada 
pola Administración competente será compensada anual-
mente nos orzamentos da universidade mediante transfe-
rencias.

Disposición adicional vixésima. Dos profesores numera-
rios de escolas oficiais de náutica.

Aos funcionarios do corpo de profesores numerarios 
de escolas oficiais de náutica non integrados no corpo de 
profesores titulares de universidade seralles de aplica-
ción o disposto na disposición adicional segunda.

Disposición adicional vixésimo primeira. Protección de 
datos de carácter persoal.

1. O establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de 
decembro, de protección de datos de carácter persoal, 
será de aplicación ao tratamento e á cesión de datos deri-
vados do disposto nesta lei orgánica.

As universidades deberán adoptar as medidas de 
índole técnica e organizativa necesarias que garantan a 
seguranza dos datos de carácter persoal e eviten a súa 
alteración, tratamento ou acceso non autorizados.
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2. O Goberno regulará, logo de informe da Axencia 
Española de Protección de Datos, o contido dos currículos 
a que se refiren os artigos 57.2 e 62.3.

3. Non será preciso o consentimento dos estudantes 
para a publicación dos resultados das probas relaciona-
das coa avaliación dos seus coñecementos e competen-
cias nin dos actos que resulten necesarios para a ade-
cuada realización e seguimento da dita avaliación.

4. Igualmente non será preciso o consentimento do 
persoal das universidades para a publicación dos resulta-
dos dos procesos de avaliación da súa actividade docente, 
investigadora e de xestión realizados pola universidade 
ou polas axencias ou institucións públicas de avaliación.

5. O Goberno regulará, logo de informe da Axencia 
Española de Protección de Datos, o contido académico e 
científico dos currículos dos profesores e investigadores 
que as universidades e as axencias ou institucións públi-
cas de avaliación académica e científica poden facer 
público, non sendo preciso neste caso o consentimento 
previo dos profesores ou investigadores.

Disposición adicional vixésimo segunda. Do Observato-
rio de Bolsas e Axudas ao Estudo.

O Goberno, logo de acordo da Conferencia Xeral de 
Política Universitaria e do Consello de Universidades, 
establecerá un observatorio de bolsas e axudas ao estudo. 
O observatorio elaborará estatísticas e informes que con-
tribúan a mellorar a eficiencia e transparencia do sistema 
de bolsas e axudas universitarias. No seu funcionamento 
contarase coa participación dos axentes sociais e dos 
estudantes.

Disposición adicional vixésimo terceira. Xubilación 
voluntaria anticipada.

O Goberno, as comunidades autónomas e as universi-
dades promoverán, no marco do estudo que o Goberno 
realice e lle envíe ao Congreso dos Deputados sobre o 
acceso á xubilación voluntaria anticipada de determina-
dos colectivos, o establecemento de acordos que faciliten 
a redución paulatina de actividade, unha vez alcanzados 
os sesenta anos, e a xubilación voluntaria anticipada do 
persoal das universidades. O Estatuto do persoal docente 
e investigador previsto na disposición adicional sexta 
desenvolverá a xubilación voluntaria.

Disposición adicional vixésimo cuarta. Modificación da 
Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilida-
des do persoal ao servizo das administracións públi-
cas.

As limitacións establecidas no artigo 12.1 b) e d) da 
Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do 
persoal ao servizo das administracións públicas, non 
serán de aplicación aos profesores e profesoras funciona-
rios dos corpos docentes universitarios cando participen 
en empresas de base tecnolóxica, promovidas pola súa 
universidade e participadas por esta ou por algún dos 
entes previstos no artigo 84 desta lei, creadas a partir de 
patentes ou de resultados xerados por proxectos de 
investigación realizados en universidades, sempre que 
exista un acordo explícito do Consello de Goberno da 
Universidade, logo de informe do Consello Social, que 
permita a creación da dita empresa.

Neste acordo débese certificar a natureza de base tec-
nolóxica da empresa e as contraprestacións adecuadas a 
favor da universidade. O Goberno regulará as condicións 
para a determinación da natureza de base tecnolóxica das 
empresas a que se refire o parágrafo anterior.

Disposición transitoria primeira. Substitución do sis-
tema de habilitación.

Ata un ano despois da resolución das últimas probas 
de habilitación convocadas, as universidades poderán 
decidir a convocatoria de prazas para os corpos de cate-
dráticos de universidade e de profesores titulares de uni-
versidade mediante concurso de acceso entre habilitados 
comunicándollo á Secretaría Xeral do Consello de Coordi-
nación Universitaria, todo iso segundo o disposto no 
artigo 62 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de 
universidades, e a súa normativa de desenvolvemento, 
que, para estes efectos, se considerará vixente.

Disposición transitoria segunda. Contratación de profe-
sores colaboradores. 

O Goberno, logo de informe do Consello de Universi-
dades, establecerá regulamentariamente as condicións e 
os prazos en que, de forma excepcional, as universidades 
poderán contratar profesores colaboradores entre diplo-
mados, arquitectos técnicos ou enxeñeiros técnicos que, 
en todo caso, deberán contar con informe favorable da 
Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acredita-
ción ou do órgano de avaliación externa que a lei da 
comunidade autónoma determine.

Disposición transitoria terceira. Extinción das ensinan-
zas anteriores.

Mentres o Goberno determina as condicións e a data 
da definitiva extinción das ensinanzas conducentes á 
obtención dos títulos oficiais da ordenación universitaria 
anterior, as universidades poderán seguir impartindo as 
ditas ensinanzas de acordo coa súa normativa aplicable.

Disposición derradeira primeira. Modificación da Lei 14/1986, 
do 25 de abril, xeral de sanidade.

O artigo 105 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de 
sanidade, queda redactado do seguinte xeito:

«Artigo 105.

1. No marco da planificación asistencial e 
docente das administracións públicas, o réxime de 
concertos entre as universidades e as institucións 
sanitarias poderá establecer a vinculación de deter-
minadas prazas asistenciais da institución sanitaria 
con prazas docentes dos corpos de profesores de 
universidade e con prazas de profesor contratado 
doutor.

As prazas así vinculadas serán provistas por 
concurso entre os que fosen seleccionados nos con-
cursos de acceso aos corpos de funcionarios docen-
tes universitarios ou a prazas de profesor contratado 
doutor, conforme as normas que lles son propias.

Os que participen nos procesos de acreditación 
nacional, logo dos mencionados concursos, alén de 
reunir os requisitos exixidos nas indicadas normas, 
acreditarán estar en posesión do título de especia-
lista en ciencias da saúde que proceda e cumprir as 
exixencias que, en canto á súa cualificación asisten-
cial, se determinen regulamentariamente. Así 
mesmo, as comisións deberán valorar os méritos e 
historial académico e investigador e os propios do 
labor asistencial dos candidatos e candidatas, na 
forma que regulamentariamente se estableza. 

Nas comisións que resolvan os mencionados 
concursos de acceso, dous dos seus membros serán 
elixidos por sorteo público pola institución sanitaria 
correspondente.

2. Os concertos poderán establecer, así mesmo, 
un número de prazas de profesores asociados que 
deberá ser cuberta por persoal asistencial que estea 
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prestando servizos na institución sanitaria concer-
tada. Este número non será tido en conta para os 
efectos da porcentaxe de contratados que rexe para 
as universidades públicas. Estes profesores asocia-
dos rexeranse polas normas propias dos profesores 
asociados da universidade, coas peculiaridades que 
regulamentariamente se establezan en canto ao 
réxime temporal dos seus contratos. Os estatutos da 
universidade deberán recoller fórmulas específicas 
para regular a participación destes profesores e pro-
fesoras nos órganos de goberno da universidade.

3. Os concertos establecerán, así mesmo, o 
número de prazas de axudante, profesor axudante 
doutor e profesor contratado doutor, nas relacións 
de postos de traballo das universidades públicas, 
que se deberán cubrir mediante concursos públicos 
entre profesionais sanitarios que obtivesen o título 
de especialista nos tres anos anteriores á convoca-
toria do concurso.»

Disposición derradeira segunda. Modificación da Lei 44/2003, 
do 21 de novembro, de ordenación das profesións 
sanitarias. 

A letra a) do punto 3 do artigo 20 da Lei 44/2003, do 21 
de novembro, de ordenación das profesións sanitarias, 
queda redactada do seguinte xeito: 

«a) Os residentes realizarán o programa forma-
tivo da especialidade con dedicación a tempo com-
pleto. A formación mediante residencia será incom-
patible con calquera outra actividade profesional. 
Tamén será incompatible con calquera actividade 
formativa, sempre que esta se desenvolva dentro da 
xornada laboral da relación laboral especial do resi-
dente.»

Disposición derradeira terceira. Modificación da Lei 13/1986, 
do 14 de abril, de fomento e coordinación xeral da 
investigación científica e técnica.

1. Engádeselle ao parágrafo quinto da letra b) do 
punto 1 do artigo 17 da Lei 13/1986, do 14 de abril, de 
fomento e coordinación xeral da investigación científica e 
técnica, a seguinte frase:

«As situacións de incapacidade temporal, mater-
nidade e adopción ou acollemento durante o período 
de duración do contrato, interromperán o seu cóm-
puto.»

2. Engádeselle ao artigo 17 da Lei 13/1986, do 14 de 
abril, de fomento e coordinación xeral da investigación 
científica e técnica, un punto 3 coa seguinte redacción:

«3. Sen prexuízo do previsto nos puntos ante-
riores, as universidades públicas, as axencias esta-
tais de investigación e os centros públicos de inves-
tigación non estatais, así como as institucións sen 
ánimo de lucro que realicen actividades de investi-
gación e desenvolvemento tecnolóxico poderán, 
logo de convocatoria pública, garantindo os princi-
pios de igualdade, mérito e capacidade, conforme a 
lexislación aplicable e as súas normas de organiza-
ción e funcionamento, e en función das súas necesi-
dades de persoal e de acordo coas súas dispoñibili-
dades orzamentarias, celebrar contratos con carácter 
indefinido e dedicación a tempo completo cos inves-
tigadores que fosen contratados conforme as previ-
sións da letra b) do punto 1 e que no desenvolve-
mento da súa actividade superasen con criterios de 
excelencia a avaliación correspondente. A finalidade 
do contrato será realizar as funcións da institución e 

prioritariamente tarefas de investigación científica e 
desenvolvemento tecnolóxico.»

Disposición derradeira cuarta. Modificación do Real 
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que aproba o 
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

Adiciónase un novo punto 2 bis) ao artigo 74 da Lei 
reguladora das facendas locais, coa seguinte redacción:

«2 bis) Os concellos, mediante ordenanza, 
poderán regular unha bonificación de ata o 95 por 
cento da cota íntegra do imposto a favor de inmobles 
de organismos públicos de investigación e os de 
ensino universitario.»

Disposición derradeira quinta. Procedemento para ava-
liar o impacto de diversas medidas establecidas pola 
presente lei.

Dous anos despois da entrada en vigor desta lei, o 
Goberno presentará no Congreso dos Deputados un 
estudo para avaliar o impacto das modificacións incorpo-
radas pola presente lei en relación:

1. Ao outorgamento de excedencias de profesoras e 
profesores funcionarios de corpos docentes universitarios 
para se incorporaren a empresas de base tecnolóxica, a 
que se refire o artigo 83 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de 
decembro, de universidades.

2. Á participación de profesoras e profesores funcio-
narios dos corpos docentes universitarios en empresas de 
base tecnolóxica de acordo co que establece a disposición 
adicional vixésimo cuarta desta lei.

Disposición derradeira sexta. Título competencial.

Esta lei dítase ao abeiro das competencias que lle 
corresponden ao Estado conforme o artigo 149.1.1.ª, 15.ª, 
18.ª e 30.ª da Constitución.

Disposición derradeira sétima. Habilitación para o de- 
senvolvemento regulamentario.

1. Correspóndelles ao Goberno e ás comunidades 
autónomas, no ámbito das súas respectivas competencias, 
ditar as disposicións necesarias para o desenvolvemento e 
a aplicación desta lei.

2. No prazo máximo de catro meses desde a entrada en 
vigor desta lei, o Goberno aprobará o Regulamento polo 
que se regula a práctica da acreditación e os concursos de 
acceso regulados nos artigos 57 e seguintes da Lei orgá-
nica 6/2001, do 21 de decembro, na redacción efectuada 
por esta lei.

Disposición derradeira oitava. Carácter de lei orgánica.

Teñen o carácter de lei orgánica os puntos oito, vinte e 
cinco, trinta, trinta e un, trinta e dous, trinta e catro, trinta e 
cinco, trinta e sete, trinta e oito, corenta e tres, corenta e 
cinco, corenta e seis, corenta e sete, setenta e catro, setenta 
e cinco, os artigos 87 e 88 do punto oitenta e un, o oitenta 
e seis, o noventa e o noventa e un do artigo único, así como 
as disposicións adicionais novena e vixésimo primeira e 
esta disposición derradeira. Os demais preceptos non 
teñen carácter orgánico.

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autoridades, 

que cumpran e fagan cumprir esta lei orgánica.

Madrid, 12 de abril de 2007.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 


