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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’UNIVERSITATS
16147 Ordre UNI/1191/2020, de 3 de desembre, per la qual es modifica l’annex I del 

Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre, pel qual s’estableix l’acreditació 
nacional per a l’accés de cossos docents universitaris.

El Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre, pel qual s’estableix l’acreditació nacional per 
a l’accés als cossos docents universitaris, disposa que la valoració dels mèrits i les 
competències en el procediment per a l’obtenció de l’acreditació nacional l’han de dur a 
terme comissions designades a aquest efecte pel Consell d’Universitats que depenen 
administrativament del departament de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i 
Acreditació (d’ara endavant, ANECA) competent per a l’avaluació del professorat i que 
gaudeixen d’autonomia per a l’exercici de les seves funcions.

Per fer-ho, es crea una comissió per a cada àmbit acadèmic i científic resultant de 
l’agrupació d’àrees de coneixement afins. En concret, el Reial decret 415/2015, de 29 de 
maig, pel qual es modifica el Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris, incorpora un annex I 
al Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre, en què es recullen la denominació i les àrees de 
coneixement assignades a les comissions d’acreditació.

L’experiència dels últims anys de funcionament del procediment d’acreditació nacional 
mostra un gran desequilibri en el nombre d’expedients que han de resoldre les diferents 
comissions. Així, per exemple, la Comissió D15 sobre Ciències Econòmiques i Empresarials 
ha de resoldre gairebé cinc vegades més expedients que les que menys càrrega tenen (B6 
sobre Ciències Biomèdiques i E21 sobre Història de l’Art i Expressió Artística) i gairebé 
duplica la següent en el nombre de sol·licituds (D16 sobre Ciències de l’Educació). Sens 
dubte, aquest desequilibri està afectant la càrrega de treball de les comissions i el temps de 
resolució dels expedients que se situa per damunt dels dotze mesos.

Tot això planteja la necessitat de modificar l’estructura i l’assignació d’àrees de coneixement 
de les diferents comissions i, en conseqüència, alguna de les seves denominacions per fer-les 
més operatives i reflectir la càrrega real de treball, a fi de garantir un procediment àgil i, en 
definitiva, afavorir els sol·licitants del procediment d’acreditació nacional.

Aquesta norma s’adequa als principis de bona regulació a què es refereix l’article 129 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. En aquest sentit, s’hi garanteixen els principis de necessitat i eficàcia, atès que la 
norma és l’instrument més indicat per als interessos que es persegueixen, i el principal és la 
modificació de les denominacions de les àrees de coneixement de les comissions 
d’acreditació per aconseguir un servei efectiu als ciutadans en el marc del procediment per 
a l’obtenció de l’acreditació nacional. Així mateix, la norma és coherent amb el principi de 
proporcionalitat, ja que conté la regulació imprescindible per atendre les necessitats que s’hi 
volen cobrir, i amb el principi de seguretat jurídica, ja que és coherent amb la resta de 
l’ordenament jurídic nacional. Igualment, la norma és conforme amb els principis d’eficiència, 
ja que vol garantir una agilitat més gran dels procediments administratius de conformitat amb 
els principis que recull la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i 
transparència, ja que s’hi defineix clarament el seu objectiu i s’hi garanteix la participació de 
l’ANECA en la seva elaboració.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació que preveu la disposició final segona 
del Reial decret 415/2015, de 29 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1312/2007, 
de 5 d’octubre, pel qual s’estableix l’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents 
universitaris, que habilita el titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el Ministeri 
d’Universitats actual en virtut del Reial decret 431/2020, de 3 de març, pel qual es 
desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Universitats, per modificar, 
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mitjançant una ordre, la denominació i les àrees de coneixement assignades a les 
comissions d’acreditació que recull l’annex I, sempre que no se n’incrementi el nombre.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’article 149.1.30a de la Constitució espanyola 
relatiu a les normes bàsiques per al desplegament de l’article 27 de la Constitució, a fi de 
garantir el compliment de les obligacions dels poders públics en aquesta matèria.

En virtut d’això, i amb l’informe favorable previ del Consell d’Universitats, disposo:

Article únic. Modificació del Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris.

L’annex I del Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre, pel qual s’estableix l’acreditació 
nacional per a l’accés als cossos docents universitaris, queda substituït pel que figura en 
l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 3 de desembre de 2020.– El ministre d’Universitats, Manuel Castells Oliván.

ANNEX

 «ANNEX I

Comissions d’acreditació i àrees de coneixement assignades a cadascuna d’aquestes

A. Ciències

A1. Matemàtiques.

005. Àlgebra.
015. Anàlisi matemàtica.
265. Estadística i recerca operativa.
440. Geometria i topologia.
595. Matemàtica aplicada.

A2. Física.

038. Astronomia i astrofísica.
400. Física de la Terra, astronomia i astrofísica.
247. Electromagnetisme.
385. Física aplicada.
390. Física atòmica molecular i nuclear.
395. Física de la matèria condensada.
398. Física de la Terra.
405. Física teòrica.
647. Òptica.

A3. Química.

750. Química analítica.
755. Química física.
760. Química inorgànica.
765. Química orgànica.

A4. Ciències de la natura.

028. Antropologia física.
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063. Botànica.
120. Cristal·lografia i mineralogia.
220. Ecologia.
240. Edafologia i química agrícola.
280. Estratigrafia.
412. Fisiologia vegetal.
427. Geodinàmica externa.
428. Geodinàmica interna.
655. Paleontologia.
685. Petrologia i geoquímica.
819. Zoologia.

A5. Biologia cel·lular i molecular.

050. Biologia cel·lular.
060. Bioquímica i biologia molecular.
420. Genètica.

B. Ciències de salut

B6. Ciències biomèdiques.

020. Anatomia patològica.
025. Anatomia i anatomia patològica comparades.
027. Anatomia i embriologia humana.
410. Fisiologia.
443. Histologia.
566. Immunologia.
630. Microbiologia.
660. Parasitologia.
807. Toxicologia.

B7. Medicina clínica i especialitats clíniques.

090. Cirurgia.
183. Dermatologia.
275. Estomatologia.
610. Medicina.
613. Medicina legal i forense.
645. Obstetrícia i ginecologia.
646. Oftalmologia.
653. Otorinolaringologia.
670. Pediatria.
745. Psiquiatria.
770. Radiologia i medicina física.
817. Urologia.
830. Traumatologia i ortopèdia.

B8. Especialitats sanitàries.

255. Infermeria.
413. Fisioteràpia.
310. Farmàcia i tecnologia farmacèutica.
315. Farmacologia.
640. Nutrició i bromatologia.
615. Medicina preventiva i salut pública.
617. Medicina i cirurgia animal.
773. Sanitat animal.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 326  Dimarts 15 de desembre de 2020  Secc. I. Pàg. 4

C. Enginyeria i arquitectura

C9. Enginyeria química, dels materials i del medi natural.

065. Ciència dels materials i enginyeria metal·lúrgica.
500. Enginyeria agroforestal.
550. Enginyeria nuclear.
555. Enginyeria química.
565. Enginyeria tèxtil i paperera.
700. Producció animal.
705. Producció vegetal.
780. Tecnologia dels aliments.
790. Tecnologies del medi ambient.

C10. Enginyeria mecànica i de la navegació.

083. Ciències i tècniques de la navegació.
115. Construccions navals.
495. Enginyeria aeroespacial.
515. Enginyeria dels processos de fabricació.
530. Enginyeria i infraestructures dels transports.
540. Enginyeria hidràulica.
545. Enginyeria mecànica.
590. Màquines i motors tèrmics.
600. Mecànica de fluids.
605. Mecànica de mitjans continus i teoria d’estructures.
720. Projectes d’enginyeria.

C11. Enginyeria elèctrica i de telecomunicacions.

250. Electrònica.
520. Enginyeria de sistemes i automàtica.
535. Enginyeria elèctrica.
560. Enginyeria telemàtica.
785. Tecnologia electrònica.
800. Teoria del senyal i comunicacions.

C12. Enginyeria informàtica.

035. Arquitectura i tecnologia de computadors.
075. Ciència de la computació i intel·ligència artificial.
570. Llenguatges i sistemes informàtics.

C13. Arquitectura, enginyeria civil, construcció i urbanisme.

295. Explotació de les mines.
100. Composició arquitectònica.
110. Construccions arquitectòniques.
300. Expressió gràfica arquitectònica.
305. Expressió gràfica en l’enginyeria.
505. Enginyeria cartogràfica geodèsica i fotogrametria.
510. Enginyeria de la construcció.
525. Enginyeria del terreny.
710. Prospecció i investigació minera.
715. Projectes arquitectònics.
815. Urbanística i ordenació del territori.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 326  Dimarts 15 de desembre de 2020  Secc. I. Pàg. 5

D. Ciències socials i jurídiques

D14. Dret.

125. Dret administratiu.
130. Dret civil.
135. Dret constitucional.
140. Dret del treball i de la Seguretat Social.
145. Dret eclesiàstic d’Estat.
150. Dret financer i tributari.
155. Dret internacional privat.
160. Dret internacional públic i relacions internacionals.
165. Dret mercantil.
170. Dret penal.
175. Dret processal.
180. Dret romà.
381. Filosofia del dret.
470. Història del dret i de les institucions.

D15. Ciències econòmiques.

225. Economia aplicada.
235. Economia, sociologia i política agrària.
415. Fonaments d’anàlisi econòmica.
480. Història i institucions econòmiques.
623. Mètodes quantitatius per a l’economia i l’empresa.

D16. Ciències empresarials.

095. Comercialització i investigació de mercats.
230. Economia financera i comptabilitat.
650. Organització d’empreses.

D17. Ciències de l’educació.

187. Didàctica de l’expressió corporal.
189. Didàctica de l’expressió musical.
193. Didàctica de l’expressió plàstica.
195. Didàctica de la llengua i literatura.
200. Didàctica de la matemàtica.
205. Didàctica de les ciències experimentals.
210. Didàctica de les ciències socials.
215. Didàctica i organització escolar.
245. Educació física i esportiva.
625. Mètodes de recerca i diagnòstic en educació.
805. Teoria i història de l’educació.

D18. Ciències del comportament.

620. Metodologia de les ciències del comportament.
680. Personalitat, avaluació i tractament psicològic.
725. Psicobiologia.
730. Psicologia bàsica.
735. Psicologia evolutiva i de l’educació.
740. Psicologia social.

D19. Ciències socials.

030. Antropologia social.
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040. Biblioteconomia i documentació.
070. Ciència política i de l’Administració.
105. Comunicació audiovisual i publicitat.
383. Filosofia moral.
475. Història del pensament i dels moviments socials i polítics.
675. Periodisme.
775. Sociologia.
813. Treball social i serveis socials.

E. Art i humanitats

E20. Història, filosofia i art.

010. Anàlisi geogràfica regional.
033. Arqueologia.
085. Ciències i tècniques historiogràfiques.
375. Filosofia.
430. Geografia física.
435. Geografia humana.
445. Història antiga.
450. Història contemporània.
455. Història d’Amèrica.
460. Història de la ciència.
485. Història medieval.
490. Història moderna.
585. Lògica i filosofia de la ciència.
695. Prehistòria.
185. Dibuix.
260. Escultura.
270. Estètica i teoria de les arts.
465. Història de l’art.
635. Música.
690. Pintura.

E21. Filologia i lingüística.

285. Estudis àrabs i islàmics.
568. Estudis de l’Àsia oriental.
290. Estudis hebreus i arameus.
320. Filologia alemanya.
325. Filologia catalana.
327. Filologia eslava.
335. Filologia francesa.
340. Filologia grega.
345. Filologia anglesa.
350. Filologia italiana.
355. Filologia llatina.
360. Filologia romànica.
365. Filologia basca.
370. Filologia gallega i portuguesa.
567. Llengua espanyola.
575. Lingüística general.
580. Lingüística indoeuropea.
583. Literatura espanyola.
796. Teoria de la literatura i literatura comparada.
814. Traducció i Interpretació.»

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


