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Autovia Osca-Lleida.
Autovia Lleida-frontera francesa (Vielha).
Autovia Vic-Olot-Figueres-frontera francesa.
Eix de la Sella.
Autovia Tarragona-Montblanc-eix transversal.
Autovia Valladolid-Lleó.
Autovia Linares-Albacete.
Autovia Trujillo-Càceres.
Autovia Alcoi-Xàtiva.
B) Així mateix, les actuacions en medi urbà o condicionaments:
Accés aeroport Jerez de la Frontera (Cadis).
Condicionament Turó Murriano-Còrdova (Còrdova).
Adequació via Hispanitat entre N-322 i N-330 (Saragossa).
Enllaços de Lieres-enllaç de la Masanti (Oviedo).
Ronda oest de Burgos.
Variant de la Font de la Figuera.
Variant de la Vila Joiosa (Alacant).
Duplicació tercer carril a l’Alcúdia (València).
Prolongació i millores accés sud de Barajas (Madrid).
Connexió aeroport-variant. N-II. Vies de servici sud
de Barajas (Madrid).
Eix aeroport-Hortaleza.
Variant de Tirgo (la Rioja).
Variant d’Ausejo (la Rioja).
Condicionaments en tres trams de la N-232 (La Rioja).
En la Comunitat Autònoma de Canàries: les que s’executen en aplicació i/o desplegament del conveni firmat
amb el Govern canari el 16 d’abril de 1997.
En la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: les
que s’executen en aplicació i/o desplegament del conveni firmat amb el Govern balear el 21 de gener de
1998.
Condicionament de la NI en el Comtat de Treviño.
Millora i/o condicionament dels trams d’autovies de
primera generació (NI, N-II, N-III i N-IV).

24515 LLEI ORGÀNICA 6/2001, de 21 de desembre,
d’Universitats. («BOE» 307, de 24-12-2001.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei
orgànica següent i jo la sancione.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
El sistema universitari espanyol ha experimentat canvis profunds en els últims vint-i-cinc anys; canvis impulsats per l’acceptació per part de les nostres universitats
dels reptes plantejats per la generació i transmissió dels
coneixements científics i tecnològics. La nostra societat
confia hui més que mai en les seues universitats per
a afrontar nous reptes, els derivats de la societat del
coneixement en els albors del present segle.
Durant les últimes dos dècades, la vella institució universitària s’ha transformat radicalment. La Constitució
va consagrar l’autonomia de les universitats i va garantir,
amb esta, les llibertats de càtedra, d’estudi i d’investigació, així com l’autonomia de gestió i administració
dels seus propis recursos. Durant este període, les uni-
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versitats es van triplicar, i es van crear centres universitaris en quasi totes les poblacions de més de cinquanta
mil habitants, en els quals hui s’estudien més de cent
trenta titulacions diferents. També va culminar fa a penes
uns anys el procés de descentralització universitària,
transferint-se a les administracions educatives autonòmiques les competències en matèria d’ensenyança superior. No de menor magnitud ha sigut la transformació
tan positiva en l’àmbit de la investigació científica i tècnica universitària, els principals destinataris de la qual
són els mateixos estudiants de les nostres universitats,
que no sols hi reben una formació professional adequada,
sinó que poden beneficiar-se de l’esperit crític i l’extensió
de la cultura, funcions ineludibles de la institució universitària.
Este esforç compartit per universitats, administracions educatives i la societat mateixa ha sigut extraordinari, i és per això que ara, conscients del camí recorregut, també ho som pel fet que és necessària una nova
ordenació de l’activitat universitària. Esta, de forma coherent i global, ha de sistematitzar i actualitzar els nombrosos aspectes acadèmics, de docència, d’investigació
i de gestió, que permeten a les universitats abordar, en
el marc de la societat de la informació i el coneixement,
els reptes derivats de la innovació en les formes de generació i transmissió del coneixement.
Si reconeixem que les universitats ocupen un paper
central en el desenrotllament cultural, econòmic i social
d’un país, caldrà reforçar la capacitat de liderat i dotar
les seues estructures de la màxima flexibilitat per a afrontar estratègies diferenciades en el marc d’un escenari
vertebrat. Esta capacitat permetrà desenrotllar a cada
universitat plans específics d’acord amb les seues característiques pròpies, amb la composició del professorat,
l’oferta d’estudis i amb els processos de gestió i innovació. Només així podran respondre al dinamisme d’una
societat avançada com l’espanyola. I només així, la societat podrà exigir de les universitats la més valuosa de
les herències per al futur: una docència de qualitat, una
investigació d’exceència.
Des d’esta perspectiva, es dissenya la moderna arquitectura normativa que reclama el sistema universitari
espanyol per a millorar-ne la qualitat docent, investigadora i de gestió; fomentar la mobilitat d’estudiants i professors; aprofundir en la creació i transmissió del coneixement com a eix de l’activitat acadèmica; respondre als
reptes derivats tant de l’ensenyança superior no presencial a través de les noves tecnologies de la informació
i de la comunicació com de la formació al llarg de la
vida, i integrar-se competitivament junt amb els millors
centres d’ensenyança superior en el nou espai universitari europeu que s’està començant a configurar.
Tots som conscients que els canvis socials operats
en la nostra societat estan estretament relacionats amb
els que tenen lloc en altres àmbits d’activitat. Així, la
modernització del sistema econòmic imposa exigències
cada vegada més imperatives als sectors que impulsen
eixa contínua posada al dia; i no podem oblidar que
la Universitat ocupa un lloc de privilegi en eixe procés
de contínua renovació, concretament en els sectors vinculats al desenrotllament cultural, científic i tècnic. És
per açò que les nostres universitats necessiten incrementar-ne de manera urgent l’eficàcia, eficiència i responsabilitat, principis tots estos centrals de la mateixa
autonomia universitària.
També la formació i el coneixement són factors clau
en este escenari, caracteritzat per vertiginoses transformacions en els àmbits socials i econòmics. La nova societat demanda professionals amb l’elevat nivell cultural,
científic i tècnic que només l’ensenyança universitària
és capaç de proporcionar. La societat exigix, a més, una
formació permanent al llarg de la vida, no sols en l’orde
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macroeconòmic i estructural sinó també com a forma
d’autorealització personal. Una societat que perseguix
aconseguir l’accés massiu a la informació necessita persones capaces de convertir-la en coneixement per mitjà
de la seua ordenació, elaboració i interpretació.
Estos nous escenaris i desafiaments requerixen noves
formes d’abordar-los i el sistema universitari espanyol
està en el seu millor moment històric per a respondre
a un repte d’enorme transcendència: articular la societat
del coneixement en el nostre país; amb esta llei es pretén
dotar el sistema universitari d’un marc normatiu que estimule el dinamisme de la comunitat universitària, i es
pretén aconseguir una Universitat moderna que millore
la seua qualitat, que servisca per a generar benestar
i que, en funció d’uns majors nivells d’exceència, influïsca positivament en tots els àmbits de la societat.
Esta llei naix amb el propòsit d’impulsar l’acció de
l’Administració General de l’Estat en la vertebració i cohesió del sistema universitari, d’aprofundir les competències de les comunitats autònomes en matèria d’ensenyança superior, d’incrementar el grau d’autonomia de
les universitats, i d’establir els vies necessàries per a
reforçar les relacions i les vinculacions recíproques entre
Universitat i societat.
És una llei de la societat per a la Universitat, en la
qual ambdós disposaran dels mecanismes adequats per
a intensificar-ne la necessària i fructífera coaboració.
Constituïx així el marc adequat per a vincular l’autonomia
universitària amb la rendició de comptes a la societat
que la impulsa i la finança. I és l’escenari normatiu idoni
perquè la Universitat responga a la societat, i potencia
la formació i la investigació d’exceència, tan necessàries
en un espai universitari espanyol i europeu que confia
en el seu capital humà com a motor del desenrotllament
cultural, polític, econòmic i social.
La llei articula els distints nivells competencials, els
de les universitats, les comunitats autònomes i l’Administració General de l’Estat. Dissenya un major autogovern de les universitats i suposa un increment del compromís de les comunitats autònomes, i això implica per
a les primeres una major eficiència en l’ús dels recursos
públics i noves atribucions de coordinació i gestió per
a les segones. Açò comporta dotar de noves competències les universitats i les comunitats autònomes respecte a l’anterior legislació, amb l’objectiu de plasmar
en el text de forma inequívoca la confiança de la societat
en les seues universitats i la responsabilitat d’este davant
de les administracions educatives respectives.
Així, les universitats tindran, a més de les competències actuals, unes altres relacionades amb la contractació de professorat, el reingrés en el servici actiu
dels seus professors, la creació de centres i d’estructures
d’ensenyança a distància, l’establiment dels procediments per a l’admissió dels estudiants, la constitució
de fundacions i altres figures jurídiques per al desenrotllament dels seus fins i la coaboració amb altres entitats per a la mobilitat del personal.
I a les competències de les comunitats autònomes
s’afigen, entre altres, la regulació del règim jurídic i retributiu del professorat contractat, la capacitat per a establir
retribucions addicionals per al professorat, l’aprovació
de programes de finançament plurianual conduents a
contractes programa i l’avaluació de la qualitat de les
universitats del seu àmbit de responsabilitat.
La societat espanyola necessita que el sistema universitari es trobe en les millors condicions possibles amb
viste a la seua integració en l’espai europeu comú d’ensenyança superior i, com a principi fonamental, que els
professors millor qualificats formen els estudiants que
assumiran en un futur immediat les cada vegada més
complexes responsabilitats professionals i socials.
D’ací que siga objectiu irrenunciable de la llei la millora
de la qualitat del sistema universitari en el seu conjunt
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i en totes i cada un dels seus vessants. S’aprofundix,
per tant, en la cultura de l’avaluació per mitjà de la creació
de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació i s’establixen nous mecanismes per al foment
de l’exceència: millorar la qualitat de la docència i la
investigació, a través d’un nou sistema objectiu i transparent, que garantisca el mèrit i la capacitat en la selecció
i l’accés del professorat, i millorar, així mateix, la qualitat
de la gestió, per mitjà de procediments que permetran
resoldre amb agilitat i eficàcia les qüestions de coordinació i administració de la Universitat.
Millorar la qualitat en totes les àrees de l’activitat
universitària és bàsic per a formar els professionals que
la societat necessita, desenrotllar la investigació, conservar i transmetre la cultura, enriquint-la amb l’aportació
creadora de cada generació i, finalment, constituir una
instància crítica i científica, basada en el mèrit i el rigor,
que siga un referent per a la societat espanyola. Així,
la llei crea les condicions apropiades perquè els agents
de l’activitat universitària, els genuïns protagonistes de
la millora i el canvi, estudiants, professors i personal
d’administració i servicis, impulsen i desenrotllen aquelles dinàmiques de progrés que promoguen un sistema
universitari millor coordinat, més competitiu i de més
qualitat.
Un altre dels objectius essencials de la llei és impulsar
la mobilitat, tant d’estudiants com de professors i investigadors, dins del sistema espanyol però també de l’europeu i internacional. La mobilitat suposa una major
riquesa i l’obertura a una formació de millor qualitat,
per això tots els actors implicats en l’activitat universitària
han de contribuir a facilitar la màxima mobilitat possible
i que esta beneficie el nombre més gran de ciutadans.
Les polítiques de mobilitat són determinants perquè
els estudiants puguen triar lliurement els centres i les
titulacions més adequats als seus interessos personals
i professionals, elecció real que tenen reconeguda com
un dret i està al seu abast a través del districte universitari
obert; com són també fonamentals per al professorat
de les universitats, ja que introduïxen elements de competència amb efectes positius en la millora de la qualitat
global del sistema universitari.
II
Després de definir en el títol preliminar les funcions
de la Universitat i les dimensions de l’autonomia universitària, s’establixen les condicions i requisits per a
la creació, reconeixement, funcionament i règim jurídic
de les universitats, amb algunes precisions segons
siguen estes de naturalesa pública o privada.
Pel que fa a les universitats privades, la llei regula
de manera detallada, respectant el principi de llibertat
de creació de centres constitucionalment reconegut, els
principals aspectes sobre els requisits per a l’establiment
i funcionament dels seus centres, l’avaluació de la seua
qualitat, i l’expedició i homologació dels títols a què conduïxen els estudis que impartixen. La llei pretén, d’esta
manera, introduir per a les universitats privades exigències ja requerides a les universitats públiques, tenint en
compte que ambdós perseguixen uns mateixos objectius
i s’impliquen en la millora de la qualitat del sistema en
el seu conjunt.
III
La llei establix una nítida distinció entre les funcions
de govern, representació, control i assessorament,
corresponent cada una d’estes a un òrgan distint en
l’estructura de la Universitat. Igualment, es reforcen els
processos executius de presa de decisions per part del
rector i del Consell de Govern, i s’establixen esquemes
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de coparticipació i coresponsabilitat entre societat i Universitat; per a això, respectant l’autonomia de les universitats, es completen les competències del Consell
Social perquè puga assumir la supervisió de totes les
activitats de caràcter econòmic de la Universitat i el rendiment dels seus servicis.
Es crea, com a màxim òrgan de govern universitari,
el Consell de Govern que, presidit pel rector, establirà
les línies estratègiques i programàtiques en els àmbits
d’organització de les ensenyances, investigació, recursos
humans i econòmics. En este disseny, el rector, que exercirà la direcció, govern i gestió de la Universitat, serà
elegit directament per la comunitat universitària per mitjà
de sufragi universal, lliure i secret. Altres novetats del
marc normatiu són la creació del Consell de Direcció,
que assistirà el rector en la seua activitat al capdavant
de la Universitat, i de la Junta Consultiva, formada per
membres del màxim prestigi dins de la comunitat universitària.
El Consell Social es configura com l’òrgan de relació
de la Universitat amb la societat. A este òrgan li correspon la supervisió de l’activitat econòmica de la Universitat i el rendiment dels servicis, així com l’aprovació
dels pressupostos. La seua regulació correspon a la Llei
de les Comunitats Autònomes. Estarà constituït per personalitats de la vida cultural, professional, econòmica
i social que no podran ser de la mateixa comunitat acadèmica, a excepció del rector, secretari general i gerent.
IV
El Consell de Coordinació Universitària serà el màxim
òrgan consultiu i de coordinació del sistema universitari,
i es configura com a fòrum de trobada i debat entre
les tres administracions que convergixen en el sistema
universitari: estatal, autonòmica i universitària. L’existència d’un nombre creixent d’universitats privades recomana la seua participació en este fòrum, si bé amb certes
restriccions quan es tracten qüestions que només afecten les universitats públiques.
V
Una de les principals innovacions de la llei ve donada
per la introducció en el sistema universitari de mecanismes externs d’avaluació de la seua qualitat, conforme
a criteris objectius i procediments transparents. Per a
això es crea l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat
i Acreditació que, de manera independent, exercirà l’activitat avaluadora pròpia de sistemes universitaris avançats i tan necessària per a mesurar el rendiment del
servici públic de l’ensenyança superior i reforçar-ne la
qualitat, transparència, cooperació i competitivitat. L’agència avaluarà tant les ensenyances com l’activitat
investigadora, docent i de gestió, així com els servicis
i programes de les universitats; el seu treball proporcionarà una informació adequada per a la presa de decisions, tant als estudiants a l’hora de triar titulacions o
centres com als professors i a les administracions públiques a l’elaborar les polítiques educatives que els corresponen. L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i
Acreditació promourà i garantirà la qualitat de les universitats, objectiu essencial de la política universitària.
VI
Les ensenyances i els títols es regulen per mitjà de
l’establiment de garanties quant a la qualitat dels títols
oficials i els plans d’estudi, amb diferents nivells de control de l’adequació a la legalitat vigent i als paràmetres
mínims de qualitat. A partir de l’entrada en vigor de
la llei, els plans d’estudi seran avaluats després d’un
període inicial d’implantació.
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VII
L’auge de la societat de la informació, el fenomen
de la globalització i els processos derivats de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic estan
transformant les maneres d’organitzar l’aprenentatge i
de generar i transmetre el coneixement. En este context,
la Universitat ha de liderar este procés de canvi i, en
conseqüència, reforçar l’activitat investigadora per a configurar un model que tinga com a eix el coneixement.
La llei atorga, per mitjà d’un títol propi, carta de naturalesa a l’activitat investigadora en la Universitat. El que
s’ha exposat anteriorment està d’acord amb el compromís manifest dels poders públics de promoure i estimular,
en benefici de l’interés general, la investigació bàsica
i aplicada en les universitats com a funció essencial d’estes, perquè les innovacions científiques i tècniques es
transferisquen amb la major rapidesa i eficàcia possibles
al conjunt de la societat i continuen sent el principal
motor de desenrotllament.
S’establixen en la llei els àmbits d’investigació, la
importància de la formació d’investigadors i la seua mobilitat, i es preveuen distints tipus d’estructures, inclosa
la creació d’empreses de base tecnològica, per a difondre
i explotar els seus resultats en la societat. La llei destaca
la importància present, i sobretot futura, que la investigació té com a factor diferenciador i de qualitat en
el desenrotllament competitiu de la Universitat; i reconeix, al mateix temps, l’impacte positiu de l’activitat científica en la societat, en la millora de la qualitat de vida
dels ciutadans i en la creació de riquesa.
VIII
Els estudiants, protagonistes actius de l’activitat universitària, formen part essencial d’esta norma, que establix els drets bàsics, sense perjuí del que posteriorment
fixen els estatuts de cada universitat. En un altre orde
de coses, per a propiciar la mobilitat i la igualtat en
les condicions d’accés als estudis universitaris, regulades
en esta norma, es preveu una política activa i diversificada de beques i ajudes a l’estudi, d’acord amb la
implantació del districte universitari obert.
IX
Sobre el professorat, pedra angular de la Universitat,
la llei adopta mesures considerades unànimement prioritàries per a la comunitat universitària, i garantix els
principis d’igualtat, mèrit i capacitat en la selecció del
professorat funcionari i contractat. S’articulen diferents
mecanismes que garantisquen una ensenyança de qualitat en el marc de l’ensenyança superior.
Així, la llei establix un sistema de selecció més obert,
competitiu i transparent, que millorarà la qualitat a través
d’un procés d’habilitació que atorga prioritat als mèrits
docents i investigadors dels candidats, garantix l’objectivitat en les proves de selecció del professorat i respecta
l’autonomia de les universitats a l’establir estes els procediments d’accés als cossos docents, segons la seua
programació i necessitats, dels professors que hagen
sigut habilitats.
Es dissenya, també, el desenrotllament d’una carrera
acadèmica equilibrada i coherent, per mitjà de la creació
de noves figures contractuals i la introducció d’incentius,
segons paràmetres de qualitat, per part de l’Administració General de l’Estat, les comunitats autònomes i
les mateixes universitats.
La llei fomenta el principi bàsic de la mobilitat, així
com les mesures que conté tant per al professorat funcionari com per al professorat contractat.
Es dóna la màxima flexibilitat perquè les universitats
puguen desenrotllar la seua política de professorat i pla-
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nificar-ne adequadament les necessitats docents i investigadores; en este sentit, es possibilita la contractació
de fins a un màxim del quaranta-nou per cent del total
el percentatge de professors contractats, la regulació
i el règim jurídic del qual seran competència de les comunitats autònomes, i es correspondran els instruments
financers de què són responsables amb els normatius
que ara assumixen.
I, finalment, es creen noves figures, com la del professor ajudant doctor i la del professor contractat doctor,
i s’introduïxen criteris de qualitat per a la contractació
estable d’este professorat per part de les universitats,
que dota el procediment de selecció d’un alt nivell de
transparència i rigor per mitjà del requisit de l’avaluació
externa de l’activitat prèvia dels candidats.
X
La llei reconeix expressament l’autonomia econòmica
i financera de les universitats, aspecte fonamental de
l’autonomia universitària. Cada universitat, en funció de
les seues característiques diferenciades, establirà el
règim econòmic atenent els principis que s’establixen
en la llei. S’introduïxen mecanismes de flexibilitat facilitant que, d’acord amb la normativa autonòmica corresponent, puguen crear-se fundacions o entitats jurídiques
que permeten perseguir els objectius propis de la Universitat amb més agilitat.
Així mateix, l’Estat exercirà la responsabilitat de vertebració del sistema universitari per mitjà del finançament de programes orientats a complir els objectius previstos en la llei, com els de millorar la qualitat del sistema
universitari, fomentar la mobilitat i promoure la integració
de les universitats en l’espai europeu d’ensenyança superior.
XI
A fi d’adaptar-se a l’espai europeu d’ensenyança superior a què s’ha fet referència, la llei preveu una sèrie
de mesures per a possibilitar les modificacions que hagen
de realitzar-se en les estructures dels estudis en funció
de les línies generals que emanen d’este espai. Així
mateix, s’arrepleguen previsions sobre l’accés dels nacionals d’estats membres de la Unió Europea al desenrotllament de la funció docent i investigadora en les universitats espanyoles, com a personal funcionari o com
a contractat, de manera que es facilita la mobilitat del
professorat.
En definitiva, esta llei és el resultat d’un treball constructiu en un projecte comú que expressa el compromís
de la societat amb el sistema universitari espanyol. Pretén ser el marc innovador, obert i flexible que proporcione
a les universitats les solucions normatives més adequades i que responga, tenint en compte les diferents característiques, a les necessitats presents i futures, sempre
amb l’objectiu i horitzó de la millora de la qualitat i l’exceència, de l’exercici de l’activitat universitària com a
factor dinamitzador de la societat a què servix i de la
generació de confiança dels ciutadans en les institucions
d’ensenyança superior.

TÍTOL PRELIMINAR
De les funcions i autonomia de les universitats
Article 1. Funcions de la Universitat.
1. La Universitat realitza el servici públic de l’educació superior per mitjà de la investigació, la docència
i l’estudi.
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2. Són funcions de la Universitat al servici de la
societat:
a) La creació, desenrotllament, transmissió i crítica
de la ciència, de la tècnica i de la cultura.
b) La preparació per a l’exercici d’activitats professionals que exigisquen l’aplicació de coneixements i
mètodes científics i per a la creació artística.
c) La difusió, la valoració i la transferència del
coneixement al servici de la cultura, de la qualitat de
la vida i del desenrotllament econòmic.
d) La difusió del coneixement i la cultura a través
de l’extensió universitària i la formació al llarg de tota
la vida.
Article 2. Autonomia universitària.
1. Les universitats estan dotades de personalitat jurídica i desenrotllen les seues funcions en règim d’autonomia i de coordinació entre totes estes.
Les universitats privades tindran personalitat jurídica
pròpia, i adoptaran alguna de les formes admeses en
dret.
L’objectiu social exclusiu serà l’educació superior per
mitjà de la realització de les funcions a què es referix
l’apartat 2 de l’article 1.
2. En els termes de la present llei, l’autonomia de
les universitats comprén:
a) L’elaboració dels estatuts i, en el cas de les universitats privades, de les seues pròpies normes d’organització i funcionament, així com de les altres normes
de règim intern.
b) L’elecció, designació i remoció dels corresponents òrgans de govern i representació.
c) La creació d’estructures específiques que actuen
com a suport de la investigació i de la docència.
d) L’elaboració i l’aprovació de plans d’estudi i investigació i d’ensenyances específiques de formació al llarg
de tota la vida.
e) La selecció, formació i promoció del personal
docent i investigador i d’administració i servicis, així com
la determinació de les condicions en què han de desenrotllar les seues activitats.
f) L’admissió, règim de permanència i verificació de
coneixements dels estudiants.
g) L’expedició dels títols de caràcter oficial i validesa
en tot el territori nacional i dels seus diplomes i títols
propis.
h) L’elaboració, aprovació i gestió dels seus pressupostos i l’administració dels seus béns.
i) L’establiment i modificació de les relacions de
llocs de treball.
j) L’establiment de relacions amb altres entitats per
a la promoció i desenrotllament dels seus fins institucionals.
k) Qualsevol altra competència necessària per a l’adequat compliment de les funcions assenyalades en l’apartat 2 de l’article 1.
3. L’activitat de la Universitat, així com la seua autonomia, es fonamenten en el principi de llibertat acadèmica, que es manifesta en les llibertats de càtedra, d’investigació i d’estudi.
4. L’autonomia universitària exigix i fa possible que
docents, investigadors i estudiants complisquen amb les
seues respectives responsabilitats, amb vista a la satisfacció de les necessitats educatives, científiques i professionals de la societat, així com que les universitats
reten comptes de l’ús dels seus mitjans i recursos a
la societat.
5. Sense perjuí de les funcions atribuïdes al Consell
de Coordinació Universitària, correspon a cada comunitat
autònoma les tasques de coordinació de les universitats
de la seua competència.
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TÍTOL I
De la naturalesa, creació, reconeixement
i règim jurídic de les universitats
Article 3. Naturalesa.
1. Són universitats públiques les institucions creades pels òrgans legislatius a què es referix l’apartat 1
de l’article 4 i que realitzen totes les funcions establides
en l’apartat 2 de l’article 1.
2. Són universitats privades les institucions no compreses en l’apartat anterior, reconegudes com a tals en
els termes d’esta llei i que realitzen totes les funcions
establides en l’apartat 2 de l’article 1.
Article 4. Creació i reconeixement.
1. La creació d’universitats públiques i el reconeixement de les universitats privades es durà a terme:
a) Per Llei de l’Assemblea Legislativa de la Comunitat Autònoma en l’àmbit territorial del qual hagen d’establir-se.
b) Per Llei de les Corts Generals, a proposta del
Govern, d’acord amb el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma en l’àmbit territorial del qual hagen d’establir-se.
2. Per a la creació d’universitats públiques serà preceptiu l’informe previ del Consell de Coordinació Universitària, en el marc de la programació general de l’ensenyança universitària.
3. Per a garantir la qualitat de la docència i investigació i, en general, del conjunt del sistema universitari,
el Govern, amb un informe previ del Consell de Coordinació Universitària, determinarà, amb caràcter general,
els requisits bàsics per a la creació i reconeixement d’universitats. Els requisits mencionats preveuen els mitjans
i recursos adequats per al compliment per les universitats
de les funcions a què es referix l’apartat 2 de l’article 1.
Les universitats podran impartir ensenyances conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa
en tot el territori nacional en modalitat presencial i no
presencial; en este últim cas, de manera exclusiva o parcial. En el supòsit de l’ensenyança no presencial, i en
el marc del que establix el paràgraf anterior, s’adequaran
les previsions de la present llei a les especificitats d’esta
modalitat d’ensenyança.
4. El començament de les activitats de les universitats serà autoritzat per l’òrgan competent de la comunitat autònoma, una vegada comprovat el compliment
dels requisits assenyalats en l’apartat anterior i d’allò
previst en la llei de creació.
Les universitats hauran de mantindre en funcionament els seus centres i ensenyances durant el termini
mínim que resulte de l’aplicació de les normes generals
que es dicten en desplegament dels articles 34 i 35.
5. Per al reconeixement de les universitats privades,
que tindrà caràcter constitutiu, serà preceptiu l’informe
del Consell de Coordinació Universitària en el marc de
la programació general de l’ensenyança universitària. El
que disposen els apartats 3 i 4 anteriors s’aplicarà anàlogament a les universitats privades.
Article 5. Creació d’universitats privades i centres universitaris privats.
1. En virtut del que establix l’apartat 6 de l’article 27
de la Constitució, les persones físiques o jurídiques
podran crear universitats privades o centres universitaris
privats, dins del respecte als principis constitucionals i
amb sotmetiment al que disposa esta llei i en les normes
que, en el seu desenrotllament, dicten l’Estat i les comu-
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nitats autònomes en l’àmbit de les seues respectives
competències.
2. No podran crear les dites universitats o centres
universitaris els que presten servicis en una Administració educativa; tinguen antecedents penals per delictes
dolosos o hagen sigut sancionats administrativament
amb caràcter ferm per infracció greu en matèria educativa o professional.
S’entendran sotmeses en esta prohibició les persones
jurídiques els administradors, representants o càrrecs
rectors de les quals, vigent la seua representació o designació, o els fundadors, promotors o titulars d’un 20 per
cent o més del seu capital de les quals, per si o per
persona interposada, es troben en alguna de les circumstàncies previstes en el paràgraf precedent.
3. La realització d’actes i negocis jurídics que modifiquen la personalitat jurídica o l’estructura de la Universitat privada, o que impliquen la transmissió o cessió,
inter vivos, total o parcial, a títol onerós o gratuït, de
la titularitat directa o indirecta que les persones físiques
o jurídiques tinguen sobre les universitats privades o
centres universitaris privats adscrits a universitats públiques, haurà de ser prèviament comunicada a la comunitat autònoma. Esta, en el termini que determine amb
caràcter general, podrà denegar la seua conformitat.
La denegació haurà de fundar-se en l’incompliment
d’allò que s’ha previst en els apartats anteriors d’este
article o en la insuficiència de garanties per al compliment dels compromisos adquirits al soicitar-se el reconeixement de la Universitat, o en el conveni d’adscripció
del centre privat a una universitat pública.
En els supòsits de canvi de titularitat, el nou titular
quedarà subrogat en tots els drets i les obligacions del
titular anterior.
La infracció d’allò que s’ha previst en els paràgrafs
anteriors suposarà una modificació de les condicions
essencials del reconeixement o de l’aprovació de l’adscripció. Els mateixos efectes produirà la transmissió, disposició o gravamen dels títols representatius del capital
social de les entitats privades promotores de les universitats privades o centres universitaris adscrits a universitats públiques, així com l’emissió d’obligacions o
títols semblants per estes, realitzades sense l’autorització
a què es referixen els paràgrafs anteriors, amb els requisits que s’hi establixen.
4. Els centres universitaris privats hauran d’estar
integrats en una universitat privada, com a centres propis
d’esta, o adscrits a una de pública.
Article 6. Règim jurídic.
1. Les universitats es regiran per la present llei i
per les normes que dicten l’Estat i les comunitats autònomes, en l’exercici de les seues respectives competències.
2. Les universitats públiques es regiran, a més, per
la llei de la seua creació i pels estatuts, que seran elaborats per aquelles i, amb el control previ de legalitat,
aprovats pel Consell de Govern de la comunitat autònoma. Si hi haguera inconvenients de legalitat, les universitats hauran d’esmenar-los, d’acord amb el procediment previst en els seus estatuts, i sotmetre’ls novament a l’aprovació pel Govern de la comunitat autònoma.
Si no hi ha un termini distint establit per la comunitat
autònoma, el projecte d’estatuts s’entendrà aprovat si
transcorreguts tres mesos des de la data de la seua
presentació al citat Consell de Govern no haguera recaigut resolució expressa.
Una vegada aprovats, els estatuts entraran en vigor
a partir de la seua publicació en el butlletí oficial de
la comunitat autònoma. Així mateix, seran publicats en
el «Boletín Oficial del Estado».
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3. Les universitats públiques s’organitzaran de
manera que, en els termes de la present llei, en els seus
òrgans de govern i de representació quede assegurada
la representació dels diferents sectors de la comunitat
universitària.
4. En les universitats públiques, les resolucions del
rector i els acords del Consell Social, del Consell de
Govern i del Claustre Universitari, esgoten la via administrativa i seran impugnables directament davant de
la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb
el que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
5. Les universitats privades es regiran per les normes a què es referix l’apartat 1 anterior, per la llei del
seu reconeixement i per les seues pròpies normes d’organització i funcionament. Estes inclouran les previsions
derivades del que disposa l’apartat 2 de l’article 2, i el
caràcter propi de la Universitat, si s’escau. A les universitats privades també els aplicaran les normes corresponents a la classe de personalitat jurídica adoptada.
Les normes d’organització i funcionament de les universitats privades s’elaboraran i s’aprovaran per elles
mateixes, amb subjecció, en tot cas, als principis constitucionals i amb garantia efectiva del principi de llibertat
acadèmica manifestada en les llibertats de càtedra, d’investigació i d’estudi. El règim de la seua aprovació serà
el previst en l’apartat 2 anterior.
Les universitats privades s’organitzaran de manera
que quede assegurada, per mitjà de la participació adequada de la comunitat universitària, la vigència efectiva
en estes dels principis i les llibertats a què fa referència
el paràgraf anterior.

TÍTOL II
De l’estructura de les universitats
CAPÍTOL I
De les universitats públiques
Article 7. Centres i estructures.
1. Les universitats públiques estaran integrades per
facultats, escoles tècniques o politècniques superiors,
escoles universitàries o escoles universitàries politècniques, departaments, instituts universitaris d’investigació
i per aquells altres centres o estructures que organitzen
ensenyances en modalitat no presencial.
2. Les universitats podran crear altres centres o
estructures, les activitats de desenrotllament dels seus
fins institucionals de les quals no conduïsquen a l’obtenció de títols inclosos en el Catàleg de Títols Universitaris Oficials.
Article 8. Facultats, escoles tècniques o politècniques
superiors i escoles universitàries o escoles universitàries politècniques.
1. Les facultats, escoles tècniques o politècniques
superiors i escoles universitàries o escoles universitàries
politècniques, són els centres encarregats de l’organització de les ensenyances i dels processos acadèmics,
administratius i de gestió conduents a l’obtenció de títols
de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional,
així com d’aquelles altres funcions que determinen els
estatuts.
2. La creació, modificació i supressió dels centres
a què es referix l’apartat 1 d’este article, així com la
implantació i supressió d’ensenyances conduents a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa
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en tot el territori nacional, seran acordades per la comunitat autònoma, bé a proposta del Consell Social o bé
per pròpia iniciativa amb l’acord del referit Consell, en
tot cas amb un informe previ del Consell de Govern de
la Universitat.
D’allò que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior serà
informat el Consell de Coordinació Universitària.
Article 9. Departaments.
1. Els departaments són els òrgans encarregats de
coordinar les ensenyances d’una o diverses àrees de
coneixement en un o diversos centres, d’acord amb la
programació docent de la Universitat, de donar suport
a les activitats i iniciatives docents i investigadores del
professorat, i d’exercir aquelles altres funcions que determinen els estatuts.
2. La creació, modificació i supressió de departaments correspon a la Universitat conforme als seus estatuts, i d’acord amb les normes bàsiques que aprove el
Govern amb un informe previ del Consell de Coordinació
Universitària.
Article 10. Instituts universitaris d’investigació.
1. Els instituts universitaris d’investigació són centres dedicats a la investigació científica i tècnica o a
la creació artística. Podran organitzar i desenrotllar programes i estudis de doctorat i de postgrau segons els
procediments previstos en els estatuts, i proporcionar
assessorament tècnic en l’àmbit de les seues competències.
Els instituts universitaris d’investigació es regiran per
la present llei, pels estatuts, pel conveni de creació o
d’adscripció, si és el cas, i per les seues pròpies normes.
2. Els instituts universitaris d’investigació es podran
constituir per mitjà d’una o més universitats, o conjuntament amb altres entitats públiques o privades per mitjà
de convenis o altres formes de cooperació, de conformitat amb els estatuts.
3. Per a la creació i supressió dels instituts universitaris d’investigació caldrà ajustar-se al que disposa l’apartat 2 de l’article 8.
4. Per mitjà de conveni, podran adscriure’s a universitats públiques, com a instituts universitaris d’investigació, institucions o centres d’investigació de caràcter
públic o privat. L’aprovació de l’adscripció o, si és el
cas, desadscripció es farà per la comunitat autònoma,
bé a proposta del Consell Social o bé per pròpia iniciativa
amb l’acord del referit Consell i, en tot cas, amb un
informe previ del Consell de Govern de la Universitat.
D’allò que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior serà
informat el Consell de Coordinació Universitària.
Article 11. Centres d’ensenyança universitària adscrits
a universitats públiques.
1. L’adscripció per mitjà de conveni a una universitat
pública de centres docents de titularitat pública o privada
per a impartir estudis conduents a l’obtenció de títols
de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional,
requerirà l’aprovació de la comunitat autònoma, a proposta del Consell Social, amb un informe previ del Consell
de Govern de la Universitat. El centre adscrit haurà d’estar establit en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma
corresponent.
Del que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior serà
informat el Consell de Coordinació Universitària.
2. Els centres adscrits a una universitat pública es
regiran pel que disposa esta llei, per les normes dictades
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per l’Estat i les comunitats autònomes en l’exercici de
les seues competències, pel conveni d’adscripció i per
les seues pròpies normes d’organització i funcionament.
3. El començament de les activitats dels centres
adscrits l’autoritzarà la comunitat autònoma.
CAPÍTOL II
De les universitats privades
Article 12. Estructura i centres.
1. L’estructura de les universitats privades s’ajustarà
al que establix el capítol I d’este títol, entenent referides
a les normes d’organització i funcionament de les universitats privades les mencions que en estos s’efectuen
als estatuts de les universitats públiques.
2. El reconeixement de la creació, modificació i
supressió en les universitats privades dels centres a què
es referix l’apartat 1 de l’article 8, així com de la implantació i supressió en estes d’ensenyances conduents a
l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot
el territori nacional, s’efectuarà a proposta de la Universitat, en els termes previstos en el capítol I d’este
títol.

TÍTOL III
Del Govern i representació de les universitats
CAPÍTOL I
De les universitats públiques
Article 13. Òrgans de govern i representació de les
universitats públiques.
Els estatuts de les universitats públiques establiran,
com a mínim, els òrgans següents:
a) Coegiats: Consell Social, Consell de Govern,
Claustre Universitari, Junta Consultiva, Juntes de Facultat, d’Escola Tècnica o Politècnica Superior i d’Escola
Universitària o Escola Universitària Politècnica, i Consells
de Departament.
b) Unipersonals: rector, vicerectors, secretari general, gerent, degans de Facultats, directors d’Escoles Tècniques o Politècniques Superiors, d’Escoles Universitàries o Escoles Universitàries Politècniques, de Departaments i d’Instituts Universitaris d’Investigació.
L’elecció dels representants dels diferents sectors de
la comunitat universitària en el Claustre Universitari, en
les Juntes de Facultat o Escola, i en els Consells de
Departament, es realitzarà per mitjà de sufragi universal,
lliure, igual, directe i secret. Els estatuts establiran les
normes electorals aplicables.
Article 14. Consell Social.
1. El Consell Social és l’òrgan de participació de
la societat en la Universitat.
2. Correspon al Consell Social la supervisió de les
activitats de caràcter econòmic de la Universitat i del
rendiment dels seus servicis; promoure la coaboració
de la societat en el finançament de la Universitat, i les
relacions entre esta i l’entorn cultural, professional, econòmic i social al servici de la qualitat de l’activitat universitària, a l’objectiu de la qual podrà disposar de l’oportuna informació de l’Agència Nacional d’Avaluació
de la Qualitat i Acreditació.
Així mateix, li correspon l’aprovació del pressupost
i de la programació plurianual de la Universitat, a pro-
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posta del Consell de Govern. A més, amb caràcter previ
al tràmit de rendició de comptes a què es referixen els
articles 81 i 84, li correspon aprovar els comptes anuals
de la Universitat i les de les entitats que en puguen
dependre i sense perjuí de la legislació mercantil o una
altra a la qual estes entitats puguen estar sotmeses en
funció de la seua personalitat jurídica.
3. La Llei de la Comunitat Autònoma regularà la
composició i les funcions del Consell Social i la designació dels seus membres d’entre personalitats de la vida
cultural, professional, econòmica, laboral i social, que
no podran ser membres de la mateixa comunitat universitària. Seran, no obstant, membres del Consell Social,
el rector, el secretari general i el gerent, així com un
professor, un estudiant i un representant del personal
d’administració i servicis, elegits pel Consell de Govern
d’entre els seus membres. El president del Consell Social
serà nomenat per la comunitat autònoma.
4. El Consell Social, per a l’adequat compliment de
les seues funcions, disposarà d’una organització de
suport i de recursos suficients.
Article 15. Consell de Govern.
1. El Consell de Govern és l’òrgan de govern de
la Universitat. Establix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, així com les directrius i procediments per a la seua aplicació, en els àmbits d’organització de les ensenyances, la investigació, els recursos humans i econòmics i l’elaboració dels pressupostos,
i exercix les funcions previstes en esta llei i les que establisquen els estatuts.
2. El Consell de Govern estarà constituït pel rector,
que el presidirà, el secretari general i el gerent, i un
màxim de cinquanta membres de la mateixa comunitat
universitària. D’estos, el 30 per cent els designarà el
rector; el 40 per cent els triarà el Claustre, d’entre els
seus membres, que reflectirà la composició dels diferents
sectors d’este, i el 30 per cent restant els elegirà o designarà d’entre degans de Facultat, directors d’Escola i directors de departament i Instituts Universitaris d’Investigació, segons establisquen els estatuts. A més, seran membres del Consell de Govern, tres membres del Consell
Social, no pertanyents a la mateixa comunitat universitària.
Article 16. Claustre Universitari.
1. El Claustre Universitari és el màxim òrgan de
representació de la comunitat universitària. Estarà format
pel rector, que el presidirà, el secretari general i el gerent,
i un màxim de tres-cents membres. Li correspon l’elaboració dels estatuts i les altres funcions que li atribuïx
la present llei.
2. El Claustre, amb caràcter extraordinari, podrà
convocar eleccions a rector a iniciativa d’un terç dels
seus membres i amb l’aprovació de dos terços. L’aprovació de la iniciativa comportarà la dissolució del Claustre
i el cessament del rector que continuarà en funcions
fins a la presa de possessió del nou rector. El procediment
serà establit pels estatuts.
Si la iniciativa no fóra aprovada, cap dels seus signataris podrà participar en la presentació d’una altra iniciativa d’este caràcter fins passat un any des de la votació
d’esta.
3. Els estatuts regularan la composició i duració del
mandat del Claustre, en què estaran representats els
diferents sectors de la comunitat universitària. Almenys,
el cinquanta-un per cent dels seus membres seran funcionaris doctors dels cossos docents universitaris.
4. Les eleccions de representants del Claustre en
el Consell de Govern es duran a terme per i entre els
mateixos membres de cada un dels sectors elegibles.
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Article 17. Junta Consultiva.
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1. La Junta Consultiva és l’òrgan ordinari d’assessorament del rector i del Consell de Govern en matèria
acadèmica, i està facultada per a formular-los propostes.
2. La Junta Consultiva, presidida pel rector, estarà
constituïda pel secretari general i un màxim de quaranta
membres designats pel Consell de Govern entre professors i investigadors de prestigi reconegut, amb mèrits
docents i investigadors acreditats per les corresponents
avaluacions positives conforme a la normativa vigent.
Els estatuts regularan el seu funcionament.

ho aconseguix, es procedirà a una segona votació a la
qual només podran concórrer els dos candidats amb
més suport en la primera votació, tenint en compte les
citades ponderacions. En la segona volta serà proclamat
el candidat que obtinga la majoria simple de vots, atenent
estes mateixes ponderacions.
En el supòsit d’una sola candidatura únicament es
realitzarà la primera volta.
4. El rector, per al desenrotllament de les competències que li atribuïx l’apartat 1 d’este article, li assistirà
un Consell de Direcció en què estaran presents els vicerectors, el secretari general i el gerent.

Article 18. Junta de Facultat o Escola.

Article 21. Vicerectors.

La Junta de Facultat o Escola, presidida pel degà
o director, és el seu òrgan de govern. La composició
i el procediment d’elecció dels seus membres seran
determinats pels estatuts. Almenys, el cinquanta-un per
cent dels seus membres seran funcionaris dels cossos
docents universitaris.

El rector podrà nomenar vicerectors entre els professors doctors que presten servicis en la Universitat.

Article 19. Consell de Departament.
El Consell de Departament, presidit pel seu director,
és l’òrgan de govern d’este. Estarà integrat pels doctors
membres del Departament, així com per una representació de la resta de personal docent i investigador no
doctor en la forma que determinen els estatuts. En tot
cas, els estatuts garantiran la presència d’una representació dels estudiants i del personal d’administració i
servicis.
Article 20. Rector.
1. El rector és la màxima autoritat acadèmica de
la Universitat i realitza la seua representació. Exercix la
direcció, govern i gestió de la Universitat, desenrotlla
les línies d’actuació aprovades pels òrgans coegiats
corresponents i executa els seus acords. Li corresponen
totes aquelles competències que no siguen expressament atribuïdes a altres òrgans.
2. El rector l’elegirà la comunitat universitària, per
mitjà d’elecció directa i sufragi universal lliure i secret,
entre funcionaris del cos de catedràtics d’Universitat,
en actiu, que hi presten servicis. El nomenarà l’òrgan
corresponent de la comunitat autònoma.
Els estatuts regularan el procediment per a la seua
elecció, la duració del seu mandat i els supòsits de la
seua substitució en cas de vacant, absència o malaltia.
3. El vot per a l’elecció del rector serà ponderat,
per sectors de la comunitat universitària: professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris, resta
del personal docent i investigador, estudiants, i personal
d’administració i servicis. En tot cas, el vot conjunt dels
professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris tindrà el valor de, com a mínim, el cinquanta-un
per cent del total del vot a candidatures vàlidament emés
per la comunitat universitària.
En cada procés electoral, la comissió electoral o l’òrgan que estatutàriament s’establisca, determinarà, després de l’escrutini dels vots, els coeficients de ponderació
que correspondrà aplicar al vot a candidatures vàlidament emés en cada sector, a l’efecte de donar-li el seu
valor corresponent en atenció als percentatges que s’hagen fixat en estos mateixos estatuts, respectant sempre
el mínim establit en el paràgraf anterior.
Serà proclamat rector, en primera volta, el candidat
que aconseguisca el suport proporcional de més de la
mitat dels vots a candidatures vàlidament emesos, una
vegada fetes i aplicades les ponderacions previstes en
este apartat i concretades pels estatuts. Si cap candidat

Article 22. Secretari general.
El secretari general, que el nomenarà el rector entre
funcionaris públics del grup A que presten servicis en
la Universitat, ho serà també del Consell de Govern i
de la Junta Consultiva.
Article 23. Gerent.
Al gerent li correspon la gestió dels servicis administratius i econòmics de la Universitat. El proposarà el
rector i el nomenarà d’acord amb el Consell Social. El
gerent no podrà exercir funcions docents.
Article 24. Degans de Facultat i directors d’Escola.
Els degans de Facultat i directors d’Escola realitzen
la representació dels seus centres i n’exercixen les funcions de direcció i gestió ordinària. Seran elegits, en
els termes establits pels estatuts, entre professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris adscrits
al centre respectiu.
Si no n’hi ha, en les escoles universitàries i en les
escoles universitàries politècniques, el director serà elegit entre funcionaris de cossos docents universitaris no
doctors o professors contractats doctors.
Article 25. Directors de Departament.
Els directors de departament realitzen la seua representació i exercixen les funcions de direcció i gestió ordinària d’este. Els elegiran el Consell de Departaments en
els termes establits pels estatuts, entre professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris membres d’este.
Si no n’hi ha, en els departaments constituïts sobre
les àrees de coneixement a què es referix l’apartat 3
dels articles 58 i 59, podran ser directors funcionaris
dels cossos docents universitaris no doctors o professors
contractats doctors.
Article 26. Directors d’instituts universitaris d’investigació.
Els directors d’instituts universitaris d’investigació realitzen la seua representació i exercixen les funcions de
direcció i gestió ordinària d’estos. Seran designats entre
doctors, en la forma que establisquen els estatuts.
En els instituts universitaris d’investigació adscrits a
universitats públiques caldrà ajustar-se al que disposa
el conveni d’adscripció.
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CAPÍTOL II
De les universitats privades
Article 27. Òrgans de govern i representació de les
universitats privades.
1. Les normes d’organització i funcionament de les
universitats privades establiran els seus òrgans de govern
i representació, així com els procediments per a la seua
designació i remoció.
2. Els òrgans unipersonals de govern de les universitats privades tindran idèntica denominació a l’establida
per als de les universitats públiques i els seus titulars
hauran d’estar en possessió del títol de doctor quan així
s’exigisca per als mateixos òrgans d’aquelles.

TÍTOL IV
Del Consell de Coordinació Universitària
Article 28. Naturalesa i funcions.
El Consell de Coordinació Universitària és el màxim
òrgan consultiu i de coordinació del sistema universitari.
Li corresponen les funcions de consulta sobre política
universitària, i les de coordinació, programació, informe,
assessorament i proposta en les matèries relatives al
sistema universitari, així com les que determinen la llei
i les seues disposicions de desenrotllament.
Article 29. Composició.
El Consell de Coordinació Universitària, la presidència
del qual exercirà el ministre d’Educació, Cultura i Esport,
estarà compost pels vocals següents:
a) Els responsables de l’ensenyança universitària en
els Consells de Govern de les comunitats autònomes.
b) Els rectors de les universitats.
c) Vint-i-un membres, nomenats per un període de
quatre anys, entre personalitats de la vida acadèmica,
científica, cultural, professional, econòmica i social, i
designats set pel Congrés dels Diputats, set pel Senat
i set pel Govern. Entre els vocals de designació del
Govern podran figurar també membres de l’Administració General de l’Estat.
Article 30. Organització.
1. El Consell de Coordinació Universitària funcionarà
en Ple i en comissions.
2. El Ple, presidit pel president del Consell de Coordinació Universitària o membre d’este en qui delegue,
tindrà les funcions següents: elaborar el Reglament del
Consell i elevar-lo al ministre d’Educació, Cultura i Esport
perquè l’aprove el Govern; proposar, si és el cas, les
modificacions a este reglament; elaborar la memòria
anual del Consell, i aquelles altres que es determinen
en el seu reglament.
3. Les comissions, presidides pel president del Consell de Coordinació Universitària o persona en qui delegue, seran:
a) La Comissió de Coordinació, que estarà composta
pels vocals mencionats en la lletra a) de l’article anterior
i per aquells altres vocals mencionats en la lletra c) del
mateix article que el president designe. A esta comissió,
que donarà compte periòdicament al Ple dels seus acords
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i decisions, li corresponen les funcions que es determinen
en el citat reglament i, en tot cas, les que la present
llei atribuïx al Consell de Coordinació Universitària en
relació amb les competències reservades a l’Estat i a
les comunitats autònomes.
b) La Comissió Acadèmica, que estarà composta pels
vocals mencionats en la lletra b) de l’article anterior i per
aquells altres vocals mencionats en la lletra c) que el president designe. A esta comissió, que donarà compte periòdicament al Ple dels seus acords i decisions, li corresponen
les funcions que es determinen en el citat reglament i,
en tot cas, les que la present llei atribuïx al Consell de
Coordinació Universitària en relació amb les facultats de
les universitats fent ús de la seua autonomia.
c) La Comissió Mixta, que estarà composta per
membres dels tres grups a què es referix l’article anterior
en la mateixa proporció, elegits per ells, i en el nombre
que determine el Reglament del Consell de Coordinació
Universitària. A esta comissió li correspon la funció d’elevar a les altres dos comissions una proposta de resolució o informe sobre aquelles matèries en què hagen
de pronunciar-se estes comissions. En cas de desacord
entre elles el pronunciament del Consell de Coordinació
Universitària serà el de la Comissió Mixta.
4. El Reglament del Consell de Coordinació Universitària determinarà, d’acord amb el que establixen els
apartats anteriors, el nombre, la composició, la forma
de designació dels membres i les funcions de les subcomissions que hagen de constituir-se.
5. Tant les comissions com les subcomissions
podran comptar, per al desenrotllament del seu treball,
amb la coaboració d’experts en les matèries que els
són pròpies. La vinculació d’estos experts amb el Consell
de Coordinació Universitària podrà tindre un caràcter
permanent o temporal. El reglament regularà les relacions d’eixos experts amb el Consell de Coordinació
Universitària.
6. En els assumptes que afecten en exclusiva el sistema universitari públic, en el Consell de Coordinació
Universitària i els seus òrgans, no tindran dret a vot els
rectors de les universitats privades i de l’Església catòlica.
7. La Secretaria General del Consell de Coordinació
Universitària, dirigida per un secretari general, nomenat
pel Govern, a proposta del ministre d’Educació, Cultura
i Esport, exercirà les funcions que li atribuïsca el reglament.

TÍTOL V
De l’avaluació i l’acreditació
Article 31. Garantia de la qualitat.
1. La promoció i la garantia de la qualitat de les
universitats espanyoles, en l’àmbit nacional i internacional, és un fi essencial de la política universitària i té
com a objectius:
a) El mesurament del rendiment del servici públic
de l’educació superior universitària i la rendició de comptes a la societat.
b) La transparència, la comparació, la cooperació
i la competitivitat de les universitats en l’àmbit nacional
i internacional.
c) La millora de l’activitat docent i investigadora i
de la gestió de les universitats.
d) La informació a les administracions públiques per
a la presa de decisions en l’àmbit de les seues competències.
e) La informació a la societat per a fomentar l’exceència i la mobilitat d’estudiants i professors.
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2. Els objectius assenyalats en l’apartat anterior es
compliran per mitjà de l’avaluació, el certificat i l’acreditació de:
a) Les ensenyances conduents a l’obtenció de títols
de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional,
a l’efecte de la seua homologació pel Govern en els
termes previstos en l’article 35, així com dels títols de
doctor d’acord amb el que preveu l’article 38.
b) Les ensenyances conduents a l’obtenció de diplomes i títols propis de les universitats i centres d’educació
superior.
c) Les activitats docents, investigadores i de gestió
del professorat universitari.
d) Les activitats, programes, servicis i gestió dels
centres i institucions d’educació superior.
e) Altres activitats i programes que puguen realitzar-se com a conseqüència del foment de la qualitat
de la docència i de la investigació per part de les administracions públiques.
3. Les funcions d’avaluació, i les conduents a la certificació i l’acreditació a què es referix l’apartat anterior,
corresponen a l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació i als òrgans d’avaluació que la Llei
de les Comunitats Autònomes determine, en l’àmbit de
les seues respectives competències, sense perjuí del que
desenrotllen altres agències d’avaluació de l’Estat o de
les comunitats autònomes.
Article 32. Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat
i Acreditació.
Per mitjà d’acord del Consell de Ministres, amb un
informe previ del Consell de Coordinació Universitària,
el Govern autoritzarà la constitució de l’Agència Nacional
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació.

TÍTOL VI
De les ensenyances i títols
Article 33. De la funció docent.
1. Les ensenyances per a l’exercici de professions
que requerixen coneixements científics, tècnics o artístics, i la transmissió de la cultura són missions essencials
de la Universitat.
2. La docència és un dret i un deure dels professors
de les universitats que exerciran amb llibertat de càtedra,
sense més límits que els establits en la Constitució i
en les lleis i els derivats de l’organització de les ensenyances en les seues universitats.
3. L’activitat i la dedicació docent, així com la formació del personal docent de les universitats, seran criteris rellevants, atesa la seua oportuna avaluació, per
a determinar-ne l’eficiència en l’exercici de la seua activitat professional.
Article 34. Establiment de títols universitaris i de les
directrius generals dels seus plans d’estudis.
1. Els títols universitaris que tinguen caràcter oficial
i validesa en tot el territori nacional, així com les directrius
generals dels plans d’estudis que hagen de cursar-se
per a la seua obtenció i homologació, els establirà el
Govern, bé per la seua pròpia iniciativa, amb un informe
previ del Consell de Coordinació Universitària, o a proposta d’este Consell.
2. Els títols a què fa referència l’apartat anterior, que
s’integraran en el Catàleg de Títols Universitaris Oficials
que aprove el Govern, els expedirà en nom del rei el rector
de la Universitat en què s’hagueren obtingut.

Suplement núm. 1

3. Les universitats podran establir ensenyances conduents a l’obtenció de diplomes i títols propis, així com
ensenyances de formació al llarg de tota la vida. Estos
diplomes i títols no tindran els efectes que les disposicions legals atorguen als mencionats en l’apartat 1.
Article 35. Homologació de plans d’estudis i de títols.
1. Amb subjecció a les directrius generals establides, les universitats elaboraran i aprovaran els plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols universitaris de
caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional,
corresponents a ensenyances que hagen implantat les
comunitats autònomes.
2. Amb caràcter previ a la seua remissió al Consell
de Coordinació Universitària, les universitats hauran de
posar els plans d’estudis en coneixement de la comunitat
autònoma corresponent, a l’efecte de l’obtenció de l’informe favorable relatiu a la valoració econòmica del pla
d’estudis i a la seua adequació als requisits a què es
referix l’apartat 3 de l’article 4.
3. Les universitats, obtingut l’informe de la comunitat autònoma, remetran els plans d’estudis al Consell
de Coordinació Universitària per a verificar-ne l’ajust a
les directrius generals a què es referix l’apartat 1 i la
conseqüent homologació d’estos per este Consell. Transcorreguts sis mesos des de la recepció pel Consell de
Coordinació Universitària dels mencionats plans d’estudis, i no havent-se produït resolució respecte d’això, s’entendran homologats.
4. El Govern, acreditada l’homologació del pla d’estudis i el compliment dels requisits a què es referix l’apartat 2, homologarà els corresponents títols, a l’efecte
que la comunitat autònoma puga autoritzar la impartició
de les ensenyances i la Universitat correspondre, en el
seu moment, a l’expedició dels títols. Per a homologar
els títols les ensenyances dels quals les impartixen els
centres universitaris privats serà necessari que estos estiguen integrats com a centres propis en una universitat
privada o adscrits a una universitat pública.
5. A l’efecte d’este article, transcorregut el període
d’implantació d’un pla d’estudis, les universitats hauran
de sotmetre a avaluació de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació el desenrotllament efectiu de les ensenyances. L’Agència donarà compte d’esta
avaluació al Consell de Coordinació Universitària i a la
corresponent comunitat autònoma, així com al Govern
que, si és el cas, adoptarà les mesures que siguen procedents d’acord amb les previsions de l’apartat següent.
6. El Govern establirà el procediment i els criteris
per a la suspensió o revocació de l’homologació del títol
que, si és el cas, puga correspondre per l’incompliment
dels requisits o de les directrius generals a què s’ha
fet menció en els apartats 1 i 2, així com les conseqüències de la suspensió o revocació.
Article 36. Revalidació o adaptació d’estudis, equivalència de títols i homologació de títols estrangers.
1. El Consell de Coordinació Universitària regularà
els criteris generals a què hauran d’ajustar-se les universitats en matèria de revalidació i d’adaptació d’estudis
cursats en centres acadèmics espanyols o estrangers,
a l’efecte de continuació d’estos estudis.
2. El Govern, amb un informe previ del Consell de
Coordinació Universitària, regularà:
a) Les condicions per a la declaració d’equivalència
de títols espanyols d’ensenyança superior universitària
o no universitària a aquells a què es referix l’article 34.
b) Les condicions d’homologació de títols estrangers d’educació superior.
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Article 37. Estructura de les ensenyances.
Els estudis universitaris s’estructuraran, com a màxim,
en tres cicles. La superació dels estudis donarà dret,
en els termes que establisca el Govern, amb un informe
previ del Consell de Coordinació Universitària, i segons
la modalitat d’ensenyança cíclica de què es tracte, a
l’obtenció dels títols de Diplomat Universitari, Arquitecte
Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer
i Doctor, i als que substituïsquen estos d’acord amb el
que disposa l’apartat 2 de l’article 88.
Article 38. Doctorat.
Els estudis de doctorat, conduents a l’obtenció del
corresponent títol de caràcter oficial i validesa en tot
el territori nacional, que tenen com a finalitat l’especialització de l’estudiant en la seua formació investigadora
dins d’un àmbit del coneixement científic, tècnic, humanístic o artístic, s’organitzaran i es realitzaran en la manera que determinen els estatuts, d’acord amb els criteris
que per a l’obtenció del títol de doctor aprove el Govern,
amb un informe previ del Consell de Coordinació Universitària. En tot cas, estos criteris inclouran el seguiment
i superació de matèries d’estudi i l’elaboració, la presentació i l’aprovació d’un treball original d’investigació.

TÍTOL VII
De la investigació en la Universitat
Article 39. La investigació, funció de la Universitat.
1. La investigació, fonament de la docència, mitjà
per al progrés de la comunitat i suport de la transferència
social del coneixement, constituïx una funció essencial
de les universitats.
2. Es reconeix i garantix la llibertat d’investigació
en l’àmbit universitari.
3. La Universitat assumix, com un dels seus objectius essencials, el desenrotllament de la investigació científica, tècnica i artística, així com la formació d’investigadors, i atendrà tant la investigació bàsica com l’aplicada.
Article 40. La investigació, dret i deure del professorat
universitari.
1. La investigació és un dret i un deure del personal
docent i investigador de les universitats, d’acord amb
els fins generals de la Universitat, i dins dels límits establits per l’ordenament jurídic.
2. La investigació, sense perjuí de la lliure creació
i organització per les universitats de les estructures que,
per al seu desenrotllament, estes determinen i de la lliure
investigació individual es durà a terme, principalment,
en grups d’investigació, departaments i instituts universitaris d’investigació.
3. L’activitat i dedicació investigadora i la contribució al desenrotllament científic, tecnològic o artístic del
personal docent i investigador de les universitats serà
criteri rellevant, atesa la seua oportuna avaluació, per
a determinar-ne l’eficiència en el desenrotllament de la
seua activitat professional.
4. Les universitats fomentaran la mobilitat del personal docent i investigador, a fi de millorar-ne la formació
i activitat investigadora, a través de la concessió dels
oportuns permisos i llicències, en el marc de la legislació
estatal i autonòmica aplicable i d’acord amb les previsions estatutàries consignades a l’efecte.
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Article 41. Foment de la investigació, del desenrotllament científic i de la innovació tecnològica en la
Universitat.
1. La Universitat desenrotllarà una investigació d’exceència amb els objectius de contribuir a l’avanç del
coneixement, la innovació i la millora de la qualitat de
vida dels ciutadans i la competitivitat de les empreses.
2. El foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic correspondrà, en l’àmbit universitari, a l’Administració General de l’Estat i a les comunitats
autònomes, d’acord amb la legislació aplicable, sense
perjuí del desenrotllament de programes propis de les
universitats i amb la finalitat, entre altres objectius, d’assegurar:
a) El foment de la qualitat i competitivitat internacional de la investigació desenrotllada per les universitats
espanyoles.
b) El desenrotllament de la investigació inter i multidisciplinar.
c) La incorporació de científics i grups de científics
d’especial rellevància dins de les iniciatives d’investigació
per les universitats.
d) La mobilitat d’investigadors i grups d’investigació
per a la formació d’equips i centres d’exceència.
e) La incorporació a les universitats de personal tècnic de suport a la investigació, atenent les característiques dels distints camps científics.
f) La coordinació de la investigació entre diverses
universitats i centres d’investigació, així com la creació
de centres o estructures mixtes entre les universitats
i altres organismes públics i privats d’investigació, i, si
és el cas, empreses.
g) La vinculació entre la investigació universitària
i el sistema productiu, com a via per a articular la transferència dels coneixements generats i la presència de
la Universitat en el procés d’innovació del sistema productiu i de les empreses. Esta vinculació podrà, si és
el cas, dur-se a terme a través de la creació d’empreses
de base tecnològica a partir de l’activitat universitària,
en les activitats del qual podrà participar el personal
docent i investigador de les universitats conforme al
règim previst en l’article 83.
h) La generació de sistemes innovadors en l’organització i gestió per les universitats del foment de la
seua activitat investigadora, de la canalització de les iniciatives investigadores del seu professorat, de la transferència dels resultats de la investigació i de la captació
de recursos per al seu desenrotllament.

TÍTOL VIII
Dels estudiants
Article 42. Accés a la Universitat.
1. L’estudi en la Universitat és un dret de tots els
espanyols en els termes establits en l’ordenament jurídic.
2. Per a l’accés a la Universitat serà necessari estar
en possessió del títol de batxiller o equivalent.
3. Les universitats, d’acord amb la normativa bàsica
que establisca el Govern amb un informe previ del Consell de Coordinació Universitària i tenint en compte la
programació de l’oferta de places disponibles, establiran
els procediments per a l’admissió dels estudiants que
soiciten ingressar en centres d’estes, sempre amb respecte als principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
El Consell de Coordinació Universitària vetlarà perquè
les universitats programen els seus procediments d’admissió de manera que els estudiants puguen concórrer
a universitats diferents.
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Article 43. Oferta de places en les universitats públiques.
1. Les comunitats autònomes efectuaran la programació de l’oferta d’ensenyances de les universitats públiques de la seua competència i els seus diferents centres,
d’acord amb elles i conforme als procediments que establisquen.
L’oferta de places es comunicarà al Consell de Coordinació Universitària per a l’estudi i la determinació de
l’oferta general d’ensenyances i places, que serà publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Els poders públics desenrotllaran, en el marc de
la programació general de l’ensenyança universitària,
una política d’inversions que tendix a adequar la capacitat dels centres a la demanda social, tenint en compte
el gasto públic disponible, la previsió de les necessitats
de la societat i la compensació dels desequilibris territorials.
Article 44. Límits màxims d’admissió d’estudiants.
El Govern, per motius d’interés general o per a poder
complir les exigències derivades de directives comunitàries o de convenis internacionals, d’acord amb les
comunitats autònomes i amb un informe previ del Consell
de Coordinació Universitària, podrà establir límits
màxims d’admissió d’estudiants en els estudis de què
es tracte. Estos límits afectaran el conjunt de les universitats públiques i privades.
Article 45. Beques i ajudes a l’estudi.
1. Per a garantir les condicions d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació i perquè tots els estudiants,
amb independència del seu lloc de residència, gaudisquen de les mateixes oportunitats d’accés als estudis
superiors, l’Estat, a càrrec dels seus Pressupostos Generals, establirà un sistema general de beques i ajudes
a l’estudi destinat a remoure els obstacles d’orde socioeconòmic que, en qualsevol part del territori, impedisquen
o dificulten l’accés o la continuïtat dels estudis superiors
a aquells estudiants que estiguen en condicions de cursar-los amb aprofitament.
A este efecte, el Govern determinarà reglamentàriament i amb caràcter bàsic les modalitats i quanties de
les beques i ajudes a l’estudi, les condicions acadèmiques
i econòmiques que hagen de reunir els candidats, així
com els supòsits d’incompatibilitat, revocació i reintegrament i tots els requisits que calga per a assegurar
la igualtat en l’accés a les citades beques i ajudes, sense
detriment de les competències normatives i d’execució
de les comunitats autònomes.
A l’efecte previst en els paràgrafs anteriors es tindrà
en compte la singularitat dels territoris insulars i la distància al territori peninsular per a afavorir la mobilitat
i les condicions d’igualtat en l’exercici de l’educació dels
estudiants d’estos territoris.
2. El desenrotllament, l’execució i el control del sistema general de beques i ajudes a l’estudi correspon
a les comunitats autònomes en els seus respectius
àmbits de competència i en coaboració amb les universitats.
Sense perjuí del que disposa el paràgraf anterior, per
a assegurar que els resultats de l’aplicació del sistema
general de beques i ajudes a l’estudi es produïsquen
sense menyscabament de la garantia d’igualtat en l’obtenció d’estes en tot el territori nacional, s’establiran els
mecanismes oportuns de coordinació entre l’Estat i les
comunitats autònomes.
3. Sobre la base dels principis d’equitat i solidaritat,
les administracions públiques i les universitats cooperaran per a articular sistemes eficaços d’informació, veri-
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ficació i control de les beques i ajudes finançades amb
fons públics i per al millor èxit dels objectius assenyalats
en els apartats anteriors.
4. A fi que ningú quede exclòs de l’estudi en la
Universitat per raons econòmiques, l’Estat i les comunitats autònomes així com les mateixes universitats, instrumentaran una política de beques, ajudes i crèdits als
estudiants i, en el cas de les universitats públiques, establiran, així mateix, modalitats d’exempció parcial o total
del pagament dels preus públics per prestació de servicis
acadèmics.
Article 46. Drets i deures dels estudiants.
1. L’estudi és un dret i un deure dels estudiants
universitaris.
2. Els estatuts i normes d’organització i funcionament desenrotllaran els drets i els deures dels estudiants,
així com els mecanismes per a la seua garantia.
En els termes establits per l’ordenament jurídic, els
estudiants tindran dret a:
a) L’estudi en la Universitat que elegisquen, en els
termes establits per l’ordenament jurídic.
b) La igualtat d’oportunitats i no discriminació, per
circumstàncies personals o socials, inclosa la discapacitat, en l’accés a la Universitat, ingrés en els centres,
permanència en la Universitat i exercici dels seus drets
acadèmics.
c) L’orientació i la informació per part de la Universitat sobre les activitats d’esta que els afecten.
d) La publicitat de les normes de les universitats
que han de regular la verificació dels coneixements dels
estudiants.
e) L’assessorament i l’assistència per part de professors i tutors en la manera en què es determine.
f) La seua representació en els òrgans de govern
i representació de la Universitat, en els termes establits
en esta llei i en els respectius estatuts o normes d’organització i funcionament.
g) La llibertat d’expressió, de reunió i d’associació
en l’àmbit universitari.
h) La garantia dels seus drets, per mitjà de procediments adequats i, si és el cas, l’actuació del Defensor
Universitari.
3. Les universitats establiran els procediments de
verificació dels coneixements dels estudiants. En les universitats públiques, el Consell Social, amb un informe
previ del Consell de Coordinació Universitària, aprovarà
les normes que regulen el progrés i la permanència en
la Universitat dels estudiants, d’acord amb les característiques dels respectius estudis.
4. Els estudiants gaudiran de la protecció de la Seguretat Social en els termes i condicions que establisca
la legislació vigent.

TÍTOL IX
Del professorat
CAPÍTOL I
De les universitats públiques
Article 47. Personal docent i investigador.
El personal docent i investigador de les universitats
públiques estarà compost de funcionaris dels cossos
docents universitaris i de personal contractat.
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SECCIÓ 1a DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR
CONTRACTAT

Article 48. Normes generals.
1. En els termes de la present llei i en el marc de
les seues competències, les comunitats autònomes establiran el règim del personal docent i investigador contractat de les universitats. Estes, podran contractar, en
règim laboral, personal docent i investigador entre les
figures següents: ajudant, professor ajudant doctor, professor coaborador, professor contractat doctor, professor associat i professor visitant.
El nombre total del personal docent i investigador
contractat no podrà superar el quaranta-nou per cent
del total del personal docent i investigador de la Universitat.
2. La contractació de personal docent i investigador
es farà per mitjà de concursos públics, als quals se’ls
donarà la publicitat necessària i la convocatòria de la
qual serà comunicada amb suficient antelació al Consell
de Coordinació Universitària per a la seua difusió en
totes les universitats. La selecció s’efectuarà amb relació
als principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat.
Es considerarà mèrit preferent estar habilitat per a participar en els concursos d’accés a què es referix l’article 63.
3. Les universitats podran contractar per a obra o
servici determinat personal docent, personal investigador, personal tècnic o un altre personal, per al desenrotllament de projectes concrets d’investigació científica
o tècnica.
Article 49. Ajudants.
Els ajudants seran contractats entre els que hagen
superat totes les matèries d’estudi que es determinen
en els criteris a què fa referència l’article 38 i amb la
finalitat principal de completar la seua formació investigadora. La contractació serà amb dedicació a temps
complet, per una duració no superior a quatre anys
improrrogables. Els ajudants també podran coaborar
en tasques docents en els termes que establisquen els
estatuts.
Article 50. Professors ajudants doctors.
Els professors ajudants doctors seran contractats
entre doctors que, durant almenys dos anys, no hagen
tingut relació contractual, estatutària o com a becari en
la Universitat de què es tracte, i acrediten haver realitzat
durant eixe període tasques docents i/o investigadores
en centres no vinculats a esta. Desenrotllaran tasques
docents i d’investigació, amb dedicació a temps complet,
per un màxim de quatre anys improrrogables.
La contractació exigirà l’avaluació prèvia positiva de
la seua activitat per part de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació o de l’òrgan d’avaluació
externa que la Llei de la Comunitat Autònoma determine.
Article 51. Professors coaboradors.
Les universitats contractaran els professors coaboradors per a impartir ensenyances només en aquelles
àrees de coneixement que establisca el Govern, amb
un informe previ del Consell de Coordinació Universitària,
entre llicenciats, arquitectes i enginyers o diplomats universitaris, arquitectes tècnics i enginyers tècnics. En tot
cas, hauran de comptar amb informe favorable de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació
o de l’òrgan d’avaluació externa que la Llei de la Comunitat Autònoma determine.
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Article 52. Professors contractats doctors.
Els professors contractats doctors ho seran per al
desenrotllament de tasques de docència i d’investigació,
o prioritàriament d’investigació, entre doctors que acrediten, almenys, tres anys d’activitat docent i investigadora, o prioritàriament investigadora, postdoctoral, i que
reben l’avaluació positiva d’esta activitat per part de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació
o de l’òrgan d’avaluació extern que la Llei de la Comunitat
Autònoma determine.
Article 53. Professors associats.
Els professors associats seran contractats, amb caràcter temporal, i amb dedicació a temps parcial, entre especialistes de competència reconeguda que acrediten exercir la seua activitat professional fora de la Universitat.
Article 54. Professors emèrits i visitants.
1. Les universitats públiques podran contractar amb
caràcter temporal, en règim laboral i d’acord amb el que
establixen els estatuts, professors emèrits entre funcionaris jubilats dels cossos docents universitaris que hagen
prestat servicis destacats en la Universitat.
2. Els professors visitants seran contractats, temporalment, entre professors o investigadors de reconegut
prestigi, procedents d’altres universitats i centres d’investigació, tant espanyols com estrangers.
Article 55. Retribucions del personal docent i investigador contractat.
1. Les comunitats autònomes regularan el règim
retributiu del personal docent i investigador contractat
en les universitats públiques.
2. Les comunitats autònomes podran, així mateix,
establir retribucions addicionals lligades a mèrits individuals docents, investigadors i de gestió. Dins dels límits
que per a este fi fixen les comunitats autònomes, el
Consell Social, a proposta del Consell de Govern, podrà
acordar l’assignació singular i individual d’estos complements retributius.
3. Sense perjuí del que disposa l’apartat anterior,
el Govern podrà establir programes d’incentiu docent
i investigador que comprenguen el personal docent i
investigador contractat.
4. Els complements retributius derivats del desenrotllament dels dos apartats anteriors, s’assignaran amb
la valoració prèvia dels mèrits per l’Agència Nacional
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació o per l’òrgan d’avaluació externa que la Llei de la Comunitat Autònoma
determine.
SECCIÓ 2a DEL PROFESSORAT DELS COSSOS DOCENTS
UNIVERSITARIS

Article 56. Cossos docents universitaris.
1. El professorat universitari funcionari pertanyerà
als cossos docents següents:
a) Catedràtics d’Universitat.
b) Professors titulars d’Universitat.
c) Catedràtics d’escoles universitàries.
d) Professors titulars d’escoles universitàries.
Els catedràtics i professors titulars d’Universitat tindran plena capacitat docent i investigadora. Els catedràtics i professors titulars d’escoles universitàries tindran plena capacitat docent i, quan es troben en pos-
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sessió del títol de doctor, també plena capacitat investigadora.
2. El professorat universitari funcionari es regirà per
la present llei, i les seues disposicions de desenrotllament, per la legislació general de funcionaris que se
li aplique i pels estatuts.
Respecte als funcionaris dels cossos docents universitaris que presten els seus servicis en la Universitat,
correspondrà al rector adoptar les decisions relatives a
les situacions administratives i règim disciplinari, a excepció de la de separació del servici, que l’acordarà l’òrgan
competent segons la legislació de funcionaris.
Article 57. Habilitació nacional.
1. El procediment d’accés a cossos de funcionaris
docents universitaris seguirà el sistema d’habilitació
nacional prèvia. Esta vindrà definida per la categoria del
cos i l’àrea de coneixement. El Govern regularà el sistema
d’habilitació, amb un informe previ del Consell de Coordinació Universitària.
L’habilitació faculta per a concórrer a concursos d’accés a cossos de funcionaris docents universitaris. Una
vegada que el candidat habilitat l’haja seleccionat una
universitat pública per mitja del concurs d’accés corresponent, li haja sigut conferit l’oportú nomenament i haja
pres possessió de la plaça, adquirirà la condició de funcionari de carrera del cos docent universitari que es tracte, amb els drets i deures que li són propis.
2. La convocatòria de proves d’habilitació l’efectuara el Consell de Coordinació Universitària i es publicarà
en el «Boletín Oficial del Estado».
3. Les proves d’habilitació seran públiques i cada
una d’elles eliminatòria.
4. Les proves d’habilitació les jutjaran comissions
compostes per set professors de l’àrea de coneixement
corresponent o, si és el cas, afins, tots ells pertanyents
al cos de funcionaris docents universitaris de l’habilitació
del qual es tracte, o de cossos docents universitaris d’iguals o superiors categories. En el cas que els membres
de les citades comissions siguen professors titulars d’escoles universitàries, catedràtics d’escoles universitàries
o professors titulars d’Universitat hauran de posseir,
almenys, el reconeixement d’un període d’activitat investigadora d’acord amb les previsions del Reial Decret
1086/1989, de 28 d’agost, de retribucions del professorat universitari, o norma que ho substituïsca, i de dos
dels períodes mencionats si es tracta de catedràtics
d’Universitat.
Els membres de les comissions d’habilitació es triaran
per sorteig públic realitzat pel Consell de Coordinació
Universitària i segons el procediment que reglamentàriament establisca el Govern. Actuarà de president el
catedràtic d’Universitat més antic o, si és el cas, el professor titular d’universitat o catedràtic d’escoles universitàries més antic. Les proves tindran lloc en la Universitat
d’adscripció del president.
En les citades comissions d’habilitació, un dels seus
membres podrà ser funcionari científic i investigador pertanyent a les escales del Consell Superior d’Investigacions Científiques, d’acord amb la disposició addicional
vintena sexta.
5. Les comissions, finalitzades les proves, elevaran
propostes vinculants al Consell de Coordinació Universitària, que procedirà a l’habilitació dels candidats.
Article 58. Habilitació de professors titulars d’escoles
universitàries.
1. A fi d’obtindre l’habilitació per al cos de professors titulars d’escoles universitàries, serà necessari estar
en possessió del títol de Llicenciat, Arquitecte o Enginyer
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o, excepcionalment, en aquelles àrees de coneixement
que establisca el Govern, amb un informe previ del Consell de Coordinació Universitària, de Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic o Enginyer Tècnic i superar les
proves corresponents.
2. L’habilitació constarà de dos proves. La primera
consistirà en la presentació i discussió amb la Comissió
dels mèrits i historial acadèmic, docent i investigador
del candidat, així com del seu projecte docent, que hi
inclourà el programa d’una de les matèries o especialitats
de l’àrea de coneixement de què es tracte. La segona
consistirà en l’exposició i el debat amb la Comissió d’un
tema del programa presentat pel candidat i triat per este,
d’entre tres trets a sorteig.
3. Únicament podran convocar-se proves d’habilitació i concursos d’accés al cos de professors titulars
d’escoles universitàries per a aquelles àrees de coneixement que, a este efecte, establisca el Govern amb un
informe previ del Consell de Coordinació Universitària.
Article 59. Habilitació de professors titulars d’Universitat i catedràtics d’escoles universitàries.
1. A fi d’obtindre l’habilitació per als cossos de professors titulars d’Universitat i de catedràtics d’escoles
universitàries, serà necessari estar en possessió del títol
de doctor i superar les proves corresponents.
2. L’habilitació constarà de tres proves. La primera
consistirà en la presentació i discussió amb la Comissió
dels mèrits i historial acadèmic, docent i investigador
del candidat, així com del seu projecte docent i investigador, que hi inclourà el programa d’una de les matèries
o especialitats de l’àrea de coneixement de què es tracte.
La segona consistirà en l’exposició i debat amb la Comissió d’un tema del programa presentat pel candidat i triat
per este, d’entre tres trets a sorteig. La tercera prova
consistirà en l’exposició i debat amb la Comissió d’un
treball original d’investigació.
Per a poder formar part de les comissions d’habilitació, els catedràtics d’escoles universitàries hauran
d’estar en possessió del títol de doctor.
3. Únicament podran convocar-se proves d’habilitació i concursos d’accés al cos de catedràtics d’escoles
universitàries per a aquelles àrees de coneixement que,
a este efecte, establisca el Govern, amb un informe previ
del Consell de Coordinació Universitària.
Article 60. Habilitació de catedràtics d’Universitat.
1. A fi d’obtindre l’habilitació per al cos de catedràtics d’Universitat, serà necessari tindre la condició
de professor titular d’Universitat o catedràtic d’escoles
universitàries amb tres anys d’antiguitat i titulació de
doctor. El Consell de Coordinació Universitària eximirà
d’estos requisits als que acrediten tindre la condició de
Doctor amb, almenys, huit anys d’antiguitat, i obtinguen
informe positiu de la seua activitat docent i investigadora
per part de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat
i Acreditació. A més, hauran de superar-se les proves
corresponents.
2. L’habilitació constarà de dos proves. La primera
consistirà en la presentació i discussió amb la Comissió
dels mèrits i historial acadèmic, docent i investigador
del candidat. La segona, en la presentació davant de
la Comissió i debat amb esta d’un treball original d’investigació.
Article 61. Personal de cossos de funcionaris docents
universitaris que ocupen plaça vinculada a servicis
assistencials d’institucions sanitàries.
El personal dels cossos de funcionaris docents universitaris que ocupen una plaça vinculada als servicis
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Article 64. Garanties de les proves.

assistencials d’institucions sanitàries, en àrees de
coneixement de caràcter clínic assistencial, d’acord amb
el que establix l’article 105 de la Llei 14/1986, de 25
d’abril, General de Sanitat, es regirà pel que establix este
article i els altres d’esta llei que se li apliquen. Esta plaça
es considerarà, a tots els efectes, com un sol lloc de
treball.
En atenció a les peculiaritats d’estes places es regiran,
també, en allò que els siga d’aplicació, per la Llei 14/1986,
de 25 d’abril, General de Sanitat, i la resta de legislació
sanitària, així com per les normes que el Govern, a proposta
conjunta dels Ministres d’Educació, Cultura i Esport i de
Sanitat i Consum i, si és el cas, de Defensa, establisca
en relació amb estos funcionaris. En particular, en estes
normes es determinarà l’exercici de les competències
sobre situacions administratives, es concretarà el règim
disciplinari d’este personal i s’establirà, a proposta del
ministre d’Hisenda, a iniciativa conjunta dels ministres indicats en l’incís anterior, el sistema de retribucions aplicable
al personal mencionat.

1. En les proves d’habilitació i en els concursos d’accés quedaran garantits, en tot moment, la igualtat d’oportunitats dels candidats i el respecte als principis de
mèrit i de capacitat d’estos.
2. Els estatuts regularan els procediments per a la
designació dels membres de les comissions dels concursos d’accés. Es basaran en criteris objectius i generals
i garantiran, en tot cas, la plena competència docent
i investigadora d’estos membres.
Els membres de les comissions a què es referix el
paràgraf anterior, que pertanguen a algun dels cossos
docents previstos en l’apartat 1 de l’article 56, hauran
de comptar amb el reconeixement dels períodes d’activitat investigadora mínims que, per a cada un dels cossos mencionats, s’establixen en l’apartat 4 de l’article 57.
3. En els concursos d’accés, les universitats faran
pública la composició de les comissions, així com els
criteris per a l’adjudicació de les places.

Article 62. Procediment per a l’habilitació.

Article 65. Nomenaments.

1. Les universitats públiques, segons establisquen
els seus estatuts i en atenció a les necessitats docents
i investigadores, acordaran les places que seran proveïdes per mitjà de concurs d’accés entre habilitats, a l’efecte de les quals ho comunicaran a la Secretaria General
del Consell de Coordinació Universitària, en la manera
i terminis que establisca el Govern.
2. La Secretaria General del Consell de Coordinació
Universitària assenyalarà el nombre d’habilitacions que
seran objecte de convocatòria en cada àrea de coneixement, en funció del nombre de places comunicades a
la citada Secretaria General, a fi de garantir la possibilitat
de selecció de les universitats entre habilitats.
3. Les comissions d’habilitació no podran proposar
a la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària l’habilitació d’un nombre major de candidats
al nombre d’habilitacions assenyalat en l’apartat 2, però
sí un nombre inferior a este, inclús la no habilitació de
cap candidat.

Les comissions que jutgen els concursos d’accés proposaran al rector, motivadament i amb caràcter vinculant, una relació de tots els candidats per orde de preferència per al seu nomenament. Els nomenaments, el
nombre dels quals no podrà excedir al de places convocades a concurs, els efectuarà el rector, inscrits en
el corresponent Registre de Personal, publicats en el «Boletín Oficial del Estado» i en el de la comunitat autònoma,
i comunicats al Consell de Coordinació Universitària.
La plaça obtinguda després del concurs d’accés a
què es referix l’article 63 haurà d’exercir-se, almenys,
durant dos anys abans de poder participar en un nou
concurs a l’efecte d’obtindre plaça en una altra universitat.

Article 63. Convocatòria de concursos.
1. Les universitats públiques convocaran el corresponent concurs d’accés a cossos de funcionaris docents,
sempre que les places estiguen dotades en l’estat de
gastos del seu pressupost i que hagen sigut comunicades
a la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària a l’efecte previst en l’apartat 1 de l’article anterior, en els terminis que reglamentàriament s’establisquen.
En el termini màxim de dos anys des de la comunicació a què es referix el paràgraf anterior, i una vegada
realitzades les proves d’habilitació corresponents, la plaça haurà de proveir-se, en tot cas, sempre que hi haja
concursants.
2. Els concursos d’accés seran convocats per la Universitat i publicats en el «Boletín Oficial del Estado» i
en el de la comunitat autònoma. Seran resolts, en cada
universitat, per una comissió constituïda a l’efecte, d’acord amb el procediment previst en els seus estatuts.
A l’efecte d’obtindre plaça en una universitat, podran
participar en els concursos, junt amb els habilitats per
al cos de què es tracte, els funcionaris d’este cos, i els
de cossos docents universitaris de les mateixes o superiors categories, siga quina siga la seua situació administrativa.

Article 66. Comissions de reclamacions.
1. Contra les propostes de les comissions d’habilitació els candidats podran presentar reclamació davant
del Consell de Coordinació Universitària.
Admesa la reclamació, esta la valorarà per una Comissió formada per set catedràtics d’Universitat, de diverses
àrees de coneixement, amb àmplia experiència docent
i investigadora, designats pel Consell de Coordinació Universitària. Esta Comissió, que la presidirà el catedràtic
d’Universitat més antic, examinarà l’expedient relatiu a
la prova d’habilitació per a vetlar per les garanties que
establix l’apartat 1 de l’article 64, i ratificarà o no la
proposta reclamada, en un termini màxim de tres mesos.
2. Contra les propostes de les comissions dels concursos d’accés els concursants podran presentar reclamació davant del rector. Admesa la reclamació, se suspendran els nomenaments fins a la seua resolució.
Esta reclamació la valorarà una Comissió composta
per set catedràtics d’Universitat de diverses àrees de
coneixement, amb àmplia experiència docent i investigadora, designats de la manera que establisquen els
estatuts.
Esta Comissió examinarà l’expedient relatiu al concurs, per a vetlar per les garanties que establix l’apartat 1
de l’article 64, i ratificarà o no la proposta reclamada
en el termini màxim de tres mesos.
3. Les resolucions del Consell de Coordinació Universitària i del rector a què es referixen els apartats anteriors d’este article esgoten la via administrativa i seran
impugnables directament davant de la jurisdicció contenciosa-administratitiva, d’acord amb el que establix la
Llei 30/1992, de 26 de novembre.
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Article 67. Reingrés d’excedents al servici actiu.

Article 70. Relacions de llocs de treball del professorat.

El reingrés al servici actiu dels funcionaris de cossos
docents universitaris en situació d’excedència voluntària
s’efectuarà obtenint plaça en els concursos d’accés als
cossos docents universitaris que qualsevol universitat
convoque, d’acord amb el que establix l’apartat 2 de
l’article 63.
El reingrés podrà efectuar-se, així mateix, en la universitat a què pertanguera el centre universitari de procedència abans de l’excedència, i soicitar del rector
l’adscripció provisional a una plaça d’esta, amb l’obligació de participar en tots els concursos d’accés que
es convoquen per esta Universitat per a cobrir places
en el seu cos i l’àrea de coneixement, i amb la possibilitat
de perdre l’adscripció provisional cas de no fer-ho. L’adscripció provisional es farà de la manera i amb l’efecte
que, respectant els principis reconeguts per la legislació
general de funcionaris en el cas del reingrés al servici
actiu, determinen els estatuts. No obstant, el reingrés
serà automàtic i definitiu, a soicitud de l’interessat dirigida a la universitat d’origen, sempre que hagueren transcorregut, almenys, dos anys en situació d’excedència,
i que no excediren de cinc, i si hi ha plaça vacant del
mateix cos i àrea de coneixement.

1. Cada Universitat pública establirà anualment, en
l’estat de gastos del seu pressupost la relació de llocs
de treball del seu professorat, en la qual es relacionaran,
degudament classificades, totes les places de professorat, incloent-hi el personal docent i investigador contractat.
2. Les relacions de llocs de treball de la Universitat
hauran d’adaptar-se, en tot cas, al que establix el paràgraf
segon de l’apartat 1 de l’article 48.
3. Les universitats podran modificar la relació de
llocs de treball del seu professorat per ampliació de les
places existents o per minoració o canvi de denominació
de les places vacants, en la forma que indiquen els seus
estatuts i sense perjuí del que disposa l’article 82.

Article 68. Règim de dedicació.
1. El professorat de les universitats públiques exercirà les funcions preferentment en règim de dedicació
a temps complet, o bé a temps parcial. La dedicació
serà, en tot cas, compatible amb la realització de treballs
científics, tècnics o artístics que es referix l’article 83,
d’acord amb les normes bàsiques que establisca el
Govern, amb un informe previ del Consell de Coordinació
Universitària.
2. La dedicació a temps complet del professorat universitari serà requisit necessari per a l’acompliment d’òrgans unipersonals de govern que, en cap cas, podran
exercir-se simultàniament.
Article 69. Retribucions del personal docent i investigador funcionari.
1. El Govern determinarà el règim retributiu del personal docent i investigador universitari pertanyent als
cossos de funcionaris. Este règim, que tindrà caràcter
uniforme en totes les universitats, serà l’establit per la
legislació general de funcionaris, adequat, específicament, a les característiques d’este personal. A este efecte, el Govern establirà els intervals de nivells o categories
dins de cada nivell corresponents a cada cos docent,
els requisits de promoció d’un a un altre, així com les
seues conseqüències retributives.
2. El Govern podrà establir retribucions addicionals
a les anteriors i lligades a mèrits individuals docents,
investigadors i de gestió.
3. Les comunitats autònomes podran, així mateix,
establir retribucions addicionals lligades a mèrits individuals docents, investigadors i de gestió. Dins dels límits
que per a este fi fixen les comunitats autònomes, el
Consell Social a proposta del Consell de Govern podrà
acordar l’assignació singular i individual d’estos complements retributius.
4. Els complements retributius derivats del desenrotllament dels dos apartats anteriors s’assignaran amb
la valoració prèvia dels mèrits per l’Agència Nacional
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació o per l’òrgan d’avaluació externa que la Llei de la Comunitat Autònoma
determine.

Article 71. Àrees de coneixement.
1. Les denominacions de les places de la relació
de llocs de treball de professors funcionaris de cossos
docents universitaris correspondran a les de les àrees
de coneixement existents. A este efecte, s’entendrà per
àrea de coneixement aquells camps del saber caracteritzats per l’homogeneïtat del seu objecte de coneixement, una comuna tradició històrica i l’existència de
comunitats de professors i investigadors, nacionals o
internacionals.
2. El Govern establirà i, si és el cas, revisarà el catàleg d’àrees de coneixement, amb un informe previ del
Consell de Coordinació Universitària.
CAPÍTOL II
De les universitats privades
Article 72. Personal docent i investigador.
1. El personal docent i investigador de les universitats privades haurà d’estar en possessió de la titulació
acadèmica que s’establisca en la normativa prevista en
l’apartat 3 de l’article 4.
2. Amb independència de les condicions generals
que s’establisquen de conformitat amb l’apartat 3 de
l’article 4, almenys, el vint-i-cinc per cent del total del
seu professorat haurà d’estar en possessió del títol de
doctor i haver obtingut l’avaluació positiva de la seua
activitat docent i investigadora per part de l’Agència
Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació o de
l’òrgan d’avaluació externa que la Llei de la Comunitat
Autònoma determine.

TÍTOL X
Del personal d’administració i servicis
de les universitats públiques
Article 73. El personal d’administració i servicis.
1. El personal d’administració i servicis de les universitats estarà format per personal funcionari de les
escales de les mateixes universitats i personal laboral
contractat per la mateixa Universitat, així com per personal funcionari pertanyent als cossos i escales d’altres
administracions públiques.
2. Correspon al personal d’administració i servicis
de les universitats públiques el suport, l’assistència i l’assessorament a les autoritats acadèmiques, l’exercici de
la gestió i administració, particularment en les àrees de
recursos humans, organització administrativa, assumptes econòmics, informàtica, arxius, biblioteques, informació, servicis generals, així com qualssevol altres pro-
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cessos de gestió administrativa i de suport que es considere necessari per a la Universitat en el compliment
dels seus objectius.
3. El personal funcionari d’administració i servicis
es regirà per la present llei i les seues disposicions de
desenrotllament, per la legislació general de funcionaris,
i per les disposicions de desenrotllament d’esta que elaboren les comunitats autònomes, i pels estatuts de la
seua universitat.
El personal laboral d’administració i servicis, a més de
les previsions d’esta llei i les seues normes de desplegament i dels estatuts de la seua universitat, es regirà
per la legislació laboral i els convenis coectius aplicables.
Article 74. Retribucions.
1. El personal d’administració i servicis de les universitats serà retribuït a càrrec dels pressupostos d’estes.
2. Les universitats establiran el règim retributiu del
personal funcionari, dins dels límits màxims que determine la comunitat autònoma i en el marc de les bases
que dicte l’Estat.
Article 75. Selecció.
1. Les universitats podran crear escales de personal
propi d’acord amb els grups de titulació exigits de conformitat amb la legislació general de la funció pública.
2. La selecció del personal d’administració i servicis
es realitzarà per mitjà de la superació de les proves selectives d’accés, de la manera que establisquen les lleis
i els estatuts que se li apliquen i atenent els principis
d’igualtat, mèrit i capacitat.
Es garantirà, en tot cas, la publicitat de les convocatòries corresponents per mitjà de la seua publicació
en el «Boletín Oficial del Estado» i en el de la comunitat
autònoma.
3. Els principis establits en l’apartat 2 s’observaran
també per a la selecció del personal contractat.
Article 76. Provisió de les places.
1. La provisió de llocs de personal d’administració
i servicis de les universitats es realitzarà pel sistema de
concursos, als quals podran concórrer tant el personal
d’estes universitats com el personal d’unes altres. El personal pertanyent a cossos i escales de les administracions públiques podrà concórrer en les condicions que
reglamentàriament es determinen.
2. Només podran cobrir-se pel sistema de lliure
designació aquells llocs que es determinen per les universitats atenent la naturalesa de les seues funcions,
i de conformitat amb la normativa general de la funció
pública.
3. Els estatuts establiran les normes per a assegurar
la provisió de les vacants que es produïsquen i el perfeccionament i la promoció professional del personal,
d’acord amb els principis de publicitat, igualtat, mèrit
i capacitat.
4. Les universitats promouran les condicions perquè
el personal d’administració i servicis puga exercir les
seues funcions en universitats diferents de la d’origen.
Amb este fi, podran formalitzar-se convenis entre les
universitats o amb altres administracions públiques que
garantisquen el dret a la mobilitat del seu respectiu personal amb el principi de reciprocitat.
Article 77. Situacions.
Correspon al rector de la Universitat adoptar les decisions relatives a les situacions administratives i règim
disciplinari per als funcionaris d’administració i servicis
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que exercisquen funcions en estes, a excepció de la separació del servici, que serà acordada per l’òrgan competent segons la legislació de funcionaris.
Igualment, correspon al rector l’aplicació del règim
disciplinari en el cas del personal laboral.
Article 78. Representació i participació.
Es garantirà la participació del personal d’administració i servicis en els òrgans de govern i representació
de les universitats, d’acord amb el que disposen esta
llei i els estatuts.

TÍTOL XI
Del règim econòmic i financer
de les universitats públiques
Article 79. Autonomia econòmica i financera.
1. Les universitats públiques tindran autonomia econòmica i financera en els termes establits en la present
llei. A este efecte, hauran de disposar de recursos suficients per al compliment de les seues funcions.
2. En l’exercici de la seua activitat economicofinancera, les universitats públiques es regiran pel que s’ha
previst en este títol i en la legislació financera i pressupostària aplicable al sector públic.
Article 80. Patrimoni de la Universitat.
1. Constituïx el patrimoni de cada Universitat el conjunt dels seus béns, drets i obligacions. Els béns afectes
al compliment dels seus fins i els actes que per al desenrotllament immediat d’estos fins realitzen, així com els
seus rendiments, gaudiran d’exempció tributària, sempre
que els tributs i les exempcions recaiguen directament
sobre les universitats en concepte legal de contribuents,
llevat que siga possible legalment la translació de la
càrrega tributària.
2. Les universitats assumixen la titularitat dels béns
de domini públic afectes al compliment de les seues
funcions, així com els que, en el futur, es destinen a
estos mateixos fins per l’Estat o per les comunitats autònomes. S’exceptuen, en tot cas, els béns que integren
el Patrimoni Històric Espanyol. Quan els béns a què es
referix el primer incís d’este apartat deixen de ser necessaris per a la prestació del servici universitari, o s’empren
en funcions diferents de les pròpies de la Universitat,
l’Administració d’origen podrà reclamar la seua reversió,
o bé, si això no fóra possible, el reembossament del
seu valor al moment en què corresponia la reversió.
Les administracions públiques podran adscriure béns
de la seua titularitat a les universitats públiques perquè
els utilitzen en les funcions pròpies d’estes.
3. L’administració i disposició dels béns de domini
públic, així com dels patrimonials s’ajustarà a les normes
generals que regisquen en esta matèria. Sense perjuí
de l’aplicació del que disposa la legislació sobre Patrimoni Històric Espanyol, els actes de disposició dels béns
immobles i dels mobles d’extraordinari valor els acordarà
la Universitat, amb l’aprovació del Consell Social, de conformitat amb les normes que, a este respecte, determine
la comunitat autònoma.
4. Quant als beneficis fiscals de les universitats públiques, caldrà ajustar-se al que disposa per a les entitats
sense finalitat lucrativa la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i Incentius Fiscals a la Participació
Privada en Activitats d’Interés General. Les activitats de
mecenatge a favor de les universitats públiques gaudiran
dels beneficis que establix la mencionada llei.
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Article 81. Programació i pressupost.
1. En el marc del que s’ha establit per les comunitats
autònomes, les universitats podran elaborar programacions plurianuals que puguen conduir a l’aprovació, per
part de les comunitats autònomes, de convenis i contractes-programa que hi inclouran els seus objectius, el
finançament i l’avaluació del compliment d’estos.
2. El pressupost serà públic, únic i equilibrat, i comprendrà la totalitat dels seus ingressos i gastos.
3. El pressupost de les universitats contindrà en el
seu estat d’ingressos:
a) Les transferències per a gastos corrents i de capital fixades, anualment, per les comunitats autònomes.
b) Els ingressos pels preus públics per servicis acadèmics i la resta de drets que legalment s’establisquen.
En el cas d’estudis conduents a l’obtenció de títols de
caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, els
preus públics i drets els fixarà la comunitat autònoma,
dins dels límits que establisca el Consell de Coordinació
Universitària que estaran relacionats amb els costos de
prestació del servici.
Així mateix, es consignaran les compensacions
corresponents als imports derivats de les exempcions
i reduccions que legalment es disposen en matèria de
preus públics i la resta de drets.
c) Els preus d’ensenyances pròpies, cursos d’especialització i els referents a les altres activitats autoritzades
a les universitats s’atindran al que establisca el Consell
Social, i hauran, en tot cas, d’aprovar-se junt amb els
pressupostos anuals en què s’hagen d’aplicar.
d) Els ingressos procedents de transferències d’entitats públiques i privades, així com d’herències, llegats
o donacions.
e) Els rendiments procedents del seu patrimoni i
d’aquelles altres activitats econòmiques que desenrotllen
segons el que preveu esta llei i en els seus propis estatuts.
f) Tots els ingressos procedents dels contractes previstos en l’article 83.
g) Els romanents de tresoreria i qualsevol altre
ingrés.
h) El producte de les operacions de crèdit que concerten, haurà de compensar-se per a la consecució del
necessari equilibri pressupostari de la comunitat autònoma, la qual, en tot cas, haurà d’autoritzar qualsevol
operació d’endeutament.
4. L’estructura del pressupost de les universitats,
el seu sistema comptable, i els documents que comprenen els seus comptes anuals hauran d’adaptar-se, en
tot cas, a les normes que amb caràcter general s’establisquen per al sector públic. En este marc, a l’efecte
de la normalització comptable, les comunitats autònomes podran establir un pla de comptabilitat per a les
universitats de la seua competència.
A l’estat de gastos corrents, s’acompanyarà la relació
de llocs de treball del personal de totes les categories
de la Universitat, especificant-ne la totalitat dels costos.
Els costos del personal docent i investigador, així com
d’administració i servicis, els hauran d’autoritzar la comunitat autònoma.
5. Les universitats estan obligades a retre comptes
de la seua activitat davant de l’òrgan de fiscalització
de comptes de la comunitat autònoma, sense perjuí de
les competències del Tribunal de Comptes.
A l’efecte del que s’ha previst en el paràgraf anterior,
les universitats enviaran al Consell de Govern de la Comunitat Autònoma la liquidació del pressupost i la resta
de documents que constituïsquen els seus comptes
anuals en el termini establit per les normes aplicables
de cada comunitat autònoma o, si no n’hi ha, en la legislació general. Rebuts els comptes a la comunitat autònoma, es remetran al seu òrgan de fiscalització de comptes o, si no n’hi ha, al Tribunal de Comptes.
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Article 82. Desplegament i execució dels pressupostos.
Les comunitats autònomes establiran les normes i
els procediments per al desplegament i l’execució del
pressupost de les universitats, així com per al control
de les inversions, gastos i ingressos d’aquelles, per mitjà
de les corresponents tècniques d’auditoria, amb la supervisió dels Consells Socials.
Serà legislació supletòria en esta matèria la normativa
que, amb caràcter general, s’aplique al sector públic.
Article 83. Coaboració amb altres entitats o persones
físiques.
1. Els grups d’investigació reconeguts per la Universitat, els departaments i els instituts universitaris d’investigació, i el seu professorat a través d’estos o dels
òrgans, centres, fundacions o estructures organitzatives
semblants a la Universitat dedicats a la canalització de
les iniciatives investigadores del professorat i a la transferència dels resultats de la investigació, podran realitzar
contractes amb persones, universitats o entitats públiques i privades per a la realització de treballs de caràcter
científic, tècnic o artístic, així com per al desenrotllament
d’ensenyances d’especialització o activitats específiques
de formació.
2. Els estatuts, en el marc de les normes bàsiques
que dicte el Govern, establiran els procediments d’autorització dels treballs i de realització dels contractes
previstos en l’apartat anterior, així com els criteris per
a fixar la destinació dels béns i recursos que s’hi obtinguen.
Article 84. Creació de fundacions o altres persones
jurídiques.
Per a la promoció i el desenrotllament dels seus fins,
les universitats, amb l’aprovació del Consell Social,
podran crear, per si soles o en coaboració amb altres
entitats públiques o privades, empreses, fundacions o
altres persones jurídiques d’acord amb la legislació general aplicable.
La dotació fundacional o l’aportació al capital social
i qualssevol altres aportacions a les entitats que preveu
el paràgraf anterior, a càrrec dels pressupostos de la
Universitat, quedaran sotmeses a les normes que, amb
este fi, establisca la comunitat autònoma.
Les entitats en què les universitats tinguen participació majoritària en el seu capital o fons patrimonial
equivalent queden sotmeses a l’obligació de retre comptes en els mateixos terminis i procediment que les
mateixes universitats.

TÍTOL XII
Dels centres en l’estranger o que impartisquen
ensenyances d’acord amb sistemes educatius
estrangers
Article 85. Centres en l’estranger.
1. Els centres dependents d’universitats espanyoles
sitis en l’estranger, que impartisquen ensenyances conduents a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, tindran una
estructura i un règim singularitzats a fi d’acomodar-los
a les exigències de l’entorn, d’acord amb el que determine el Govern, i amb el que, si és el cas, disposen
els convenis internacionals.
En tot cas, la seua creació i supressió l’acordarà el
Govern, a proposta conjunta dels ministres d’Educació,
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Cultura i Esport i d’Assumptes Exteriors, a proposta de
Consell Social de la Universitat, i amb un informe previ
del Consell de Govern de la Universitat, aprovada per
la comunitat autònoma competent, amb un informe previ
del Consell de Coordinació Universitària.
2. El que disposa l’apartat anterior s’aplicarà per a
poder impartir en l’estranger ensenyances de modalitat
presencial, conduents a l’obtenció de títols universitaris
de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.
Article 86. Centres que impartisquen ensenyances d’acord amb sistemes educatius estrangers.
1. El Govern, amb un informe previ del Consell de
Coordinació Universitària, regularà el marc general en què
hauran d’impartir-se a Espanya ensenyances conduents
a l’obtenció de títols estrangers d’educació superior universitària, així com les condicions que hauran de reunir
els centres que pretenguen impartir estes ensenyances.
L’establiment a Espanya de centres que, en qualsevol
modalitat, impartisquen les ensenyances a què es referix
el paràgraf anterior, requerirà l’autorització de l’òrgan
competent de la comunitat autònoma en el territori del
qual es pretenga l’establiment, amb un informe previ
del Consell de Coordinació Universitària.
2. En els termes que establisca la normativa a què
es referix l’apartat anterior, els centres regulats en este
article estaran sotmesos, en tot cas, a l’avaluació de
l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació o, si és el cas, de l’òrgan d’avaluació externa que
la Llei de la Comunitat Autònoma determine. En este
segon supòsit, l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació rebrà, en tot cas, una còpia del informe
mencionat.
3. Els títols i les ensenyances d’educació superior
corresponents a estudis estrangers realitzats, en tot o
en part, a Espanya només podran ser sotmesos al tràmit
d’homologació o revalidació si els centres on es van
realitzar els citats estudis s’hagueren establit d’acord
amb el que preveuen els apartats anteriors, i les ensenyances sancionades pel títol estranger l’homologació
de les quals es pretén estigueren efectivament implantades en la Universitat o centre estranger que haguera
expedit el títol. Reglamentàriament, i a l’efecte d’esta
homologació, el Govern regularà les condicions d’accés
als estudis en estos centres.
4. El que disposen els apartats anteriors s’entén sense perjuí del que establixen els tractats o convenis internacionals subscrits per Espanya o, si és el cas, de l’aplicació del principi de reciprocitat.
5. L’Estat i les comunitats autònomes, en l’àmbit
de les seues respectives competències, vetlaran pel compliment per part dels centres que impartisquen ensenyances d’acord amb sistemes educatius estrangers, del
que establix el present article, així com perquè els estudiants que s’hi matriculen disposen d’una correcta informació sobre les ensenyances i els títols a què poden
accedir.

TÍTOL XIII
Espai europeu d’ensenyança superior
Article 87. De la integració en l’espai europeu d’ensenyança superior.
En l’àmbit de les seues respectives competències el
Govern, les comunitats autònomes i les universitats adoptaran les mesures necessàries per a la plena integració
del sistema espanyol en l’espai europeu d’ensenyança
superior.
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Article 88. De les ensenyances i títols.
1. A fi de promoure la més àmplia mobilitat d’estudiants i titulats espanyols en l’espai europeu d’ensenyança superior, el Govern, amb un informe previ del
Consell de Coordinació Universitària, adoptarà les mesures que asseguren que els títols oficials expedits per
les universitats espanyoles s’acompanyen d’aquells elements d’informació que garantisquen la transparència
sobre el nivell i continguts de les ensenyances certificades per este títol.
2. No obstant el que disposa l’article 37, i a fi de
complir les línies generals que emanen de l’espai europeu
d’ensenyança superior, el Govern, amb un informe previ
del Consell de Coordinació Universitària, establirà, reformarà o adaptarà les modalitats cícliques de cada ensenyança i els títols de caràcter oficial i validesa en tot
el territori nacional corresponent a estes.
Quan estos títols substituïsquen els indicats en el citat
article 37, el Govern, amb un informe previ del Consell
de Coordinació Universitària, determinarà les condicions
per a l’homologació d’estos als nous títols, així com per
a la revalidació o l’adaptació de les ensenyances que
els títols referenden.
3. Així mateix, el Govern, amb un informe previ del
Consell de Coordinació Universitària, establirà les normes
necessàries perquè la unitat de mesura de l’haver acadèmic, corresponent a la superació de cada una de les
matèries que integren els plans d’estudi de les diverses
ensenyances conduents a l’obtenció de títols de caràcter
oficial i validesa en tot el territori nacional, siga el crèdit
europeu o qualsevol altra unitat que s’adopte en l’espai
europeu d’ensenyança superior, i perquè les universitats
acompanyen els títols oficials que expedisquen, en desplegament del que disposa l’article 34 de la present llei,
el suplement europeu al títol.
4. L’Estat, les comunitats autònomes i les universitats fomentaran la mobilitat dels estudiants en l’espai
europeu d’ensenyança superior a través de programes
de beques i ajudes i crèdits a l’estudi o, si és el cas,
complementant els programes de beques i ajudes de
la Unió Europea.
Article 89. Del professorat.
1. El professorat de les universitats dels Estats membres de la Unió Europea que haja aconseguit en aquelles
una posició equivalent a les de catedràtic o professor
titular d’Universitat o de catedràtic o professor titular
d’escoles universitàries serà considerat habilitat a l’efecte
previst en esta llei, segons el procediment i condicions
que s’establisquen reglamentàriament pel Govern, amb
un informe previ del Consell de Coordinació Universitària.
2. El professorat a què es referix l’apartat 1 podrà
formar part de les comissions a què es referix l’article
57 de la present llei i, si les universitats així ho establixen
en els seus estatuts, de les comissions encarregades
de resoldre els concursos per a l’accés als cossos docents
universitaris.
3. A l’efecte de la concurrència a les proves d’habilitació i concursos d’accés als cossos de funcionaris
docents universitaris i a les convocatòries de contractes
de professorat que preveu esta llei, els nacionals d’estats
membres de la Unió Europea gaudiran d’idèntic tractament, i amb els mateixos efectes, al dels nacionals
espanyols.
El que establix el paràgraf anterior s’aplicarà als nacionals d’aquells estats a què, en virtut de tractats internacionals realitzats per la Unió Europea i ratificats per
Espanya, s’aplique la lliure circulació de treballadors en
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els termes en què esta es troba definida en el Tractat
Constitutiu de la Comunitat Europea.
4. L’Estat, les comunitats autònomes i les universitats fomentaran la mobilitat dels professors en l’espai
europeu d’ensenyança superior a través de programes
i convenis específics i dels programes de la Unió Europea.
Disposició addicional primera. De les universitats creades o reconegudes per Llei de les Corts Generals.
Les Corts Generals i el Govern exerciran les competències que la present llei atribuïx, respectivament,
a l’Assemblea Legislativa i al Consell de Govern de les
comunitats autònomes, en allò que es referix a les universitats creades o reconegudes per Llei de les Corts
Generals, d’acord amb el que establix l’article 4, i en
atenció a les seues característiques especials i àmbit
de les seues activitats, a la Universitat Nacional d’Educació a Distància i la Universitat Internacional Menéndez
Pelayo.
Disposició addicional segona. De la Universitat Nacional d’Educació a Distància.
1. La Universitat Nacional d’Educació a Distància
impartirà ensenyança universitària a distància en tot el
territori nacional.
2. En atenció a les seues característiques especials,
el Govern establirà, sense perjuí dels principis arreplegats
en esta llei, una regulació específica de la Universitat
Nacional d’Educació a Distància, que tindrà en compte,
en tot cas, el règim dels seus centres associats i de
convenis amb les comunitats autònomes i altres entitats
públiques i privades, les específiques obligacions
docents del seu professorat, així com el règim dels tutors.
3. Esta regulació, d’acord amb les previsions de l’article 7, preveurà la creació d’un Centre Superior per a
l’Ensenyança Virtual específicament dedicat a esta modalitat d’ensenyança en els diferents cicles dels estudis
universitaris. Atesa la modalitat especial de l’ensenyança
i l’orientació finalista d’este centre, tant la seua organització, règim del seu personal i procediments de gestió,
així com el seu finançament, seran objecte de previsions
particulars respecte del règim general de la Universitat
Nacional d’Educació a Distància.
Disposició addicional tercera. De la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.
1. La Universitat Internacional Menéndez Pelayo,
centre universitari d’alta cultura, investigació i especialització en què convergixen activitats de distints graus
i especialitats universitàries, té per missió difondre la
cultura i la ciència, fomentar les relacions d’intercanvi
i informació científica i cultural d’interés internacional
i interregional i el desenrotllament d’activitats d’alta
investigació i especialització. Amb este fi, organitzarà
i realitzarà, conforme al que establix la present llei, ensenyances de tercer cicle que acreditarà amb els corresponents títols oficials de doctor i altres títols i diplomes
de postgrau que esta expedisca.
2. En atenció a les característiques especials i àmbit
de les seues activitats, la Universitat Internacional
Menéndez Pelayo mantindrà el seu caràcter d’organisme
autònom adscrit al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport,
amb personalitat jurídica i patrimoni propis, i plena capacitat per a realitzar tota classe d’actes de gestió i disposició per al compliment dels seus fins, sense més limitacions que les establides per les lleis.
3. La Universitat Internacional Menéndez Pelayo
gaudirà d’autonomia en l’exercici de les seues funcions
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docents, investigadores i culturals, en el marc del seu
específic règim legal.
4. La Universitat Internacional Menéndez Pelayo es
regirà per la normativa pròpia dels organismes autònoms
a què es referix l’article 43.1.a) de la Llei 6/1997, de
14 d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat, per les disposicions d’esta llei
que li resulten aplicables i per l’estatut corresponent.
Disposició addicional quarta. De les universitats de l’Església catòlica.
1. L’aplicació d’esta llei a les universitats i altres
centres de l’Església catòlica s’ajustarà al que disposen
els acords entre l’Estat espanyol i la Santa Seu.
2. Les universitats establides o que s’establisquen
a Espanya per l’Església catòlica después de l’Acord entre
l’Estat espanyol i la Santa Seu de 3 de gener de 1979,
sobre Ensenyança i Assumptes Culturals, quedaran sotmeses al que preveu esta llei per a les universitats privades, a excepció de la necessitat de llei de reconeixement.
En els mateixos termes, els centres universitaris de
ciències no eclesiàstiques no integrats com a centres
propis en una universitat de l’Església catòlica, i que
esta establisca a Espanya, se subjectaran, per a impartir
ensenyances conduents a l’obtenció de títols de caràcter
oficial i validesa en tot el territori nacional, al que preveu
esta llei per als centres adscrits a una universitat pública.
Disposició addicional quinta. Dels coegis majors i residències universitàries.
1. Els coegis majors són centres universitaris que,
integrats en la universitat, proporcionen residència als
estudiants i promouen la formació cultural i científica
dels residents, i projecten la seua activitat al servici de
la comunitat universitària.
2. El funcionament dels coegis majors es regularà
pels estatuts de cada universitat i els propis de cada
coegi major i gaudiran dels beneficis i exempcions fiscals de la universitat a què estiguen adscrits.
3. Les universitats podran crear o adscriure residències universitàries d’acord amb el que preveuen els seus
estatuts.
Disposició addicional sexta. D’altres centres docents
d’educació superior.
Els centres docents d’educació superior que, per la
naturalesa de les ensenyances que impartisquen o els
títols o diplomes que estiguen autoritzats a expedir, no
s’integren o no en corresponga la integració o l’adscripció a una universitat, conforme als termes de la present
llei, es regiran per les disposicions específiques que els
siguen aplicables.
Disposició addicional sèptima. Del règim de concerts
entre universitats i institucions sanitàries.
Correspon al Govern, a proposta dels Ministeris d’Educació, Cultura i Esport i de Sanitat i Consum, amb
un informe previ del Consell de Coordinació Universitària,
establir les bases generals del règim de concerts entre
les universitats i les institucions sanitàries i establiments
sanitaris, en les quals s’haja d’impartir ensenyança universitària, a l’efecte de garantir la docència pràctica de
Medicina, Farmàcia i Infermeria i altres ensenyances que
així ho exigiren.
En estes bases generals, es prevorà la participació
dels Consells de Govern de les comunitats autònomes
en els concerts singulars que, conforme a les bases,
se subscriguen entre universitats i institucions sanitàries.
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Disposició addicional octava. Del model de finançament de les universitats públiques.

Disposició addicional onze. Dels nacionals d’estats no
membres de la Unió Europea.

A l’efecte del que s’ha previst en l’article 79, el Consell
de Coordinació Universitària elaborarà un model de costos de referència de les universitats públiques que, atenent les seues necessitats mínimes, i amb caràcter merament indicatiu, preveja criteris i variables que puguen
servir d’estàndard per a l’elaboració de models de finançament pels poders públics, en l’àmbit de les seues competències i dins de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,
i a les universitats per al desenrotllament de les seues
polítiques de finançament.

1. Els contractes de professorat que preveu esta
llei no estaran subjectes a condicions o requisits basats
en la nacionalitat.
2. Per als nacionals d’estats no membres de la Unió
Europea la participació en les proves d’habilitació que
preveu esta llei no estarà subjecta a condicions o requisits basats en la nacionalitat.
Les habilitats de nacionalitat estrangera no comunitària podran prendre part en els concursos d’accés i,
si és el cas, accedir a la funció pública docent universitària, quan en l’Estat de la seua nacionalitat als espanyols se’ls reconega aptitud legal per a ocupar en la
docència universitària posicions anàlogues a les dels funcionaris dels cossos docents universitaris en la Universitat espanyola.

Disposició addicional novena. Dels canvis sobrevinguts
en les universitats privades i centres d’educació superior adscrits a universitats públiques.
1. El reconeixement de les universitats privades
caducarà en el cas que, transcorregut el termini fixat
per la llei de reconeixement, no s’haguera soicitat l’autorització per a l’inici de les activitats acadèmiques o
esta fóra denegada per falta de compliment dels requisits
previstos en l’ordenament jurídic.
2. A soicitud d’una universitat privada, l’òrgan competent de la comunitat autònoma, i conforme al procediment que esta establisca, podrà deixar sense efecte
el reconeixement dels centres o ensenyances existents
en esta universitat. Esta garantirà que els estudiants que
cursen les corresponents ensenyances puguen finalitzar-les conforme a les regles generals per a l’extinció
dels plans d’estudis.
El que disposa el paràgraf anterior s’aplicarà, així
mateix, en el cas de supressió de centres adscrits a universitats públiques.
3. Si després de l’inici de les seues activitats la
comunitat autònoma observara que una universitat privada o un centre universitari adscrit a una universitat
pública incomplix els requisits exigits per l’ordenament
jurídic o els compromisos adquirits al soicitar-se el seu
reconeixement o se separa de les funcions institucionals
de la Universitat previstos en l’article 1, requerirà de
la Universitat la regularització en termini de la situació.
Transcorregut este termini sense que esta regularització
s’haguera produït, prèvia audiència de la Universitat privada o del centre universitari adscrit, la comunitat autònoma podrà revocar el reconeixement dels centres o
ensenyances afectats o ho comunicarà a l’Assemblea
Legislativa, a l’efecte de la possible revocació del reconeixement de la Universitat privada.
Disposició addicional deu. De la mobilitat temporal del
personal de les universitats.
1. Els poders públics promouran mecanismes de
mobilitat entre les universitats i altres centres d’investigació, amb els seus corresponents programes de finançament. Així mateix, promouran mesures de foment i
coaboració entre les universitats, centres d’ensenyances no universitàries, administracions públiques, empreses i altres entitats, públiques o privades, per a afavorir
la mobilitat temporal entre el seu personal i el que presta
els servicis en estes entitats.
2. A l’efecte previst en l’apartat anterior, es tindrà
en compte la singularitat de les universitats dels territoris
insulars i la distància al territori peninsular. El Govern,
les comunitats autònomes i les universitats establiran,
coordinadament, una línia de foment per a la mobilitat
dels ajudants.

Disposició addicional dotze. Dels professors associats
conforme a l’article 105 de la Llei General de Sanitat.
Els professors associats la plaça i nomenament dels
quals porten causa de l’apartat 2 de l’article 105 de
la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, es
regiran per les normes pròpies dels professors associats
de la Universitat, amb les peculiaritats que reglamentàriament s’establisquen quant a la duració dels seus
contractes.
El nombre de places de professors associats que es
determine en els concerts entre les universitats i les institucions sanitàries no serà pres en consideració a l’efecte
del percentatge que establix el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 48.
Disposició addicional tretze. De la contractació de personal investigador, científic o tècnic conforme a la
Llei 13/1986, de 14 d’abril, de Foment i Coordinació
General de la Investigació Científica i Tècnica.
Les possibilitats de contractació de personal previstes
en esta llei per a les universitats públiques s’entenen sense
perjuí del que establix l’article 17 de la Llei 13/1986,
de 14 d’abril, de Foment i Coordinació General de la Investigació Científica i Tècnica, en la redacció donada per la
disposició addicional sèptima de la Llei 12/2001, de 9
de juliol, de mesures urgents de reforma del mercat de
treball per a l’increment de l’ocupació i la millora de la
seua qualitat.
Disposició addicional catorze. Del defensor universitari.
Per a vetlar pel respecte als drets i les llibertats dels
professors, estudiants i personal d’administració i servicis, davant de les actuacions dels diferents òrgans i
servicis universitaris, les universitats establiran en la seua
estructura organitzativa la figura del defensor universitari. Les seues actuacions, sempre dirigides cap a la millora de la qualitat universitària en tots els seus àmbits,
no estaran sotmeses a mandat imperatiu de cap instància
universitària i es refiran pels principis d’independència
i autonomia.
Correspondrà als estatuts establir el procediment per
a la seua elecció o designació, duració del seu mandat
i dedicació, així com el seu règim de funcionament.
Disposició addicional quinze. De l’accés als distints
cicles dels estudis universitaris.
En les directrius generals dels plans d’estudis a què
es referix l’apartat 1 de l’article 34, el Govern, amb un
informe previ del Consell de Coordinació Universitària,
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establirà les condicions per al pas d’un cicle a un altre
d’aquells en què s’estructuren els estudis universitaris
d’acord amb el que establix l’article 37 i l’apartat 2 de
l’article 88, així com per a l’accés als diferents cicles
des d’ensenyances o titulacions universitàries o no universitàries que hagen sigut declarades equivalents a les
universitàries a tots els efectes.
Disposició addicional setze. Dels títols d’especialista
per a professionals sanitaris.
Els títols d’especialista per a professionals sanitaris
els expedirà el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, tindran caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional,
i es regularan per la seua normativa específica.
Correspon al Govern, a proposta dels ministres d’Educació, Cultura i Esport i de Sanitat i Consum, i d’acord
amb el que preveuen les disposicions de la Unió Europea
que resulten aplicables, la creació, el canvi de denominació o supressió d’especialitats i la determinació de
les condicions per a la seua obtenció, expedició i homologació.
La disposició addicional dènou d’esta llei resultarà
aplicable a la denominació d’estos títols d’especialista.
Disposició addicional dèsset. De les activitats esportives de les universitats.
El Govern, a proposta del Consell de Coordinació Universitària, dictarà les disposicions necessàries per a coordinar les activitats esportives de les universitats a fi d’assegurar-ne la projecció nacional i internacional i articular
fórmules per a compatibilitzar els estudis d’esportistes
d’alt nivell amb les seues activitats esportives.
Disposició addicional díhuit. De les exempcions tributàries.
Les exempcions tributàries a què es referix la present
llei, per tal com afecten les universitats situades en comunitats autònomes que gaudisquen d’un règim tributari
foral, s’adequaran al que s’establix en la llei orgànica
aplicable a eixa comunitat.
Disposició addicional dènou. De les denominacions.
Només podrà utilitzar-se la denominació d’Universitat,
o les pròpies dels centres, ensenyances, títols de caràcter
oficial i validesa en tot el territori nacional i òrgans unipersonals de govern a què es referix esta llei, quan hagen
sigut autoritzades o reconegudes d’acord amb el que
disposa esta llei. No podran utilitzar-se unes altres denominacions que, pel seu significat, puguen induir a confusió amb aquelles.
Disposició addicional vint. Del Registre Nacional d’Universitats, Centres i Ensenyances.
1. En el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport hi haurà amb caràcter merament informatiu un Registre Nacional d’Universitats i centres i estructures universitaris que
impartisquen ensenyances conduents a l’obtenció de
títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot
el territori nacional i d’estes mateixes ensenyances. Este
Registre, que tindrà caràcter públic, es denominarà Registre Nacional d’Universitats, Centres i Ensenyances. La
inscripció en este serà requisit necessari per a la inclusió
dels corresponents títols que expedisquen les universitats en el Registre Nacional de Títols Universitaris Oficials.
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2. Les comunitats autònomes o els registres públics
que en depenen hauran de traslladar al Registre Nacional
d’Universitats, Centres i Ensenyances, mencionat en l’apartat anterior, les dades a què es referix este.
3. Les comunitats autònomes o els registres públics
que en depenen hauran de traslladar al Registre Nacional
d’Universitats, Centres i Ensenyances, la inscripció de
les universitats privades. En este Registre haurà de quedar constància de la persona o persones, físiques o jurídiques, promotores o que, si és el cas, tinguen algun
tipus de titularitat sobre la Universitat privada com a
persona jurídica, dels canvis que s’efectuen en relació
amb estes, així com de les alteracions que puguen produir-se en la naturalesa i l’estructura de la Universitat
privada com a persona jurídica. Es presumirà el caràcter
de promotor o titular de qui figure com a tal en el Registre
mencionat.
Disposició addicional vint-i-una. De l’excepció de classificació com a contractistes a les universitats.
En els supòsits de l’article 83 no serà exigible la classificació com a contractistes a les universitats per a ser
adjudicatàries de contractes amb les administracions
públiques.
Disposició addicional vint-i-dos. Del règim de Seguretat
Social de professors associats, visitants i emèrits.
1. En l’aplicació del règim de Seguretat Social als
professors associats i als professors visitants, es correspondrà com seguix:
a) Els que siguen funcionaris públics subjectes al
règim de classes passives de l’Estat continuaran amb
el seu règim respectiu, sense que corresponga la seua
alta en el règim general de la Seguretat Social, per la
seua condició de professor associat o visitant.
b) Els que estiguen subjectes al règim general de
la Seguretat Social o a algun règim especial diferent
de l’assenyalat en l’apartat a) seran alta en el règim general de la Seguretat Social.
c) Els que no es troben subjectes a cap règim de
previsió obligatòria seran alta en el règim general de
la Seguretat Social.
2. Els professors emèrits no seran donats d’alta en
el règim general de la Seguretat Social.
Disposició addicional vint-i-tres. De l’alta inspecció de
l’Estat.
Correspon a l’Estat l’alta inspecció i la resta de facultats que, conforme a l’article 149.1.30a de la Constitució,
li competixen per a garantir el compliment de les seues
atribucions en matèria d’ensenyança universitària, sense
perjuí de les competències pròpies de les comunitats
autònomes.
Disposició addicional vint-i-quatre. De la integració d’estudiants amb discapacitat en les universitats.
Les universitats en el desplegament de la present llei
tindran en compte les disposicions de la Llei 13/1982,
de 7 d’abril, d’Integració Social dels Minusvàlids, i Llei
Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General
del Sistema Educatiu, pel que fa a la integració d’estudiants
amb discapacitats en l’ensenyança universitària, així com
en els processos de selecció de personal a què es referix
la present llei.
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Disposició addicional vint-i-cinc. De l’accés a la Universitat dels majors de vint-i-cinc anys i dels titulats de
Formació Professional.
1. El Govern, amb un informe previ del Consell de
Coordinació Universitària, regularà les condicions bàsiques
per a l’accés a la Universitat dels majors de vint-i-cinc
anys que no reunisquen els requisits previstos en l’apartat 2 de l’article 42.
2. Per a l’accés directe a la Universitat dels titulats
de Formació Professional caldrà ajustar-se al que preveu
l’article 35.4 de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’Ordenació General del Sistema Educatiu.
Disposició addicional vint-i-sis. De la participació del
personal de les Escales del Consell Superior d’Investigacions Científiques en les comissions d’habilitació.
El Govern, amb un informe previ del Consell de Coordinació Universitària, regularà les condicions en què el
personal funcionari científic i investigador pertanyent a
les escales del Consell Superior d’Investigacions Científiques podrà formar part de les comissions d’habilitació
per a participar en els concursos d’accés a places de
funcionaris dels cossos docents universitaris.
Disposició addicional vint-i-set. De la incorporació de
professors d’altres nivells educatius a la Universitat.
El Govern i les comunitats autònomes fomentaran
convenis amb les universitats a fi de facilitar la incorporació als departaments universitaris dels professors
dels cossos docents a què es referix la Llei Orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu.
Disposició transitòria primera. De la constitució del
Consell de Coordinació Universitària.
El Govern, a proposta del ministre d’Educació, Cultura
i Esport, adoptarà en un termini no superior a tres mesos
de l’entrada en vigor d’esta llei les mesures necessàries
per a la constitució del Consell de Coordinació Universitària.
Les competències atribuïdes per esta llei al Consell
de Coordinació Universitària les exercirà l’actual Consell
d’Universitats mentre no es constituïsca aquell. Una
vegada constituït, el Consell de Coordinació Universitària,
en el termini màxim de sis mesos, elaborarà el seu reglament. Fins a l’aprovació d’este reglament es regirà per
l’actual del Consell d’Universitats en allò que no s’opose
al que disposa esta llei.
Disposició transitòria segona. Del Claustre Universitari,
del rector i de l’aprovació dels estatuts de les universitats públiques.
1. En el termini màxim de sis mesos, a partir de
l’entrada en vigor de la present llei, cada Universitat procedirà a la constitució del Claustre Universitari conforme
al que disposa esta llei per a l’elaboració dels seus
estatuts.
La Junta de Govern regularà la composició d’este
Claustre i la normativa per a la seua elecció. En el citat
Claustre, que tindrà un màxim de tres-cents membres,
estaran representats els diferents sectors de la comunitat
universitària, sent com a mínim el cinquanta-un per cent
dels seus membres funcionaris doctors dels cossos
docents universitaris.
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Elegit el Claustre Universitari, a què es referix el paràgraf primer, es constituirà un Consell de Govern provisional d’acord amb les previsions de la present llei.
El Claustre Universitari elegit elaborarà els estatuts,
d’acord amb el procediment i amb el règim de majories
que este establisca, en el termini màxim de nou mesos
a partir de la seua constitució. Transcorregut este termini
sense que la Universitat haguera presentat els estatuts
per al seu control de legalitat, el Consell de Govern de
la comunitat autònoma acordarà uns estatuts en el termini màxim de tres mesos.
Els claustres de les universitats que hagueren de renovar-se en el període comprés entre l’entrada en vigor
de la present llei i la constitució del Claustre Universitari
podran romandre fins a la dita constitució.
2. Els rectors que hagen de ser renovats, per finalització del mandat o per vacant, en el període comprés
entre l’entrada en vigor d’esta llei i l’aprovació dels estatuts, ho seran de conformitat amb les previsions de l’article 20, si bé el procediment, la regulació del qual s’atribuïx en este article als estatuts, serà establit per la
Junta de Govern o, si és el cas, pel Consell de Govern.
En tot cas, el vot conjunt dels professors funcionaris
doctors dels cossos docents universitaris tindrà el valor
de, com a mínim, el cinquanta-un per cent del total del
vot a candidatures vàlidament emés per la comunitat
universitària.
3. Els estatuts establiran les disposicions que regulen la continuïtat, si és el cas, del Claustre elegit conforme
al que establix l’apartat 1, fins a la seua elecció d’acord
amb el que disposen els seus estatuts. Així mateix, els
indicats estatuts disposaran la continuïtat, si és el cas,
dels respectius rectors fins a la finalització del seu mandat conforme als actuals estatuts, o l’elecció de nou
rector.
4. Fins a la publicació dels estatuts a què es referix
l’apartat 1, la Junta de Govern o, si és el cas, el Consell
de Govern de la Universitat adoptarà les normes oportunes per a l’aplicació del que establix la present llei
en tot allò que els actuals estatuts s’oposen a esta.
Disposició transitòria tercera. De l’adaptació de les universitats privades a la present llei.
Les universitats privades que hi ha actualment hauran
d’adaptar-se a les previsions d’esta llei en el termini de
quinze mesos des de la seua entrada en vigor.
No obstant, el percentatge a què es referix l’apartat 2
de l’article 72 haurà d’aconseguir-se en el termini màxim
de cinc anys, a comptar desde la data d’entrada en vigor
d’esta llei.
Disposició transitòria quarta. Dels actuals ajudants.
Els qui a l’entrada en vigor de la present llei es troben
contractats en universitats públiques com a ajudants,
podran romandre en la mateixa situació fins a l’extinció
del contracte i de l’eventual renovació d’este, conforme
a la legislació que se’ls estava aplicant. A partir d’eixe
moment, podran vincular-se a una universitat pública en
alguna de les categories de personal contractat previstes
en la present llei i conforme al que establix esta,
excloent-ne la d’ajudant. No obstant, en el cas dels ajudants que estiguen en possessió del títol de doctor per
a ser contractats com a professor ajudant doctor, no els
resultarà aplicable el que disposa l’article 50 sobre la desvinculació de la Universitat contractant durant dos anys.
Disposició transitòria quinta. Dels actuals professors
associats.
1. Els qui a l’entrada en vigor de la present llei es
troben contractats en universitats públiques com a pro-
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fessors associats podran romandre en la mateixa situació, conforme a la legislació que se’ls estava aplicant,
fins a la finalització dels seus actuals contractes. No obstant, estos contractes podran ser-los renovats conforme
a la legislació que se’ls estava aplicant, sense que la
seua permanència en esta situació puga prolongar-se
per més de quatre anys a comptar des de l’entrada en
vigor de la present llei.
A partir d’eixe moment només podran ser contractats
en els termes previstos en la present llei. No obstant,
en el cas dels professors associats que estiguen en possessió del títol de doctor, per a ser contractats com a
professor ajudant doctor no els resultarà aplicable el que
disposa l’article 50 sobre la desvinculació de la Universitat contractant durant dos anys.
2. El que disposa l’apartat anterior no s’aplicarà als
actuals professors associats la plaça i nomenament dels
quals porte causa de l’apartat 2 de l’article 105 de la
Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, que
es regiran pel que establix la disposició addicional dotze.
Disposició transitòria sexta. Dels mestres de taller o
laboratori i capatassos d’escoles tècniques.
Els funcionaris del cos de mestres de Taller o Laboratori i capatassos d’escoles tècniques declarat a extingir
per la disposició transitòria quinta de la Llei Orgànica
11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària, no
integrats dins del cos de professors titulars d’escoles
universitàries per la Llei 55/1999, de 29 de desembre,
de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde Social,
romandran en el cos d’origen, sense perjuí del seu dret
a integrar-se en el mencionat cos de professors titulars
d’escoles universitàries, en les seues pròpies places i
realitzant les mateixes funcions que estant desenrotllant,
sempre que en el termini de cinc anys des de l’1 de
gener del 2000, data de l’entrada en vigor de la citada
Llei 55/1999, reunisquen les condicions de titulació exigides per a accedir a este.
Disposició transitòria sèptima. Dels professors numeraris d’Escoles Oficials de Nàutica.
Els funcionaris del cos de professors numeraris d’Escoles Oficials de Nàutica, declarat a extingir per l’apartat 9
de la disposició addicional quinze de la Llei 30/1984,
de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció
Pública, en la redacció donada per la Llei 23/1988, de 28
de juliol, no integrats dins del cos de professors titulars
d’Universitat en virtut del que establix la citada llei, queden
integrats en les seues pròpies places, en el mencionat
cos, sempre que estiguen en possessió del títol de doctor,
o quan l’obtinguen en el termini de cinc anys, comptadors
a partir de la publicació de la present llei.
Disposició transitòria octava. De l’aplicació de les normes establides per a l’habilitació i per als concursos
d’accés per a proveir places dels cossos de funcionaris
docents.
1. Les normes establides en la secció segona del
capítol I del títol IX per a l’habilitació i per a l’accés
a places de cossos de funcionaris docents universitaris
hauran de complir-se en totes les convocatòries que es
publiquen a partir de la data de publicació d’esta llei
en el «Boletín Oficial del Estado».
Mentre es produïsca l’aprovació dels estatuts, a què
es referix l’apartat 1 de la disposició transitòria segona,
les actuals Juntes de Govern de les Universitats adoptaran les mesures necessàries per a fer possible l’aplicació del que establix el paràgraf anterior.

Suplement núm. 1

2. Els concursos les convocatòries dels quals hagen
sigut publicades abans de la publicació d’esta llei en
el «Boletín Oficial del Estado» es realitzaran d’acord amb
les normes contingudes en la Llei Orgànica 11/1983,
de 25 d’agost.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
1. Queda derogada la Llei Orgànica 11/1983, de 25
d’agost, de Reforma Universitària, i en tot allò que mantinguen la vigència, la Llei 8/1983, de 29 de juny, sobre
mesures urgents en matèria d’òrgans de govern de les
universitats, el Decret 2551/1972, de 21 de juliol, sobre
Coegis Universitaris, i el Decret 2293/1973, de 17
d’agost, pel qual es regulen les escoles universitàries,
així com totes les disposicions del mateix rang o d’un
rang inferior que s’oposen al que disposa la present llei.
Així mateix, queda derogada la disposició addicional
vint de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per
a la Reforma de la Funció Pública, modificada per la
Llei 23/1988, de 23 de juliol.
2. Sense perjuí del que establix la disposició transitòria segona, mentre s’aproven els nous estatuts conforme a esta llei, la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària, continuarà en vigor en
tot el que es referix a òrgans de govern i representació
de les universitats.
Disposició final primera. Títol competencial.
La present llei es dicta a l’empara de la competència
que correspon a l’Estat conforme a l’article 149.1.1, 15a,
18a i 30a de la Constitució.
Disposició final segona. Modificació de la Llei 14/1986,
de 25 d’abril, General de Sanitat.
L’article 105 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, queda redactat com seguix:
«Article 105.
1. En el marc de la planificació assistencial i docent
de les administracions públiques, el règim de concerts
entre les universitats i les institucions sanitàries podrà
establir la vinculació de determinades places assistencials de la institució sanitària amb places docents dels
cossos de professors d’Universitat.
Les places així vinculades es proveiran per concurs
entre els que hagen sigut seleccionats en els concursos
d’accés als corresponents cossos de funcionaris docents
universitaris, conforme a les normes que els són pròpies.
Els que participen en les proves d’habilitació, prèvies
als concursos mencionats, a més de reunir els requisits
exigits en les indicades normes, acreditaran estar en possessió del títol de metge especialista o de farmacèutic
especialista que corresponga i complir les exigències
que, quant a la seua qualificació assistencial, es determinen reglamentàriament. En la primera d’estes proves,
les comissions hauran de valorar els mèrits i l’historial
acadèmic i investigador i els propis de la labor assistencial dels candidats, en la forma que reglamentàriament s’establisca.
En les comissions que resolguen els concursos d’accés mencionats, dos dels seus membres s’elegiran per
sorteig públic per la institució sanitària corresponent.
2. Els concerts podran establir, així mateix, un nombre de places de professors associats que haurà de
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cobrir-se per personal assistencial que estiga prestant
servicis en la institució sanitària concertada. Este nombre
no serà tingut en compte a l’efecte del percentatge de
contractats que regix per a les universitats públiques.
Estos professors associats es regiran per les normes pròpies dels professors associats de la Universitat, amb les
peculiaritats que reglamentàriament s’establisquen
quant al règim temporal dels seus contractes. Els estatuts
de la Universitat hauran d’arreplegar fórmules específiques per a regular la participació d’estos professors
en els òrgans de govern de la Universitat.
3. Els concerts establiran, així mateix, el nombre de
places d’ajudant i professor ajudant doctor, en les relacions de llocs de treball de les universitats públiques,
que hauran de cobrir-se per mitjà de concursos públics
entre professionals sanitaris que hagueren obtingut el
títol d’especialista en els tres anys anteriors a la convocatòria del concurs.»
Disposició final tercera. Habilitació per al desplegament
reglamentari.
Correspon al Govern i a les comunitats autònomes
en l’àmbit de les seues respectives competències dictar
les disposicions necessàries per al desplegament i l’aplicació de la present llei.
Disposició final quarta. Caràcter de Llei Orgànica de
la present llei.
La present llei té el caràcter de llei orgànica, a excepció dels preceptes següents: apartat 1 de l’article 3, els
apartats 1, 2, 3 i 4 de l’article 4, els apartats 1, 2, 3
i 4 de l’article 6, tots ells del títol I; els articles 7, 8,
9 i 10 del capítol I del títol II; el capítol I del títol III;
els títols IV i V; l’article 36 del títol VI, l’article 41 del
títol VII, l’apartat 4 de l’article 46 del títol VIII; el capítol I
del títol IX; el títol X; el títol XI; el títol XII (excepte l’apartat 2 de l’article 85); l’article 89 del títol XIII, les disposicions addicionals primera, segona, tercera, quarta
(excepte l’apartat 2), quinta, sexta, sèptima, octava, deu,
onze, dotze, tretze, catorze, setze, dèsset, díhuit, dènou,
vint, vint-i-una, vint-i-dos, vint-i-sis i vint-i-set; les disposicions transitòries primera, segona, quarta, quinta, sexta,
sèptima i octava; i les disposicions finals primera, segona,
tercera i quinta.
Disposició final quinta. Entrada en vigor.
La present llei entrarà en vigor als vint dies de la
seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado», excepte
els apartats 2 i 3 de l’article 42, que entraran en vigor
en el moment en què la Llei 30/1974, de 24 de juliol,
sobre proves d’aptitud per a l’accés a les Facultats, Escoles Tècniques Superiors, Coegis Universitaris i Escoles
Universitàries, amb valor reglamentari en virtut de l’apartat 4 de la disposició final quarta de la Llei Orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu, siga expressament derogada. Mentrestant, es mantindrà vigent l’actual sistema d’accés als
estudis universitaris.
Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,
que complisquen esta llei orgànica i que la facen complir.
Madrid, 21 de desembre del 2001.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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24624 LLEI 20/2001, de 26 de desembre, sobre con-

cessió d’un crèdit extraordinari per un import
de 19.945.098.263 pessetes (119.872.454,79
euros), per a atendre insuficiències de crèdit produïdes en exercicis anteriors per la compensació
d’interessos de préstecs a la construcció naval.
(«BOE» 310, de 27-12-2001.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei
següent i jo la sancione.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les ajudes a la construcció naval en la legislació espanyola són de dos tipus: unes ajudes al funcionament
a través de la concessió de primes per a la construcció
i la transformació de barcos, per mitjà d’ajudes i de reduccions en el preu, i unes subvencions al tipus d’interés
dels préstecs concedits per a finançar la construcció i
la transformació de barcos.
Actualment, el Reial Decret 442/1994, d’11 de març,
sobre primes i finançament a la construcció naval, que
substituïx el Reial Decret 826/1991, de 24 de maig,
sobre primes a la construcció naval, i el Reial Decret
1331/1991, de 2 d’agost, sobre mesures de finançament de la demanda interna de barcos, és el que empara
este tipus de subvencions.
Encara que el període de vigència del Reial Decret
442/1994, d’11 de març, era el de la Sèptima Directiva
del Consell de la UE (90/684/CEE), prorrogat per la
Directiva 93/115/CE, de 16 de desembre, atés que el
Reglament (CE) número 1.540/98, del Consell, de 29
de juny, sobre ajudes a la construcció naval, mantenia
el mateix esquema d’ajudes, es va optar per modificar
este reial decret per mitjà de la publicació del Reial Decret
2600/1998, de 4 de desembre, modificat novament
pel Reial Decret 3452/2000, de 22 de desembre, per
a adaptar-lo al que disposa este reglament, i sent la vigència del reial decret la mateixa que la del reglament, aplicable fins al 31 de desembre del 2003.
D’esta manera, la legislació vigent permet una subvenció de fins a 3 punts percentuals als préstecs concedits per a la construcció naval, la vida màxima de
la qual és de catorze anys.
En la subsidiació dels interessos d’estos crèdits destinats a la construcció naval han quedat pendents obligacions corresponents a exercicis anteriors, a la cobertura de les quals atén este crèdit extraordinari que es
tramita, d’acord amb el dictamen del Consell d’Estat,
amb un informe previ favorable de la Direcció General
de Pressupostos.
Article 1. Concessió d’un crèdit extraordinari.
Es concedix un crèdit extraordinari per un import de
19.945.098.263 pessetes (119.872.454,79 euros) a la
Secció 20 «Ministeri de Ciència i Tecnologia», Servici 11,
«Direcció General de Política Tecnològica», Programa 723B, «Reconversió i reindustrialització», Capítol 7,
«Transferències de capital», Article 77, «A empreses privades», Concepte 777, «Compensació d’interessos per
a préstecs a la construcció naval, per obligacions d’exercicis anteriors».
Article 2. Finançament del crèdit extraordinari.
El crèdit extraordinari a què es referix l’article anterior
es finançarà amb deute públic, d’acord amb el que esta-

