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Coordinación Universitaria antes do 30 de marzo de 
cada ano respecto aos programas de posgrao de 
nova implantación para o curso académico seguinte. 
Estes programas e os seus correspondentes títulos 
serán publicados no «Boletín Oficial del Estado.»

Dous. A disposición transitoria segunda queda 
redactada do seguinte modo:

«Disposición transitoria segunda. Implantación 
dos programas de posgrao.

Coa implantación dos estudos de doutoramento 
previstos neste real decreto iniciarase a progresiva 
extinción dos programas de doutoramento do 
mesmo ámbito de coñecemento que estivesen en 
vigor na universidade de que se trate. En todo caso, 
o proceso de extinción dos programas de doutora-
mento regulados polo Real decreto 778/1998, do 30 
de abril, deberá comezar, como data límite, o 1 de 
outubro de 2009.»

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do disposto no 
artigo 149.1.30.ª da Constitución española e en uso da 
autorización outorgada ao Goberno polo artigo 88.2 e dis-
posición derradeira terceira da Lei orgánica 6/2001, do 21 
de decembro, de universidades, e é de aplicación en todo 
o territorio nacional.

XEFATURA DO ESTADO
  2891 CORRECCIÓN de erros da Lei 43/2006, do 29 de 

decembro, para a mellora do crecemento e do 
emprego. («BOE» 37, do 12-2-2007.)

Advertido erro na Lei 43/2006, do 29 de decembro, 
para a mellora do crecemento e do emprego, publicada 
no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en lingua 
galega número 1, do 1 de xaneiro de 2007, procédese a 
efectuar a oportuna rectificación:

Nas páxinas 236 e 237 o anexo titulado: «Programa de 
fomento de emprego Lei para a mellora do crecememento 
e do emprego (bonificacións empresariais á contratación 
laboral)», debe ter o seguinte contido: 

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid o 9 de febreiro de 2007.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Educación e Ciencia,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO 
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ANEXO

PROGRAMA DO FOMENTO DE EMPREGO 
LEI PARA A MELLORA DO CRECEMENTO E DO EMPREGO 

(Bonificacións empresariais á contratación laboral) 

Colectivos Descrición Contía anual (euros) Duración

BONIFICACIÓNS Á CONTRATACIÓN INDEFINIDA 

Desempregadas, así como as vítimas de violencia de xénero
(art. 2.1.a) e 2.4). 

850 4 anos 

Contratadas nos 24 meses seguintes ao parto (art. 2.1.b). 1.200 4 anos Mulleres

Contratadas despois de 5 anos de inactividade laboral, se, 
anteriormente á súa retirada, traballaron cando menos 3 anos
(art. 2.1.c). 

1.200 4 anos 

Maiores de 45 anos (art. 2.1.d) 1.200

Toda a 
vixencia

do
contrato

Mozos/as De 16 a 30 anos (art. 2.1.c). 800 4 anos 

Parados de polo menos 6 meses e traballadores en situación de 
exclusión social (arts. 2.1.f) e 2.5.) 

600 4 anos 

Persoas con discapacidade (art. 2.2) 
Mulleres con 

discapacidade
(art. 2.2.3) 

Persoas maiores 
de 45 anos con 
discapacidade

(art. 2.2.3) 

- En xeral (art. 2.2.1) 4.500 5.350 5.700 

- En caso de discapacidade servera (art. 2.2.2) 5.100 5.950 6.300 

Toda a 
vixencia

do
contrato

Outros
colectivos
e
situacións
especiais

Conversións en indefinidos de contratos formativos, de 
revezamento e substitución por xubilación (art. 2.6) 

500 4 anos 

PLAN EXTRADORDINARIO PARA A CONVERSIÓN DE EMPREGO TEMPORAL EN FIXO 

Conversións en indefinidos de contratos temporais, incluídos os contratos 
formativos, de revezamento e de substitución por xubilación, en todos os casos 
celebrados antes do 1 de xulllo de 2006, sempre que a conversión se realice 
antes do 1 de xaneiro de 2007 (art. 3). 

800 3 anos 
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BONIFICACIÓNS EN SUPOSTOS EXCEPCIONAIS DE CONTRATACIÓN TEMORAL 

Persoas con discapacidade contratadas mediante o contrato 
temporal de fomento do emprego (art. 2.2.4). 

Homes
menores de 

45 anos 

Homes
maiores de 

45 anos 

Mulleres
menores de 

45 anos 

Mulleres
maiores de 

45 anos 
Duración

- En xeral 3.500 4.100 4.100 4.700 
Toda a 

vixencia do 
contrato

- En caso de discapacidade severa 4.100 4.700 4.700 5.300 
Toda a 

vixencia do 
contrato

Vítimas de violencia de xénero ou doméstica (art. 2.4). 600
Toda a 

vixencia do 
contrato

Persoas en situación de exclusión social (art. 2.5) 500
Toda a 

vixencia do 
contrato

BONIFICACIÓNS PARA O MANTEMENTO DO EMPREGO INDEFINIDO 

Contratos de carácter indefinido de traballadores de 60 ou máis anos cunha 
antigüidade na empresa de 5 ou máis anos 8art. 4.1). 

50 por cento de achega empresarial por 
contixencias comúns salvo incapacidade 
temporal, incrementándose anualmente un 10 
por 100 ata o 100 por 100 

Toda a 
vixencia do 

contrato

Mulleres con contrato suspendido (indefinido ou temporal que se transforme 
en indefinido) reincorporadas despois da maternidade (art. 4.2) 

1.200 4 anos

BONIFICACIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE POLOS CENTROS 
ESPECIAIS DE EMPREGO 

Contratos indefinidos ou temporais (art. 2.3) 

100 por 100 das cotas empresariais á 
Seguridade Social, incluídas as de accidentes 

de traballo e enfermidade profesional e as 
cotas de recadación conxunta 

Toda a 
vixencia do 

contrato


