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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ
11108 REIAL DECRET 989/2008, de 13 de juny, pel qual es regula la contractació 

excepcional de professors col·laboradors.

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, estableix en el seu article 48 que les modalitats de 
contractació laboral específica de l’àmbit universitari són les que es corresponen 
amb les figures d’ajudant, professor ajudant doctor, professor contractat doctor, 
professor associat i professor visitant.

Tanmateix, i fins que es consolidi la nova ordenació dels ensenyaments 
universitaris que preveu el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, diversos centres 
universitaris podrien trobar dificultats per cobrir, amb les esmentades modalitats de 
contractació laboral, determinades necessitats docents especials.

Amb aquesta finalitat, el present Reial decret dóna compliment al mandat que 
conté la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 4/2007, que preveu que el 
Govern, amb l’informe previ del Consell d’Universitats, ha d’establir per reglament 
les condicions i els terminis en els quals, de forma excepcional, les universitats poden 
contractar professores o professors col·laboradors entre diplomats, arquitectes 
tècnics o enginyers tècnics que, en tot cas, han de disposar d’un informe favorable 
de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació o de l’òrgan d’avaluació 
externa que la Llei de la Comunitat Autònoma determini.

En aquesta norma s’ha establert com a termini límit per convocar concursos per 
a les esmentades contractacions el 3 de maig de 2013, data en què es compliran sis 
anys des de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, 
temps suficient perquè s’hagi completat ja la implantació generalitzada dels nous 
ensenyaments.

L’esmentat termini persegueix, a més, ser compatible amb les previsions que conté 
el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, abans esmentat, en virtut de les quals en el 
curs acadèmic 2010-2011 ja no es poden oferir places de nou ingrés per a l’accés a les 
actuals titulacions. D’aquesta manera el curs 2009-2010 serà l’últim en què els 
estudiants puguin accedir als ensenyaments conduents a l’obtenció de títols de 
diplomat, arquitecte tècnic o enginyer tècnic, per la qual cosa quan acabi el curs 
acadèmic 2011-2012 aquests estudiants estaran, amb caràcter general, en condicions 
d’obtenir els títols esmentats.

D’altra banda, com que a l’entrada en vigor de la nova Llei hi havia professores i 
professors col·laboradors contractats d’acord amb les modalitats contractuals llavors 
previstes, i tenint en compte que la nova redacció que fa l’esmentada Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, ha suprimit com a modalitat de contractació laboral l’esmentada 
figura, la disposició addicional tercera de la dita Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, 
estableix que els qui a l’entrada en vigor d’aquesta Llei estiguin contractats com a 
professores i professors col·laboradors d’acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, poden continuar exercint les seves funcions docents i 
investigadores.

Finalment, el present Reial decret preveu en la seva disposició addicional primera 
la possibilitat que la contractació de professores i professors col·laboradors a la qual 
es refereix aquest Reial decret es pugui estendre als diplomats, arquitectes tècnics o 
enginyers tècnics que, amb caràcter previ a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, disposin d’un informe favorable, com a professora o professor 
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col·laborador 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 determini.

El present Reial decret ha estat informat per la Comissió Superior de Personal, pel 
Consell d’Universitats i per la Conferència General de Política Universitària.

S’ha optat perquè el present Reial decret estableixi amb caràcter bàsic les 
condicions i els terminis en els quals, excepcionalment, les universitats poden 
contractar professors col·laboradors, per considerar que aquesta regulació és un 
complement imprescindible de les previsions que conté la disposició transitòria 
segona de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, pel fet que constitueix un dels supòsits en 
els quals és admissible l’extensió del caràcter bàsic a l’àmbit reglamentari d’acord 
amb la jurisprudència constitucional.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Ciència i Innovació, amb l’aprovació 
prèvia de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 13 de juny de 
2008,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

El present Reial decret té per objecte la regulació de les condicions i terminis en 
els quals, de manera excepcional, les universitats poden contractar professores i 
professors col·laboradors, d’acord amb el que preveu la disposició transitòria segona 
de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’universitats.

Article 2. Contractació de professores i professors col·laboradors.

Amb caràcter excepcional i de forma motivada, les universitats poden contractar, 
en els termes que preveu el present Reial decret, professores i professors 
col·laboradors en determinades titulacions específiques que han de ser indicades 
en la convocatòria i que per la seva naturalesa i contingut puguin ser ateses per 
diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics per cobrir necessitats docents 
singulars que no puguin ser ateses a través de les modalitats de contractació laboral 
específiques de l’àmbit universitari que preveu l’article 48.2 de la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Article 3. Condicions per a la contractació.

La contractació a què es refereix l’article anterior s’ha de fer entre diplomats, 
arquitectes tècnics o enginyers tècnics, que, en tot cas, han de tenir un informe 
favorable emès a aquest efecte per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i 
Acreditació o l’òrgan d’avaluació externa que la Llei de la Comunitat Autònoma 
determini.

Article 4. Règim de les convocatòries.

La contractació de professores i professors col·laboradors s’ha de portar a terme 
mitjançant les corresponents convocatòries públiques realitzades per les universitats 
que s’han d’ajustar al que estableixen l’article 48 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, el present Reial decret, i també la regulació pròpia de les 
comunitats autònomes, els Estatuts de la Universitat i altres normes generals 
aplicables. Les convocatòries han de precisar les titulacions concretes de diplomat, 
enginyer tècnic i arquitecte tècnic que, per a cada cas, s’exigeixin i les activitats 
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docents singulars a les quals es refereix l’article dos d’aquest Reial decret, que ha de 
dur a terme el candidat.

Article 5. Requisits de les candidates i dels candidats.

Les candidates i els candidats a professor col·laborador han d’estar en possessió del 
títol concret que en cada cas exigeixi la convocatòria corresponent.

Les universitats poden exigir el compliment d’altres requisits específics que tinguin 
relació objectiva amb les activitats docents singulars que s’han de dur a terme, que en tot 
cas s’han d’establir de manera general.

En el cas de títols obtinguts conforme a sistemes educatius estrangers, l’interessat ha 
d’estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació a Espanya respecte 
d’aquell.

Article 6. Terminis per a la contractació de professorat col·laborador.

Les universitats poden convocar concursos per a la contractació de professores i 
professors col·laboradors en els termes que preveuen els articles anteriors fins al 3 de 
maig de 2013.

Disposició addicional primera. Acreditacions anteriors.

La contractació de professores i professors col·laboradors a la qual es refereix 
aquest Reial decret es pot estendre als diplomats, arquitectes tècnics o enginyers 
tècnics que, amb caràcter previ a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 4/2007, de 12 
d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre, d’universitats, 
disposin d’un informe favorable, com a professora o professor col·laborador 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 determini.

Disposició addicional segona. Contractes anteriors.

D’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, els qui estiguin contractats com a professores i professors 
col·laboradors d’acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 
poden continuar exercint les seves funcions docents i investigadores.

Disposició final primera. Títol competencial.

El present Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.1a i 
30a de la Constitució i en compliment del mandat que preveu la disposició 
transitòria segona de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i és aplicable en tot el 
territori nacional.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 13 de juny de 2008.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Ciència i Innovació,

CRISTINA GARMENDIA MENDIZÁBAL
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