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12118 LLEI 12/1994, de 26 de maig, de creació de la 
Universitat de Burgos. (BOE 126, de 27-5-1994.)

JUAN CARLOS I 

REI D’ESPANYA  

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

1
L’evolució socioeconòmica experimentada pel nostre 

país ha determinat una necessitat creixent de qualificació 
superior per atendre les exigències del desenvolupament 
tècnic i científic, i ha provocat l’increment de la demanda 
social d’educació universitària, cosa que imposa als 
poders públics donar-los resposta en el marc de la progra-
mació general de l’ensenyament.

2
A això respon la creació de la Universitat de Burgos, 

que té com a objectius prioritaris atendre les exigències 
socials de més qualificació, atendre la demanda social de 
formació facilitant l’accés a l’ensenyament superior, i con-
tribuir a millorar la qualitat de l’ensenyament universitari, 
en el marc d’un desenvolupament global i coherent del 
sistema públic d’ensenyament superior, a més de facilitar 
l’exercici del dret a l’educació reconegut per l’article 27.5 
de la Constitució, mitjançant la prestació del servei públic 
de l’ensenyament superior, a través de la docència, la 
recerca i l’extensió universitària.

3
La nova Universitat, que compleix els requisits mínims 

establerts pel Govern a l’empara de la Llei orgànica 
11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, neix amb 
una triple tasca: consolidar els estudis que actualment 
s’imparteixen en el campus burgalès, que disposen de 
més arrelament, demanda i recursos suficients; ampliar a 
mitjà i llarg termini l’oferta d’ensenyaments universitaris 
a fi de satisfer, d’una banda, les necessitats del desenvo-
lupament econòmic i tecnològic i, de l’altra, la demanda 
social de formació qualificada i assegurar-ne la qualitat i 
adequació a les exigències del temps actual; fer de la Uni-
versitat un focus de producció científica, de formació pro-
fessional, d’influència cultural, integrat en les estructures 
universitàries europees, capaç de transcendir el marc 
local en què s’ubica amb un perfil propi i diferenciat.

Amb aquesta finalitat la Universitat de Burgos s’ori-
enta, de manera preferent, cap a la formació de professi-
onals qualificats en les àrees tecnològiques, juridicoeco-
nòmiques i socials vinculades a la demanda empresarial; 
s’especialitza en la producció científica i formació de per-
sonal de màxima qualificació en les ciències experimen-
tals i tecnologies alimentàries, i, de manera complemen-
tària, en l’àmbit de les humanitats, en els estudis vinculats 
amb el patrimoni històric i les llengües aplicades, d’acord 
amb el context cultural burgalès i en el marc de la nova 
dimensió europea.

La nova Universitat, inserida en l’entorn provincial 
burgalès i regional castellanolleonès, aspira a ser un ele-
ment dinàmic de progrés, a través de la qualificació supe-
rior dels recursos humans, de la prestació de serveis qua-
lificats a la societat, de la producció científica de màxim 
nivell en l’àrea de la seva especialització i de la producció 
i extensió cultural de qualitat.

4
En aquesta Llei es preveuen, d’altra banda, les situaci-

ons que la posada en funcionament d’una nova universi-
tat comporta, i s’estableix un període normatiu transitori 
que regeixi l’activitat acadèmica i administrativa fins al 
seu ple funcionament en règim d’autonomia, una vegada 
aprovats els Estatuts, amb la creació dels òrgans fundaci-
onals que garanteixin el funcionament normal inicial i el 
desenvolupament posterior cap a la constitució estatutà-
ria.

5
La creació de la Universitat de Burgos, que es dicta a 

l’empara de l’article 5.1 de la Llei orgànica 11/1983, esmen-
tada, disposa de l’informe favorable del Consell d’Univer-
sitats, que preveu l’article 5.2 de la mateixa Llei.

Article 1. Creació.

Es crea la Universitat de Burgos, amb seu a Burgos, 
que es regeix per la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, 
de reforma universitària, per aquesta Llei i per les normes 
que la despleguen.

Article 2. Estructura.

1. A la Universitat de Burgos s’imparteixen, inicial-
ment, els ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols 
de llicenciat en Ciència i tecnologia dels aliments, en Dret, 
en Humanitats i en Química; de diplomat en Ciències 
empresarials, en Educació social, en Gestió i administra-
ció pública i Mestre, especialitats en educació especial, 
educació infantil, educació musical, educació primària i 
llengua estrangera; d’Arquitecte tècnic, i d’Enginyer tècnic 
en construccions civils, en Electrònica industrial, en Infor-
màtica de gestió, en Mecànica i en Transports i serveis 
urbans.

Inicialment s’imparteixen estudis de tercer cicle en les 
àrees del dret, de les humanitats i de les ciències.

2. S’integren en la nova Universitat els centres 
públics universitaris que hi ha en el campus de Burgos, 
que depenen de la Universitat de Valladolid; Facultat de 
Dret i Escola Universitària Politècnica, així com les facul-
tats de Ciència i Tecnologia dels Aliments i de Filosofia i 
Lletres i les escoles universitàries d’Estudis Empresarials 
i de Professorat d’Educació General Bàsica, que es trans-
formen en Facultat de Ciència i Tecnologia dels Aliments i 
Ciències Químiques, Facultat d’Humanitats i Educació i 
Escola Universitària de Ciències Empresarials que, inicial-
ment, s’ocupen de la gestió administrativa i organització 
dels ensenyaments assenyalats a l’apartat anterior.

3. Les escoles universitàries adscrites actualment a 
la Universitat de Valladolid, radicades a Burgos, s’adscri-
uen a la nova Universitat que es crea per aquesta Llei.

4. S’extingeixen els estudis de Química impartits al 
Col·legi Universitari de Burgos, que queda clausurat. Els 
ensenyaments corresponents s’integren a la Facultat de 
Ciències i Tecnologia dels Aliments i Ciències Químiques a 
què es refereix l’apartat 2 anterior.

Article 3. Inici de l’activitat acadèmica.

1. La Universitat de Burgos, en el marc de la planifi-
cació econòmica establerta pel Govern, inicia les seves 
activitats durant el curs 1994/1995.

2. El començament de les activitats de la Universitat 
que es crea ha de ser autoritzat pel Ministeri d’Educació i 
Ciència, prèvia homologació pel Consell d’Universitats 
dels plans d’estudi dels ensenyaments que s’hi han d’im-
partir, les directrius generals pròpies dels quals hagin 
estat aprovades pel Govern, de conformitat amb el Reial 
decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’establei-
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xen les directrius generals comunes dels plans d’estudis 
dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot 
el territori nacional.

Disposició addicional única. Personal, edificis i instal·
lacions.

El Govern ha d’iniciar el procediment corresponent, 
amb l’adopció de les mesures que legalment siguin pro-
cedents, a fi d’integrar en la nova Universitat els mitjans 
humans, recursos materials, immobles i instal·lacions de 
la Universitat de Valladolid a Burgos. Les universitats de 
Valladolid i Burgos han de mantenir l’ús comú del Com-
plex Residencial i Social de Sedano en la forma que con-
vinguin.

Des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i en el termini 
que, amb anterioritat a la finalització del curs acadèmic 
1994/1995, assenyali el Ministeri d’Educació i Ciència, el 
personal actual dels centres a què es refereix l’article 2 
pot sol·licitar, una sola vegada, romandre a la Universitat 
de Valladolid. El Ministeri d’Educació i Ciència ha d’eme-
tre resolució, tenint en compte les necessitats del servei i 
d’acord amb les universitats de Burgos i Valladolid, i adop-
tar, si s’escau, les mesures oportunes.

Disposició transitòria primera. Règim de funcionament.

Fins que no s’aprovin els Estatuts de la Universitat de 
Burgos, el Ministeri d’Educació i Ciència exerceix, res-
pecte a aquesta, les competències que la Llei orgànica 
11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, atribueix 
a les universitats, i també pot recollir el coneixement de 
tots els assumptes que consideri oportuns o delegar com-
petències en l’esmentada Universitat; tot això, sense per-
judici de les que s’assignen als òrgans creats en aquesta 
Llei i de les que es desprenguin de la normativa singular 
a què es refereix la disposició transitòria tercera.

Disposició transitòria segona. Òrgans de govern provisi·
onals.

Als efectes del que preveu la disposició anterior, es 
creen els òrgans següents:

a) Comissió Gestora.
La Comissió Gestora exerceix les funcions de govern 

necessàries per a l’organització i posada en funcionament 
de la nova Universitat i el desenvolupament de les activi-
tats acadèmiques i administratives. Està formada per un 
president, que ha de ser catedràtic d’universitat, i un 
màxim de set vocals, tots nomenats pel ministre d’Educa-
ció i Ciència.

Corresponen al president de la Comissió Gestora, en 
l’àmbit de l’autonomia que a aquesta es reconeix, les fun-
cions que la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de 
reforma universitària, atribueix al rector, com a màxima 
autoritat acadèmica de la Universitat.

b) Consell d’Administració.
El Consell d’Administració exerceix les funcions eco-

nòmiques i pressupostàries que la legislació atribueix al 
Consell Social de la Universitat. Està presidit pel secretari 
d’Estat d’Universitats i Investigació i en formen part el 
director general d’Ensenyament Superior i un represen-

tant del Consell de Govern de la comunitat autònoma, 
tots dos com a vicepresidents, i el primer supleix el presi-
dent en cas d’absència; dos pel Ministeri d’Educació i 
Ciència, un dels quals, funcionari d’aquest Ministeri, actua 
de secretari; dos per la Comissió Gestora; un per la Dipu-
tació Provincial de Burgos i un per l’Ajuntament de Bur-
gos, elegits tots dos pels plens respectius.

c) Consell Assessor.
Una vegada la Universitat iniciï les activitats, s’ha de 

constituir un Consell Assessor que exerceixi funcions de 
comunicació i cooperació entre les diferents estructures 
universitàries, i d’assessorament de la Comissió Gestora. 
Ha d’estar presidit pel president de la Comissió Gestora i 
n’han de formar part representants dels departaments, 
centres i estaments universitaris, inclosos els centres ads-
crits, en el nombre que estableixi la Comissió.

Disposició transitòria tercera. Normativa singular.

En el termini d’un any, a partir de la publicació 
d’aquesta Llei, el Govern, a proposta del ministre d’Edu-
cació i Ciència, escoltada la Comissió Gestora de la Uni-
versitat de Burgos, ha de determinar l’altra normativa sin-
gular reguladora de l’activitat de la Universitat fins a 
l’aprovació dels Estatuts.

Disposició transitòria quarta. Estatuts.

En el termini màxim de cinc anys des de l’inici de les 
activitats acadèmiques, la Universitat ha de procedir a 
l’elecció del Claustre Universitari constituent. Aquest ha 
d’escollir el rector i elaborar, seguidament, els Estatuts de 
la Universitat, en el termini màxim d’un any a partir de la 
seva constitució. Si, transcorregut aquest termini, la Uni-
versitat no ha sotmès els Estatuts a l’aprovació del Govern, 
aquest ha de promulgar uns estatuts provisionals.

Disposició final única. Entrada en vigor i desplegament 
de la Llei.

1. S’autoritza el Govern i els ministres d’Educació i 
Ciència i d’Economia i Hisenda per dictar, en l’esfera de 
les seves competències, les disposicions necessàries per 
a l’aplicació i el desplegament del que disposa aquesta 
Llei, i també per transferir a la Universitat de Burgos, a 
mesura que aquesta assumeixi la responsabilitat de les 
activitats de la seva competència, fins al moment exerci-
des per la Universitat de Valladolid, els crèdits tant d’ope-
racions corrents com de capital, assignats a aquestes acti-
vitats en els pressupostos de despeses vigents a cada 
moment.

2. Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 26 de maig de 1994.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


