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(2) Les autoritats de seguretat competents de les
parts s’han de consultar mútuament, a requeriment
d’una d’elles, amb la finalitat d’assegurar una estreta
cooperació en l’aplicació de les disposicions d’aquest
Acord.
(3) Cada part ha de permetre les visites al seu territori dels representants de l’autoritat de seguretat competent de l’altra part, amb la finalitat de discutir els procediments per a la protecció de la informació classificada
transmesa per l’altra part.
ARTICLE 13
Solució de controvèrsies
Qualsevol controvèrsia relativa a la interpretació o
aplicació d’aquest Acord s’ha de resoldre mitjançant consultes entre les autoritats de seguretat competents de les
parts o, en cas que sigui impossible arribar a aquesta
solució, a través de vies diplomàtiques.
ARTICLE 14
Disposicions finals
(1) Aquest Acord entra en vigor de conformitat amb
les lleis nacionals de cadascuna de les parts, la qual cosa
s’ha de comunicar mitjançant el bescanvi de notes.
L’Acord entra en vigor el primer dia del segon mes després de la recepció de l’última nota.
(2) Aquest Acord es conclou per un període de temps
indefinit. Cada part pot denunciar aquest Acord mitjançant una notificació per escrit remesa a l’altra part. En
aquest cas, el present Acord expira sis mesos després de
la data de recepció de la notificació.
(3) En cas de terminació, tota la informació classificada transmesa o originada com a resultat de la cooperació mútua entre les parts, inclosa l’originada amb motiu
de l’execució d’un contracte classificat, continua estant
protegida de conformitat amb les disposicions establertes
en aquest Acord durant tant de temps com ho requereixi
el nivell de classificació de seguretat.
(4) Aquest Acord pot ser esmenat amb el consentiment mutu per escrit de totes dues parts. Les esmenes
esmentades entren en vigor d’acord amb l’apartat 1
d’aquest article.
Fet en dos originals, cadascun d’ells en espanyol,
polonès i anglès. En cas de discrepància en la interpretació preval el text anglès.
En nom del Regne d’Espanya,
Alberto Saiz Cortés
Secretari d’Estat
Director del Centre Nacional
d’Intel·ligència
Data: 18.04.2006
Lloc: Madrid

En nom de la República
de Polònia,
Zbigniew Wassermann
Ministre Coordinador
de Serveis Especials
de la República de Polònia
Data: 25.05.2006
Lloc: Varsòvia

Aquest Acord entra en vigor l’1 d’abril de 2007, primer
dia del segon mes següent a la recepció de l’última de les
notes de comunicació de compliment dels requisits legals
interns respectius, segons estableix l’article 14.1.
Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 29 de març de 2007.–El secretari general tècnic del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Francisco Fernández Fábregas.
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LLEI ORGÀNICA 4/2007, de 12 d’abril, per la qual
es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats. («BOE» 89, de 13-4-2007.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei
orgànica següent i jo la sanciono.
PREÀMBUL
Des de la promulgació de la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’universitats, han passat cinc anys. En
aquest període s’han detectat algunes deficiències en el
seu funcionament que n’aconsellen la revisió. A més,
altres elements de l’entorn han canviat i indueixen també
a fer-hi modificacions. Entre aquests fets hi ha els acords
en política d’educació superior a Europa i l’impuls que la
Unió Europea pretén donar a la recerca en tots els països
membres. Aquestes circumstàncies aconsellen la correcció de les deficiències detectades i la incorporació d’alguns elements que millorin la qualitat de les universitats
espanyoles.
La Llei aposta decididament per l’harmonització dels
sistemes educatius superiors en el marc de l’espai europeu d’educació superior i assumeix la necessitat d’una
profunda reforma en l’estructura i l’organització dels
ensenyaments, basada en tres cicles: grau, màster i doctorat. Es dóna així resposta a la voluntat de la comunitat
universitària d’assentar els principis d’un espai comú,
basat en la mobilitat, el reconeixement de titulacions i la
formació al llarg de la vida. El nou model d’ensenyaments
aporta una manera diferent d’entendre la universitat i les
seves relacions amb la societat. Es tracta d’oferir una formació de qualitat que atengui els reptes i els desafiaments
del coneixement i doni resposta a les necessitats de la
societat.
Així, les reformes estan guiades per la voluntat de
potenciar l’autonomia de les universitats, alhora que
s’augmenta l’exigència de rendir comptes sobre el compliment de les seves funcions. Aquest principi és impulsat
per la Unió Europea donant suport a la modernització de
les universitats europees amb la finalitat de convertir-les
en agents actius per a la transformació d’Europa en una
economia plenament integrada a la societat del coneixement. L’autonomia és la principal característica que les
universitats tenen per respondre amb flexibilitat i rapidesa a les necessitats canviants.
Entre les mesures que potencien l’autonomia de les
nostres universitats, principi reconegut a l’article 27 de la
Constitució espanyola, aquesta Llei flexibilitza el sistema
d’elecció del rector o de la rectora i permet que les mateixes universitats elegeixin l’opció que considerin més
adequada. Així mateix, s’assegura que les decisions de
naturalesa acadèmica de les universitats públiques i privades les adoptin òrgans en què el personal docent i
investigador tinguin una representació majoritària. D’altra banda, la Llei adopta mesures tendents a assegurar
l’equilibri institucional en el si de les universitats i a professionalitzar-ne la gestió.
Un altre dels eixos de la reforma és potenciar el paper
i la responsabilitat de tots els agents del sistema universitari, articulant millor la relació entre aquests. Les comunitats autònomes són responsables de la política universi-
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tària d’acord amb el que preveuen la Constitució i els
estatuts d’autonomia, mentre que a l’Estat, d’acord amb
l’article 149.1.30a, li correspon establir les normes bàsiques per al desplegament de l’article 27.10, que reconeix
l’autonomia de les universitats. L’articulació d’aquest
complex organitzatiu d’Estat-comunitats autònomes i universitats requereix assolir una harmonia de tots els agents
implicats i una relació clara i fluida entre tots aquests. És
especialment important articular les relacions intergovernamentals, d’una banda, i de l’altra, la coordinació i cooperació en l’àmbit acadèmic. Per això, es crea la Conferència General de Política Universitària i es constitueix el
Consell d’Universitats amb funcions d’assessorament,
cooperació i coordinació en l’àmbit acadèmic. A més, es
configura una regulació més adequada del procés de verificació de plans d’estudis i més respectuosa amb el sistema complex que en matèria universitària conformen
l’Administració General de l’Estat, les comunitats autònomes i les universitats.
La selecció del professorat funcionari es modifica
incorporant un model d’acreditació que permeti que les
universitats seleccionin el seu professorat entre els prèviament acreditats. Aquest sistema incorpora per al conjunt
de la comunitat acadèmica més rigor en l’acreditació i
més flexibilitat per a les universitats en la selecció del
personal.
En relació amb la contractació del professorat, aquesta
Llei estableix, seguint les pautes de la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, una sèrie de modalitats contractuals específiques de l’àmbit universitari que, per les
característiques pròpies del treball i per les condicions de
la relació laboral, no es poden subsumir en les figures que
preveu la legislació laboral general. Aquesta Llei defineix
amb més precisió l’especificitat d’aquestes modalitats
contractuals, o bé per la necessitat de completar la formació en el cas dels ajudants i dels professors ajudants doctors, o bé per l’oportunitat d’aportar a la universitat el
coneixement i l’experiència de professionals del sector
productiu –professors associats– o de docents i investigadors de prestigi d’altres universitats –professors visitants–.
Per les especials característiques de la tasca docent i
investigadora que fa la universitat, és necessari establir
per a aquestes modalitats mecanismes de temporalitat
que afavoreixin el desenvolupament del procés acadèmic
i que, d’altra banda, parteixin de la lògica conservació de
la font de coneixement i experiència que aporten aquests
professionals a la universitat i que és la característica
principal que dota de sentit figures com la del professor
associat o la de professor visitant.
L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) té un paper molt important en el binomi
autonomia-rendició de comptes. Per reforçar el seu paper
dins el sistema universitari, s’autoritza la seva creació
com a agència d’acord amb la Llei d’agències estatals per
a la millora dels serveis públics. Amb això, es facilita la
coordinació en els processos de garantia de qualitat i la
definició de criteris d’avaluació.
La implicació de les universitats en la resposta a les
demandes de la societat i el sistema productiu és un altre
dels eixos sobre els quals ha girat la present reforma. Les
universitats han de perseguir una millor formació de les
seves graduades i graduats perquè aquests siguin capaços d’adaptar-se tant a les demandes socials, com a les
demandes del sistema científic i tecnològic. També han de
donar una resposta adequada a les necessitats de formació al llarg de tota la vida i obrir-se als qui, a qualsevol
edat, vulguin accedir a la seva oferta cultural o educativa.
Les universitats, a més d’un motor per a l’avanç del coneixement, han de ser un motor per al desenvolupament
social i econòmic del país. Al costat de la recerca bàsica,
la universitat ha d’impulsar la transferència al sector productiu dels resultats de la seva recerca en coordinació i
complementarietat amb els altres agents del sistema de
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ciència i tecnologia. Una de les mesures per contribuir a
aquest objectiu és l’impuls decidit de la vinculació entre la
recerca universitària i l’entorn productiu del sistema de
ciència i tecnologia a través de la creació d’instituts mixtos de recerca, que permetran una relació directa entre els
agents d’aquest sistema. Així mateix, es preveu potenciar
els mecanismes d’intercanvi de personal investigador
entre el sistema universitari i el productiu.
A més, aquesta Llei preveu l’elaboració d’un estatut
de l’estudiant universitari i la creació del Consell d’Estudiants Universitaris, amb la finalitat d’articular la necessària
participació de l’alumnat en el sistema universitari.
També s’introdueix una modificació del títol XIII de la
Llei orgànica 6/2001, per adequar-lo a la nova situació de
l’espai europeu de l’ensenyament superior.
Un altre aspecte innovador és la inclusió d’un títol
dedicat a l’esport i l’extensió universitària, atès que es
considera que tant l’esport com altres activitats que es
preveuen són un aspecte capital en la formació de l’alumnat universitari.
Aquesta Llei no oblida el paper de la universitat com a
transmissor essencial de valors. El repte de la societat
actual per assolir una societat tolerant i igualitària, en què
es respectin els drets i les llibertats fonamentals i d’igualtat entre homes i dones, s’ha d’assolir, sens dubte, a la
universitat. Aquesta Llei impulsa la resposta de les universitats a aquest repte a través no només de la incorporació d’aquests valors com a objectius propis de la universitat i de la qualitat de la seva activitat, sinó mitjançant
l’establiment de sistemes que permetin assolir la paritat
en els òrgans de representació i més participació de la
dona en els grups de recerca. Els poders públics han de
remoure els obstacles que impedeixen a les dones tenir
una presència en els òrgans de govern de les universitats
i en el nivell més elevat de la funció pública docent i investigadora d’acord amb el percentatge que representen
entre els llicenciats universitaris. A més, aquesta reforma
introdueix la creació de programes específics sobre la
igualtat de gènere, d’ajuda a les víctimes del terrorisme i
l’impuls de polítiques actives per garantir la igualtat
d’oportunitats a les persones amb discapacitat.
La Llei també té en compte la necessitat de potenciar
la projecció internacional del sistema universitari espanyol
i la mobilitat interuniversitària, amb la promoció de
l’oferta educativa i investigadora de les universitats espanyoles. Amb aquesta finalitat es preveu la constitució
d’una fundació del sector públic estatal.
La societat reclama a la universitat del futur una participació activa en els seus processos vitals. Per aquesta
raó, l’acció de la universitat no s’ha de limitar a la transmissió del saber; ha de generar opinió, demostrar el seu
compromís amb el progrés social i ser un exemple per a
l’entorn.
La igualtat entre homes i dones, els valors superiors
de la nostra convivència, el suport permanent a les persones amb necessitats especials, el foment del valor del
diàleg, de la pau i de la cooperació entre els pobles, són
valors que la universitat ha de cuidar de manera especial.
En definitiva, la reforma pretén ser un pas endavant
en l’organització del sistema universitari cap a una estructura més oberta i flexible, que situï les universitats espanyoles en posició més oberta per a la cooperació interna i
la competència internacional, a través de la creació, transmissió, desenvolupament i crítica del coneixement científic i tecnològic i de la transferència dels seus beneficis a la
societat, amb la finalitat que aconsegueixin ser atractives
en un món globalitzat. Una adequada generació i gestió
del coneixement per part de les universitats ha de permetre contribuir a la consecució de més benestar per als
espanyols.
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Article únic. Modificació de la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’universitats.
La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, es modifica en els termes següents:
U. El paràgraf quart de l’apartat 3 de l’article 5 queda
redactat de la manera següent:
«La infracció del que preveuen els paràgrafs
anteriors suposa una modificació de les condicions
essencials del reconeixement o de l’aprovació de
l’adscripció i pot ser causa de la seva revocació.»
Dos. L’apartat 4 de l’article 5 queda redactat de la
manera següent:
«4. Els centres universitaris privats han d’estar
integrats en una universitat privada, com a centres
propis d’aquesta, o adscrits a una de pública o privada.»
Tres. S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 2 de l’article 6 redactat de la manera següent:
«Els poders públics i les universitats a través
dels seus estatuts han d’establir mecanismes perquè en els processos d’acollida dels diferents membres de la comunitat universitària s’afavoreixi el
coneixement suficient de les llengües cooficials.»
Quatre. L’article 7 queda redactat de la manera
següent:
«Article 7. Centres i estructures.
Les universitats públiques estan integrades per
escoles, facultats, departaments, instituts universitaris de recerca i pels altres centres o estructures
necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.»
Cinc. L’article 8 queda redactat de la manera
següent:
«Article 8. Escoles i facultats.
1. Les escoles i les facultats són els centres
encarregats de l’organització dels ensenyaments i
dels processos acadèmics, administratius i de gestió
conduents a l’obtenció de títols de grau. També
poden impartir ensenyaments conduents a l’obtenció d’altres títols, així com portar a terme les altres
funcions que determini la universitat.
2. La creació, modificació i supressió d’aquests
centres, així com la implantació i supressió dels
ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, de conformitat amb el que disposa
l’article 35, les acorda la comunitat autònoma, o bé
per iniciativa pròpia, amb l’acord del consell de
govern de la universitat, o bé per iniciativa de la universitat mitjançant proposta del consell de govern,
en els dos casos amb l’informe favorable previ del
consell social.
3. Del que s’assenyala a l’apartat anterior se
n’ha d’informar la Conferència General de Política
Universitària.»
Sis. L’article 9 queda redactat de la manera següent:
«Article 9. Departaments.
1. Els departaments són les unitats de docència
i recerca encarregades de coordinar els ensenyaments d’un o diversos àmbits del 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 profes-
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sorat, i d’exercir les altres funcions que siguin determinades pels estatuts.
2. La creació, modificació i supressió de departaments correspon a la universitat, d’acord amb els
seus estatuts.»
Set. L’apartat 2 de l’article 10 queda redactat de la
manera següent:
«2. Els instituts universitaris de recerca poden
ser constituïts per una o més universitats, o conjuntament amb altres entitats públiques o privades
mitjançant convenis o altres formes de cooperació,
de conformitat amb els estatuts.
Així mateix, les universitats, conjuntament amb
els organismes públics de recerca, amb els centres
del Sistema Nacional de Salut i amb altres centres
de recerca públics o privats sense ànim de lucre,
promoguts i participats per una administració
pública, poden constituir instituts mixtos de recerca.
A aquests efectes, i d’acord amb el que estableixin
els estatuts de les universitats, el personal docent i
investigador pot ser adscrit a aquests instituts mixtos de recerca.»
Vuit. L’apartat 4 de l’article 10 queda redactat de la
manera següent:
«4. Mitjançant conveni, es poden adscriure a
universitats públiques, com a instituts universitaris
de recerca, institucions o centres de recerca de
caràcter públic o privat. L’aprovació de l’adscripció
o, si s’escau, desadscripció correspon a la comunitat
autònoma, o bé per iniciativa pròpia, amb l’acord
del consell de govern de la universitat i amb l’informe favorable previ del consell social, o bé per
iniciativa de la universitat mitjançant proposta del
consell de govern, amb l’informe favorable previ del
consell social.
Del que assenyala el paràgraf anterior se n’ha
d’informar la Conferència General de Política Universitària.»
Nou. L’article 11 queda redactat de la manera
següent:
«Article 11. Centres d’educació superior adscrits a
universitats.
1. L’adscripció mitjançant conveni a una universitat pública de centres docents de titularitat pública
o privada per impartir estudis conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el
territori nacional requereix l’aprovació de la comunitat autònoma, a proposta del consell de govern de la
universitat, amb l’informe favorable previ del seu
consell social.
L’adscripció mitjançant conveni a una universitat
privada de centres docents de titularitat privada per
impartir estudis conduents a l’obtenció de títols de
caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional
requereix l’aprovació de la comunitat autònoma, a
proposta de la universitat.
2. Els centres adscrits han d’estar establerts en
l’àmbit territorial de la corresponent comunitat autònoma, o comptar, així mateix, amb l’aprovació
d’aquella en què estiguin ubicats.
3. Els centres adscrits a una universitat es
regeixen pel que disposa aquesta Llei, per les normes dictades per l’Estat i les comunitats autònomes
en l’exercici de les seves competències, pel conveni
d’adscripció i per les seves pròpies normes d’organització i funcionament. El començament de les
activitats dels centres adscrits ha de ser autoritzat
per la comunitat autònoma.
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4. El Govern, en compliment del que disposa
l’article 4.3, ha d’establir els requisits bàsics que han
de complir els centres adscrits.
5. Del que assenyalen els apartats 1 i 2 n’ha
d’estar informada la Conferència General de Política
Universitària.»
Deu. L’article 13 queda redactat de la manera
següent:
«Article 13. Òrgans de govern i representació de
les universitats públiques.
Els estatuts de les universitats públiques han
d’establir, com a mínim, els òrgans següents:
a) Col·legiats: consell social, consell de govern,
claustre universitari, juntes d’escola i facultat i consells de departament.
b) Unipersonals: rector o rectora, vicerectors o
vicerectores, secretari o secretària general, gerent,
degans o deganes de facultats, directors o directores d’escoles, de departaments i d’instituts universitaris de recerca.
L’elecció dels representants dels diferents sectors de la comunitat universitària al claustre universitari, a les juntes de facultat o escola i als consells
de departament s’ha de fer mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, en cadascun
d’aquests.
Els estatuts han d’establir les normes electorals
aplicables, les quals han de propiciar en els òrgans
col·legiats la presència equilibrada entre dones i
homes.»
Onze. L’apartat 1 i el primer paràgraf de l’apartat 2 de
l’article 14 queden redactats de la manera següent:
«1. El consell social és l’òrgan de participació
de la societat a la universitat, i ha d’exercir com a
element d’interrelació entre la societat i la universitat.
2. Correspon al consell social la supervisió de
les activitats de caràcter econòmic de la universitat i
del rendiment dels seus serveis i promoure la collaboració de la societat en el finançament de la universitat. Amb aquesta finalitat, ha d’aprovar un pla
anual d’actuacions destinat a promoure les relacions
entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de
l’activitat universitària. Els consells socials poden
disposar de l’oportuna informació i assessorament
dels òrgans d’avaluació de les comunitats autònomes i de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació.»
Dotze. L’apartat 3 de l’article 14 queda redactat de la
manera següent:
«3. La llei de la comunitat autònoma ha de
regular 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 poden ser membres
de la mateixa comunitat universitària. No obstant
això, són 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 serveis, elegits pel consell de govern d’entre els seus membres. El president del consell social
ha de ser nomenat per la comunitat autònoma en la
forma que determini la Llei respectiva.»
Tretze. L’apartat 2 de l’article 15 queda redactat
de la manera següent:
«2. El consell de govern està constituït pel rector, que el presideix, el secretari general i el gerent, i
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per un màxim de 50 membres. En formen part els
vicerectors, una representació de la comunitat universitària, que reflecteixi la composició dels diferents sectors en el claustre, i una representació de
degans i directors, segons estableixin els estatuts. A
més, quan ho determinin els estatuts, poden ser
membres del consell de govern fins a un màxim de
tres membres del consell social que no pertanyin a
la mateixa comunitat universitària.»
Catorze. L’apartat 1 de l’article 16 queda redactat de
la manera següent:
«1. El claustre universitari és el màxim òrgan
de representació de la comunitat universitària. Està
format pel rector, que el presideix, el secretari general i el gerent, i un màxim de 300 membres. Li correspon l’elaboració dels estatuts, l’elecció del rector,
si s’escau, i les altres funcions que li atribueix
aquesta Llei.»
Quinze. L’apartat 2 de l’article 16 queda redactat de la
manera següent:
«2. Sigui quina sigui la forma d’elecció, el
claustre pot convocar, amb caràcter extraordinari,
eleccions a rector a iniciativa d’un terç dels seus
components i amb l’aprovació de dos terços. L’aprovació de la iniciativa comporta la dissolució del
claustre i el cessament del rector, que continua en
funcions fins a la presa de possessió del nou rector.
El procediment és l’establert pels estatuts. Si la iniciativa no és aprovada, cap dels signataris pot participar en la presentació d’una altra iniciativa d’aquest
caràcter fins que hagi passat un any des de la seva
votació.»
Setze. L’apartat 3 de l’article 16 queda redactat de la
manera següent:
«3. Els estatuts regulen la composició i la
durada del mandat del claustre, en el qual estan
representats els diferents sectors de la comunitat
universitària. En tot cas, la majoria dels seus membres han de ser professors doctors amb vinculació
permanent a la universitat.»
Disset.

L’article 17 queda sense contingut.

Divuit. L’article 18 queda redactat de la manera
següent:
«La junta d’escola o facultat, presidida pel degà
o director, és l’òrgan de govern d’aquesta. La composició i el procediment d’elecció dels seus membres els determinen els estatuts. En tot cas, la majoria dels seus membres han de ser professors amb
vinculació permanent a la universitat.»
Dinou. L’apartat 2 de l’article 20 queda redactat de la
manera següent:
«2. El rector és elegit pel claustre, o per la
comunitat universitària mitjançant elecció directa i
sufragi universal, segons indiquin els estatuts de
cada universitat, entre funcionaris en actiu del cos
de catedràtics d’universitat que hi prestin serveis.
Els estatuts també regulen el procediment per a la
seva elecció, la durada del mandat i els supòsits de
la seva substitució en el cas de vacant, absència o
malaltia.
En cas que l’elecció del rector correspongui al
claustre, per ser proclamat rector és necessari que
un candidat o candidata obtingui en primera votació
més de la meitat dels vots a candidatures emesos
vàlidament. Si cap candidat l’assoleix, s’ha de procedir a una segona votació a la qual només poden
concórrer els dos candidats amb un nombre més
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elevat de vots a la primera votació, i és elegit rector
el candidat que obté més vots.
El rector o la rectora és nomenat per l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma.»
Vint. El primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 20
queda redactat de la manera següent:
«3. En el cas que els estatuts estableixin l’elecció del rector per la comunitat universitària, el vot ha
de ser ponderat pels diferents sectors de la comunitat universitària. En tot cas, la majoria correspon als
professors doctors amb vinculació permanent a la
universitat.»
Vint-i-u. L’apartat 4 de l’article 20 queda sense contingut.
Vint-i-dos. L’article 22 queda redactat de la manera
següent:
«Article 22. Secretari general.
El secretari, o la secretària general, que és nomenat pel rector entre funcionaris públics que prestin
serveis a la universitat, que pertanyin a cossos per a
l’ingrés als quals s’exigeixi estar en possessió del
títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent, també ho és del consell de govern.»
Vint-i-tres. L’article 23 queda redactat de la manera
següent:
«Article 23. Gerent.
Al gerent o a la gerent li correspon la gestió dels
serveis administratius i econòmics de la universitat.
És proposat pel rector i nomenat per aquest d’acord
amb el consell social, atenent criteris de competència professional i experiència. El gerent no pot exercir funcions docents.»
Vint-i-quatre. L’article 24 queda redactat de la manera
següent:
«Article 24. Degans de facultat i directors d’escola.
Els degans i deganes de facultat i directors i
directores d’escola tenen la representació dels seus
centres i hi exerceixen les funcions de direcció i gestió ordinària. Són elegits, en els termes establerts
pels estatuts, entre els professors i professores amb
vinculació permanent a la universitat.»
Vint-i-cinc. L’article 25 queda redactat de la manera
següent:
«Article 25. Directors de departament.
Els directors i directores de departament en
tenen la representació i exerceixen les funcions de
direcció i gestió ordinària del departament. Són elegits pel consell de departament en els termes establerts pels estatuts, entre els professors i professores doctors amb vinculació permanent a la
universitat.»
Vint-i-sis. L’apartat 1 de l’article 27 queda redactat de
la manera següent:
«1. Les normes d’organització i funcionament
de les universitats privades han d’establir els seus
òrgans de govern i representació, així com els procediments per a la seva designació i remoció, i han
d’assegurar en aquests òrgans, mitjançant una participació adequada, la representació dels diferents
sectors de la comunitat universitària de manera que
propiciï la presència equilibrada entre dones i
homes. En tot cas, les normes d’organització i funcionament de les universitats privades han de garantir que les decisions de naturalesa estrictament acadèmica les adoptin òrgans en els quals el personal
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docent o investigador hi tingui una representació
majoritària. Igualment, han de garantir que el personal docent o investigador sigui escoltat en el nomenament del rector.»
Vint-i-set.
següent:

El títol IV queda redactat de la manera

«TÍTOL IV
De la coordinació universitària
Article 27 bis. Conferència General de Política
Universitària.
1. La Conferència General de Política Universitària, sense perjudici de les funcions atribuïdes als
òrgans de coordinació universitària de les comunitats autònomes, és l’òrgan de concertació, coordinació i cooperació de la política general universitària al
qual corresponen les funcions de:
a) Establir i valorar les línies generals de política universitària, la seva articulació en l’espai europeu d’educació superior i la seva interrelació amb
les polítiques de recerca científica i tecnològica.
b) Planificació, informe, consulta i assessorament sobre la programació general i plurianual de
l’ensenyament universitari, que comprèn els recursos humans, materials i financers necessaris per a la
prestació del servei públic universitari.
c) Aprovar els criteris de coordinació sobre les
activitats d’avaluació, certificació i acreditació que
regula el títol V.
d) Proposar i valorar mesures per impulsar la
col·laboració entre universitat i empresa.
e) Coordinar l’elaboració i el seguiment d’informes sobre l’aplicació del principi d’igualtat de dones
i homes a la universitat.
En l’exercici de les seves funcions, pot proposar
que se sol·licitin informes o estudis al Consell Econòmic i Social.
2. Bianualment, la Conferència General de Política Universitària ha d’elaborar un informe sobre la
situació del sistema universitari i el seu finançament, i formular propostes que permetin millorar-ne
la qualitat i l’eficiència, assegurar-ne la suficiència
financera, així com garantir als ciutadans les condicions d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació.
3. Sota la presidència del titular del departament ministerial que tingui atribuïdes les competències en matèria d’universitats, està composta pels
responsables de l’ensenyament universitari en els
consells de govern de les comunitats autònomes i
per cinc membres designats pel president de la Conferència.
4. L’organització i el funcionament de la Conferència s’han d’establir en el reglament intern.
Article 28. Consell d’Universitats.
El Consell d’Universitats és l’òrgan de coordinació acadèmica, així com de cooperació, consulta i
proposta en matèria universitària. Li corresponen
les funcions següents, que desenvolupa amb plena
autonomia funcional:
a) Servir de via per a la col·laboració, la cooperació i la coordinació en l’àmbit acadèmic.
b) Emetre informe sobre les disposicions legals
i reglamentàries que afecten el sistema universitari
en el seu conjunt.
c) Prestar l’assessorament que en matèria universitària sigui requerit pel Ministeri d’Educació i
Ciència, la Conferència General de Política Universitària o, si s’escau, de les comunitats autònomes.

2068

Dilluns 16 d’abril 2007

d) Formular propostes al Govern, en matèries
relatives al sistema universitari i a la Conferència
General de Política Universitària.
e) La verificació de l’adequació dels plans d’estudis a les directrius i condicions establertes pel
Govern per als títols oficials.
f) Desenvolupar totes les altres tasques que li
encomanin les lleis i les seves disposicions de desplegament.
Article 29. Composició del Consell d’Universitats.
El Consell d’Universitats és presidit pel titular
del ministeri competent en matèria d’universitats i
està compost pels vocals següents:
a) Els rectors de les universitats.
b) Cinc membres designats pel president del
Consell.
Article 30. Organització del Consell d’Universitats.
1. El Consell d’Universitats funciona en ple i en
comissions.
2. El Ple, presidit pel president del Consell
d’Universitats o pel membre en qui delegui, té les
funcions següents: elaborar el reglament del Consell
i elevar-lo al ministre competent en matèria d’universitats per a la seva aprovació pel Govern; proposar-ne, si s’escau, les modificacions; emetre informe
sobre els criteris de coordinació sobre les activitats
d’avaluació, certificació i acreditació regulades en el
títol V; elaborar la memòria anual del Consell, i aquelles altres que determini el seu reglament.
3. Els diferents òrgans del Consell d’Universitats poden comptar per al desenvolupament del seu
treball amb la col·laboració d’experts i expertes en
les matèries que li són pròpies. La vinculació
d’aquests experts amb el Consell d’Universitats pot
tenir un caràcter permanent o temporal, d’acord
amb el que disposi el seu reglament.
4. En els temes que afectin en exclusiva el sistema universitari públic tenen dret a vot el president
del Consell, els rectors de les universitats públiques
i els cinc membres del Consell designats pel president.»
Vint-i-vuit. El primer incís i el paràgraf a) de l’apartat
2 de l’article 31 queden redactats de la manera següent i
s’afegeixen un paràgraf nou al final de l’apartat 3 i un
apartat 4 amb la redacció següent:
«2. Els objectius assenyalats a l’apartat anterior
s’han de complir mitjançant l’establiment de criteris
comuns de garantia de qualitat que facilitin l’avaluació, la certificació i l’acreditació de:
a) Els ensenyaments conduents a l’obtenció de
títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori
nacional.»
«3. ...
Amb aquesta finalitat, l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació i els òrgans d’avaluació creats per llei de les comunitats autònomes,
d’acord amb estàndards internacionals de qualitat,
han d’establir mecanismes de cooperació i reconeixement mutu. La Conferència General de Política
Universitària ha d’informar el Govern i proposar-li la
seva regulació, als efectes de garantir el compliment
dels objectius assenyalats en els apartats anteriors.
4. El Govern, amb l’informe previ de la Conferència General de Política Universitària, ha de regular les condicions perquè les universitats sotmetin a
avaluació i seguiment el desenvolupament efectiu
dels ensenyaments oficials, així com el procediment
per a la seva acreditació.»
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Vint-i-nou. L’article 32 queda redactat de la manera
següent:
«Article 32. Agència Nacional d’Avaluació de la
Qualitat i Acreditació.
1. S’autoritza la creació de l’Agència Nacional
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, d’acord amb
les previsions de la Llei d’agències estatals per a la
millora dels serveis públics, a la qual corresponen les
funcions que li atribueix aquesta Llei i la d’elevar
informes al ministeri competent en matèria d’universitats i al Consell d’Universitats sobre el desenvolupament dels processos d’avaluació, certificació i
acreditació a Espanya; a aquests efectes pot sol·licitar
i prestar col·laboració als òrgans d’avaluació que, si
s’escau, hi hagi a les comunitats autònomes.
2. L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat
i Acreditació ha d’exercir la seva activitat d’acord
amb els principis de competència tècnica i científica,
legalitat i seguretat jurídica, independència i transparència, atenent els criteris d’actuació usuals
d’aquestes institucions en l’àmbit internacional.»
Trenta. L’article 34 queda redactat de la manera
següent:
«Article 34. Títols universitaris.
1. Les universitats han d’impartir ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials i amb
validesa en tot el territori nacional i poden impartir
ensenyaments conduents a l’obtenció d’altres títols.
2. Els títols universitaris de caràcter oficial i
amb validesa en tot el territori nacional s’han d’inscriure en el Registre d’universitats, centres i títols,
que preveu la disposició addicional vintena. Es
poden inscriure altres títols a efectes informatius. El
Govern ha de regular el procediment i les condicions
per a la inscripció.»
Trenta-u. Es fa una nova redacció de l’article 35:
«Article 35. Títols oficials.
1. El Govern ha d’establir les directrius i les
condicions per a l’obtenció dels títols universitaris
de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori
nacional, que han de ser expedits en nom del rei pel
rector de la universitat.
2. Per impartir ensenyaments oficials i expedir
els corresponents títols oficials, amb validesa en tot
el territori nacional, les universitats han de tenir l’autorització pertinent de la comunitat autònoma,
segons el que disposa la seva legislació i el que preveu l’article 8 d’aquesta Llei, i obtenir la verificació
del Consell d’Universitats que el pla d’estudis oportú
s’ajusta a les directrius i les condicions establertes
pel Govern. El procediment ha de preservar l’autonomia acadèmica de les universitats.
3. Després de l’autorització de la comunitat
autònoma i la verificació del pla d’estudis que atorgui el Consell d’Universitats, el Govern ha d’establir
el caràcter oficial del títol i ordenar-ne la inscripció
en el Registre d’universitats, centres i títols.
4. Una vegada que el Govern hagi aprovat el
caràcter oficial de l’esmentat títol, el rector ha d’ordenar publicar el pla d’estudis en el “Butlletí Oficial
de l’Estat” i en el diari oficial de la comunitat autònoma.»
Trenta-dos. L’article 36 queda redactat de la manera
següent:
«Article 36. Convalidació o adaptació d’estudis,
validació d’experiència, equivalència de títols i
homologació de títols estrangers.
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El Govern, amb l’informe previ del Consell
d’Universitats, ha de regular:
a) Els criteris generals a què s’han d’ajustar les
universitats en matèria de convalidació i adaptació
d’estudis cursats en centres acadèmics espanyols o
estrangers.
b) Les condicions per a la declaració d’equivalència de títols espanyols d’ensenyament superior
universitari o no universitari a aquells a què es refereix l’article 35.
c) Les condicions d’homologació de títols
estrangers d’educació superior.
d) Les condicions per validar, a efectes acadèmics, l’experiència laboral o professional.
e) El règim de convalidacions entre els estudis
universitaris i els altres ensenyaments d’educació
superior a què es refereix l’article 3.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.»
Trenta-tres. Els articles 37 i 38 queden redactats de la
manera següent:
«Article 37. Estructura dels ensenyaments oficials.
Els ensenyaments universitaris s’estructuren en
tres cicles: grau, màster i doctorat. La superació
d’aquests ensenyaments dóna dret, en els termes
que estableixi el Govern, amb l’informe previ del
Consell d’Universitats, a l’obtenció dels títols oficials corresponents.
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 seva formació
investigadora dins d’un àmbit del coneixement científic, tècnic, humanístic o artístic, s’han d’organitzar i
realitzar en la forma que determinin els estatuts,
d’acord amb els criteris que aprovi el Govern per a
l’obtenció del títol de doctor, amb l’informe previ del
Consell d’Universitats. En tot cas, aquests criteris
inclouen la superació d’un període de formació i
l’elaboració, presentació i aprovació d’un treball original de recerca.»
Trenta-quatre. El títol VII passa a denominar-se «De
la recerca a la universitat i de la transferència del coneixement».
Trenta-cinc. L’article 39 passa a titular-se «La recerca
i la transferència del coneixement. Funcions de la universitat».
Trenta-sis. L’apartat 1 de l’article 39 queda redactat
de la manera següent:
«1. La recerca científica és fonament essencial
de la docència i una eina primordial per al desenvolupament social a través de la transferència dels
seus resultats a la societat. Com a tal, constitueix
una funció essencial de la universitat, que deriva del
seu paper clau en la generació de coneixement i de
la seva capacitat d’estimular i generar pensament
crític, clau de qualsevol procés científic.»
Trenta-set. L’apartat 3 de l’article 39 queda redactat
de la manera següent:
«3. La universitat té, com un dels seus objectius essencials, el desenvolupament de la recerca
científica, tècnica i artística, i la transferència del
coneixement a la societat, així com la formació d’investigadors i investigadores, i atén tant la recerca
bàsica com l’aplicada.»
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Trenta-vuit. S’afegeix un nou apartat 1 bis) a l’article
40 amb la redacció següent i l’apartat 3 de l’article 40
queda redactat de la manera següent:
«1 bis) La universitat ha de donar suport a la
dedicació a la recerca de la totalitat del personal
docent i investigador permanent i l’ha de promoure.»
«3. L’activitat i dedicació investigadora i la contribució al desenvolupament científic, tecnològic o
artístic del personal docent i investigador de les universitats ha de ser criteri rellevant, atenent la seva
oportuna avaluació, per determinar-ne l’eficiència
en el desenvolupament de la seva activitat professional. La universitat ha de facilitar la compatibilitat
en l’exercici de la docència i la recerca i incentivar el
desenvolupament d’una trajectòria professional que
permeti una dedicació més intensa a l’activitat
docent o a la investigadora.»
Trenta-nou. L’apartat 1 de l’article 41 queda redactat
de la manera següent:
«1. La universitat ha de desenvolupar una
recerca de qualitat i una gestió eficaç de la transferència del coneixement i la tecnologia, amb els
objectius de contribuir a l’avanç del coneixement i
del desenvolupament tecnològic, la innovació i la
competitivitat de les empreses, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, el progrés econòmic i
social i un desenvolupament responsable equitatiu i
sostenible, així com garantir el foment i la consecució de la igualtat.»
Quaranta. La lletra e) de l’apartat 2 de l’article 41
queda redactada de la manera següent:
«e) La incorporació a les universitats de personal tècnic de suport a la recerca, atenent les característiques dels diferents camps científics, així com del
personal d’administració i serveis especialitzat en la
gestió de la recerca i el coneixement.»
Quaranta-u. La lletra g) de l’apartat 2 de l’article 41
queda redactada de la manera següent:
«g) La vinculació entre la recerca universitària i
el sistema productiu, com a via per articular la transferència dels coneixements generats i la presència
de la universitat en el procés d’innovació del sistema productiu i de les empreses, prestant especial
atenció a la vinculació amb el sistema productiu del
seu entorn. Aquesta vinculació es pot portar a terme,
si s’escau, a través de la creació d’empreses de base
tecnològica a partir de l’activitat universitària, en les
activitats de les quals pot participar el personal
docent i investigador de les universitats d’acord
amb el règim que preveu l’article 83.»
Quaranta-dos. S’afegeixen els apartats 3 i 4 a l’article
41, amb la redacció següent:
«3. La transferència del coneixement és una
funció de les universitats. Aquestes han de determinar i establir els mitjans i els instruments necessaris
per facilitar la prestació d’aquest servei social per
part del personal docent i investigador.
L’exercici d’aquesta activitat dóna dret a l’avaluació dels resultats i al reconeixement dels mèrits assolits, com a criteri rellevant per determinar-ne l’eficiència en el desenvolupament de l’activitat professional.
Les universitats han de fomentar la cooperació
amb el sector productiu, d’acord amb el que estableix l’article 83. A aquest efecte, han de promoure
la mobilitat del personal docent i investigador, així
com el desenvolupament conjunt de programes i
projectes de recerca i desenvolupament tecnològic,
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la creació de centres o estructures mixtes i la pertinença i participació activa en xarxes de coneixement
i plataformes tecnològiques.
4. S’ha de promoure que els equips de recerca
desenvolupin la seva carrera professional fomentant
una presència equilibrada entre dones i homes en
tots els seus àmbits.»
Quaranta-tres. Es fa una nova redacció de l’apartat 3
de l’article 42 i s’hi afegeix un apartat 4 amb la redacció
següent:
«3. Correspon al Govern, amb l’informe previ
de la Conferència General de Política Universitària,
establir les normes bàsiques per a l’admissió dels
estudiants que sol·licitin ingressar als centres universitaris, sempre respectant els principis d’igualtat,
mèrit i capacitat. En tot cas, i d’acord amb el que
estableix l’article 38 de la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’educació, per accedir als estudis universitaris és necessària la superació d’una única prova.
La Conferència General de Política Universitària
ha de vetllar perquè el procediment d’admissió dels
estudis universitaris de caràcter oficial sigui general,
objectiu i universal, tingui validesa en totes les universitats espanyoles i respongui a criteris d’acord
amb l’espai europeu d’educació superior.
4. Per facilitar l’actualització de la formació i la
readaptació professionals i la participació plena i
efectiva en la vida cultural, econòmica i social, el
Govern, amb l’informe previ del Consell d’Universitats, ha de regular els procediments per a l’accés a la
universitat dels qui, acreditant una determinada
experiència laboral o professional, no disposin de la
titulació acadèmica legalment requerida a aquest
efecte amb caràcter general. A aquest sistema d’accés, que permet l’ingrés a qualsevol universitat,
centre i ensenyament, també s’hi poden acollir, en
les condicions que s’estableixin a aquest efecte, els
qui, tot i no poder acreditar aquesta experiència,
hagin superat una determinada edat.»
Quaranta-quatre. L’article 44 queda redactat de la
manera següent:
«Article 44. Límits màxims d’admissió d’estudiants.
El Govern, amb l’acord previ de la Conferència
General de Política Universitària, per poder complir
les exigències derivades de directives comunitàries
o de convenis internacionals, o bé per motius d’interès general igualment acordats en la Conferència
General de Política Universitària, pot establir límits
màxims d’admissió d’estudiants en els estudis de
què es tracti. Els límits afecten el conjunt de les universitats públiques i privades.»
Quaranta-cinc. El segon paràgraf de l’apartat 1 i els
apartats 2 i 4 de l’article 45 queden redactats de la manera
següent:
«1. …
A aquests efectes, el Govern ha de determinar
amb caràcter bàsic les modalitats i les quanties de
les beques i les ajudes a l’estudi, les condicions acadèmiques i econòmiques que han de reunir els candidats, així com els casos d’incompatibilitat, revocació i reintegrament i tots els requisits, les condicions
socioeconòmiques o altres factors que siguin necessaris per assegurar la igualtat en l’accés a les beques
i ajudes en tot el territori, sense detriment de les
competències normatives i d’execució de les comunitats autònomes.
2. El desenvolupament, execució i control del
sistema general de beques i ajudes a l’estudi corres-
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pon a les comunitats autònomes en els seus respectius àmbits de competència i en col·laboració amb
les universitats, amb la finalitat de facilitar la gestió
descentralitzada i l’atenció a les peculiaritats territorials que la legislació prevegi.
En tot cas, per assegurar que els resultats de
l’aplicació del sistema general de beques i ajudes a
l’estudi propiciïn el dret de tots els ciutadans a l’educació i garanteixin el principi d’igualtat en la seva
obtenció, s’han d’establir els oportuns mecanismes
de coordinació entre el Govern i les comunitats
autònomes en el si de la Conferència General de
Política Universitària.»
«4. Amb la finalitat que ningú quedi exclòs de
l’estudi a la universitat per raons econòmiques, el
Govern i les comunitats autònomes, així com les
mateixes universitats, han d’instrumentar una política de beques, ajudes i crèdits per a l’alumnat i, en
el cas de les universitats públiques, també s’han
d’establir modalitats d’exempció parcial o total del
pagament dels preus públics per prestació de serveis acadèmics. En tots els casos, s’ha de prestar
especial atenció a les persones amb càrregues familiars, víctimes de la violència de gènere i persones
amb dependència i discapacitat, i garantir així el seu
accés i permanència als estudis universitaris.»
Quaranta-sis. El paràgraf b) de l’apartat 2 de l’article
46 queda redactat de la manera següent, i s’afegeixen els
paràgrafs i), j) i k), amb la redacció següent:
«b) La igualtat d’oportunitats i no-discriminació per raons de sexe, raça, religió o discapacitat o
qualsevol altra condició o circumstància personal o
social en l’accés a la universitat, ingrés als centres,
permanència a la universitat i exercici dels seus
drets acadèmics.»
«i) Obtenir reconeixement acadèmic per la
seva participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
j) Rebre un tracte no sexista.
k) Una atenció que faciliti compaginar els estudis amb l’activitat laboral.»
Quaranta-set. S’afegeix un apartat 5 a l’article 46,
amb la redacció següent:
«5. El Govern ha d’aprovar un estatut de l’estudiant universitari, que ha de preveure la constitució,
les funcions, l’organització i el funcionament del
Consell de l’estudiant universitari com a òrgan collegiat de representació estudiantil, adscrit al ministeri al qual se li atribueixen les competències en
matèria d’universitats. La regulació del Consell de
l’estudiant universitari ha de tenir representació
estudiantil de totes les universitats i, si s’escau, una
adequada participació de representants dels consells autonòmics d’estudiants.»
Quaranta-vuit. L’article 48 queda redactat de la
manera següent:
«Article 48. Normes generals.
1. Les universitats poden contractar personal
docent i investigador en règim laboral, a través de
les modalitats de contractació laboral específiques
de l’àmbit universitari que es regulen en aquesta
Llei o mitjançant les modalitats previstes a l’Estatut
dels treballadors per a la substitució de treballadors
amb dret a reserva del lloc de treball. També poden
contractar personal investigador, tècnic o altre personal, a través del contracte de treball per obra o
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servei determinat, per al desenvolupament de projectes de recerca científica o tècnica.
Així mateix, les universitats poden nomenar professores i professors emèrits en les condicions que
preveu aquesta Llei.
2. Les modalitats de contractació laboral específiques 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.
El règim de les modalitats de contractació laboral indicades és el que estableixen aquesta Llei i les
seves normes de desplegament; supletòriament, és
aplicable el que disposen el text refós de la Llei de
l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1995, de 24 de març, i les seves normes
de desplegament.
3. La contractació de personal docent i investigador, excepte la figura de professor visitant, s’ha
de fer mitjançant concurs públic, al qual s’ha de
donar la necessària publicitat i la convocatòria del
qual ha de ser comunicada amb la suficient antelació al Consell d’Universitats per a la seva difusió a
totes aquestes. La selecció s’ha de fer respectant els
principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat.
Es considera mèrit preferent estar acreditat o acreditada per participar en els concursos d’accés als cossos docents universitaris.
4. El personal docent i investigador contractat,
computat en equivalències a temps complet, no pot
superar el 49 per cent del total de personal docent i
investigador de la universitat. No es computa com a
professorat contractat els qui no imparteixin docència en els ensenyaments conduents a l’obtenció dels
títols oficials, així com el personal propi dels instituts de recerca adscrits a la universitat.
5. El personal docent i investigador amb contracte laboral temporal no pot superar el 40 per cent
de la plantilla docent.
6. En els termes d’aquesta Llei i en el marc de
les seves competències, les comunitats autònomes
han d’establir el règim del personal docent i investigador contractat de les universitats.»
Quaranta-nou. L’article 49 queda redactat de la
manera següent:
«Article 49. Ajudants.
La contractació d’ajudants s’ha d’ajustar a les
regles següents:
a) Les universitats poden contractar com a ajudants els qui hagin estat admesos o els qui estiguin
en condicions de ser admesos en els estudis de doctorat.
b) La finalitat principal del contracte és la de
completar la formació docent i investigadora
d’aquestes persones. Els ajudants han de col·laborar
en tasques docents d’índole pràctica fins a un
màxim de 60 hores anuals.
c) El contracte és de caràcter temporal i amb
dedicació a temps complet.
d) La durada del contracte no pot ser inferior a
un any ni superior a cinc, i es pot prorrogar o renovar si s’ha concertat per una durada inferior a la
màxima, sempre que la durada total no excedeixi els
cinc anys indicats. Les situacions d’incapacitat temporal, maternitat i adopció o acolliment durant el
període de durada del contracte n’interrompen el
còmput.»
Cinquanta. L’article 50 queda redactat de la manera
següent:
«Article 50. Professors ajudants doctors.
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La contractació de professores i professors ajudants doctors s’ha d’ajustar a les regles següents:
a) El contracte s’ha de subscriure amb doctors.
La contractació exigeix l’avaluació positiva prèvia
de la seva 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 determini, i és mèrit preferent l’estada del
candidat en universitats o centres de recerca de
prestigi reconegut, espanyols o estrangers, diferents
de la universitat que porti a terme la contractació.
b) La finalitat del contracte és la de desenvolupar tasques docents i de recerca.
c) El contracte és de caràcter temporal i amb
dedicació a temps complet.
d) La durada del contracte no pot ser inferior a
un any ni superior a cinc, i es pot prorrogar o renovar si s’ha concertat per una durada inferior a la
màxima, sempre que la durada total no excedeixi els
cinc anys indicats. En qualsevol cas, el temps total
de durada conjunta entre aquesta figura contractual
i la prevista a l’article anterior, a la mateixa universitat o a una de diferent, no pot excedir els vuit anys.
Les situacions d’incapacitat temporal, maternitat i
adopció o acolliment durant el període de durada
del contracte n’interrompen el còmput.»
Cinquanta-u.

L’article 51 queda sense contingut.

Cinquanta-dos. L’article 52 queda redactat de la
manera següent:
«Article 52. Professors contractats doctors.
La contractació de professores i professors contractats doctors s’ha d’ajustar a les regles següents:
a) El contracte s’ha de subscriure amb doctors
que rebin l’avaluació positiva 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 determini.
b) La finalitat del contracte és la de desenvolupar, amb plena capacitat docent i investigadora,
tasques de docència i de recerca, o prioritàriament
de recerca.
c) El contracte és de caràcter indefinit i amb
dedicació a temps complet.»
Cinquanta-tres. L’article 53 queda redactat de la
manera següent:
«Article 53. Professors associats.
La contractació de professores i professors associats s’ha d’ajustar a les regles següents:
a) El contracte es pot subscriure amb especialistes de competència reconeguda que acreditin
exercir la seva activitat professional fora de l’àmbit
acadèmic universitari.
b) La finalitat del contracte és la de desenvolupar tasques docents a través de les quals s’aportin
els seus coneixements i experiència professionals a
la universitat.
c) El contracte és de caràcter temporal i amb
dedicació a temps parcial.
d) La durada del contracte és trimestral, semestral o anual, i es pot renovar per períodes d’igual
durada, sempre que se segueixi acreditant l’exercici
de l’activitat professional fora de l’àmbit acadèmic
universitari.»
Cinquanta-quatre. L’article 54 queda redactat de la
manera següent:
«Article 54. Professors visitants.
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La contractació de professores i professors visitants s’ha d’ajustar a les regles següents:
a) El contracte es pot subscriure amb professors o investigadors de prestigi reconegut d’altres
universitats i centres de recerca, tant espanyols com
estrangers.
b) La finalitat del contracte és la de desenvolupar tasques docents o investigadores a través de les
quals s’aportin els coneixements i l’experiència
docent i investigadora dels esmentats professors a
la universitat.
c) El contracte és de caràcter temporal amb la
durada que s’acordi entre les parts i dedicació a
temps parcial o complet.»
Cinquanta-cinc. S’hi afegeix un article 54 bis amb la
redacció següent:
«Article 54 bis. Professors emèrits.
Les universitats, d’acord amb els seus estatuts,
poden nomenar professors emèrits entre professores i professors jubilats que hagin prestat serveis
destacats a la universitat.»
Cinquanta-sis. L’apartat 2 de l’article 55 queda redactat de la manera següent:
«2. Les comunitats autònomes també poden
establir retribucions addicionals lligades a mèrits
individuals per l’exercici de les funcions següents:
activitat i dedicació docent, formació docent,
recerca, desenvolupament tecnològic, transferència
de coneixements i gestió. Dins els límits que per a
aquesta finalitat fixin les comunitats autònomes, el
consell social, a proposta del consell de govern, pot
acordar l’assignació singular i individual d’aquests
complements retributius.»
Cinquanta-set. L’apartat 3 de l’article 55 queda redactat de la manera següent:
«3. Sense perjudici del que disposa l’apartat
anterior, el Govern pot establir programes d’incentius per a la docència, la recerca, el desenvolupament tecnològic i la transferència de coneixement
per l’exercici de les funcions a què es refereix l’apartat anterior, que comprenguin el personal docent i
investigador contractat.»
Cinquanta-vuit. L’apartat 4 de l’article 55 queda
redactat de la manera següent:
«4. Els complements retributius derivats del
desenvolupament dels dos apartats anteriors s’assignen amb la valoració prèvia dels mèrits per part
de l’òrgan d’avaluació extern que la llei de la comunitat autònoma determini en el cas dels de l’apartat
2 i de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i
Acreditació en el cas de l’apartat 3.»
Cinquanta-nou. Els apartats 1 i 2 de l’article 56 queden redactats de la manera següent:
«1. El professorat universitari funcionari pertany als cossos docents següents:
a) Catedràtics d’universitat.
b) Professors titulars d’universitat.
El professorat pertanyent als dos cossos té plena
capacitat docent i investigadora.»
«2. El professorat funcionari es regeix per les
bases que estableixen aquesta Llei i el seu desplegament, per les disposicions que, en virtut de les seves
competències, dictin les comunitats autònomes, per
la legislació general de funcionaris que li sigui aplicable i pels estatuts.»
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Seixanta. L’article 57 queda redactat de la manera
següent:
«Article 57. Acreditació nacional.
1. L’accés als cossos de funcionaris docents
universitaris esmentats a l’article 56.1 exigeix l’obtenció prèvia d’una acreditació nacional que, valorant els mèrits i les competències dels aspirants,
garanteixi la qualitat en la selecció del professorat
funcionari.
El Govern, amb l’informe previ del Consell
d’Universitats, ha de regular el procediment d’acreditació que, en tot cas, ha d’estar regit pels principis
de publicitat, mèrit i capacitat, a fi de garantir una
selecció eficaç, eficient, transparent i objectiva del
professorat funcionari, d’acord amb els estàndards
internacionals avaluadors de la qualitat docent i
investigadora.
2. L’acreditació es porta a terme mitjançant
l’examen i el judici sobre la documentació presentada pels sol·licitants, per comissions compostes
per almenys set professores i professors de reconegut prestigi docent i investigador contrastat que
pertanyin als cossos de funcionaris docents universitaris. Aquests professors han de ser catedràtics
per a l’acreditació al cos de catedràtics d’universitat,
i catedràtics i professors titulars per a l’acreditació al
cos de professors titulars d’universitat. Igualment,
poden formar part d’aquestes comissions experts de
reconegut prestigi internacional o que pertanyin a
centres públics de recerca.
Els currículums dels membres de les comissions
d’acreditació s’han de fer públics després del seu
nomenament.
Per reglament, s’ha d’establir la composició de
les comissions regulades en aquest apartat, la forma
de determinació dels seus components, així com el
seu procediment d’actuació i els terminis per resoldre. En tot cas, s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, procurant una composició equilibrada entre dones i
homes, llevat que no sigui possible per raons fonamentades i objectives, degudament motivades.
3. En els casos d’avaluació negativa, i amb
caràcter previ a la resolució de la comissió, els interessats poden presentar les al·legacions que considerin oportunes.
4. Una vegada finalitzat el procediment, s’ha
d’expedir a favor de l’aspirant el corresponent document d’acreditació.»
Seixanta-u.

L’article 58 queda sense contingut.

Seixanta-dos. L’article 59 queda redactat de la
manera següent:
«Article 59. Acreditació per a professors titulars
d’universitat.
1. Els qui tinguin el títol de doctor poden presentar una sol·licitud per obtenir l’acreditació per a
professora o professor titular d’universitat a la qual
han d’adjuntar, d’acord amb el que s’estableixi per
reglament, una justificació dels mèrits que addueixin.
2. Les comissions nomenades d’acord amb el
que indica l’article 57.2 han d’examinar els mèrits
presentats pels sol·licitants i els poden sol·licitar
aclariments o justificacions addicionals que s’han
de lliurar per escrit en el termini que s’estableixi.»
Seixanta-tres. L’article 60 queda redactat de la
manera següent:
«Article 60. Acreditació per a catedràtics d’universitat.
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1. Els funcionaris del cos de professors titulars
d’universitat poden presentar una sol·licitud per
obtenir l’acreditació per a catedràtic o catedràtica
d’universitat a la qual han d’adjuntar, d’acord amb el
que s’estableixi per reglament, una justificació dels
mèrits que addueixin.
Queden eximits del requisit de pertànyer al cos
de professors titulars d’universitat els qui acreditin
que tenen la condició de doctor amb vuit anys d’antiguitat com a mínim, i obtinguin l’informe positiu
de la seva activitat docent i investigadora, d’acord
amb el procediment que estableixi el Govern.
2. Les comissions nomenades d’acord amb el
que indica l’article 57.2 han d’examinar els mèrits
presentats pels sol·licitants i els poden sol·licitar
aclariments o justificacions addicionals que s’han
de lliurar per escrit dins el termini que s’estableixi.»
Seixanta-quatre. L’article 62 queda redactat de la
manera següent:
«Article 62. Concursos per a l’accés a places dels
cossos docents universitaris.
1. Les universitats, d’acord amb el que estableixin els seus estatuts, han de convocar concursos per
a l’accés a places dels cossos docents universitaris
que estiguin dotades en l’estat de despeses del seu
pressupost. La convocatòria s’ha de publicar en el
“Butlletí Oficial de l’Estat” i en el de la comunitat
autònoma. Els terminis per a la presentació als concursos compten des de l’endemà de la seva publicació en el “Butlletí Oficial de l’Estat”.
2. Als concursos s’hi poden presentar els qui
hagin estat acreditats d’acord amb el que regulen,
per a cada cas, els articles 59 i 60, així com els funcionaris i funcionàries dels cossos de professors
titulars d’universitat i de catedràtics d’universitat.
3. Els estatuts de cada universitat han de regular la composició de les comissions de selecció de
les places convocades i garantir, sempre, la necessària aptitud científica i docent dels components. La
composició s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i ha de
procurar una composició equilibrada entre dones i
homes, llevat que no sigui possible per raons fonamentades i objectives degudament motivades. En
qualsevol cas, els membres de les comissions han
de complir els requisits indicats a l’article 57.2 i els
seus currículums s’han de fer públics.
4. Igualment, els estatuts han de regular el procediment que regeix en els concursos, que ha de
valorar, sempre, l’historial acadèmic, docent i investigador del candidat o candidata, el seu projecte
docent i investigador, així com contrastar les seves
capacitats per a l’exposició i el debat en la corresponent matèria o especialitat en sessió pública.
5. El procés pot concloure amb la decisió de la
comissió de no proveir la plaça convocada.»
Seixanta-cinc.

L’article 63 queda sense contingut.

Seixanta-sis. L’article 64 queda redactat de la manera
següent:
«Article 64. Garanties de les proves.
1. En els concursos d’accés han de quedar
garantits, en tot moment, la igualtat d’oportunitats
dels candidats i el respecte als principis de mèrit i
capacitat.
2. En els concursos d’accés, les universitats
han de fer pública la composició de les comissions,
així com els criteris per a l’adjudicació de les places.
Una vegada celebrats, han de fer públics els resul-
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tats de l’avaluació de cada candidat, desglossada
per cadascun dels aspectes avaluats.»
Seixanta-set. L’article 65 queda redactat de la manera
següent:
«Article 65. Nomenaments.
1. Les comissions que jutgin els concursos
d’accés han de proposar al rector, motivadament i
amb caràcter vinculant, una relació de tots els candidats i candidates per ordre de preferència per al seu
nomenament i sense que la proposta pugui excedir
el nombre de places convocades a concurs. El rector
ha de procedir als nomenaments d’acord amb la
proposta realitzada, ordenar-ne la inscripció en el
corresponent registre de personal i la publicació en
el “Butlletí Oficial de l’Estat” i en el de la comunitat
autònoma, així com la seva comunicació al Consell
d’Universitats.
2. La plaça obtinguda després del concurs d’accés s’ha d’exercir durant dos anys, com a mínim,
abans de poder participar en un nou concurs per
obtenir una plaça en una altra universitat.»
Seixanta-vuit. L’article 66 queda redactat de la
manera següent:
«Article 66. Comissions de reclamacions.
1. Contra les propostes de les comissions
d’acreditació, els sol·licitants poden presentar una
reclamació davant el Consell d’Universitats. Admesa
la reclamació, ha de ser valorada per una comissió,
la composició de la qual es determina per reglament. Aquesta comissió ha d’examinar l’expedient
relatiu a l’acreditació per vetllar per les garanties
establertes i pot ratificar la proposta o, si s’escau,
admetre la reclamació, tot això en un termini màxim
de tres mesos. El transcurs del termini establert
sense emetre resolució s’entén com a rebuig de la
reclamació presentada.
2. Contra les propostes de les comissions dels
concursos d’accés, els concursants poden presentar
una reclamació davant el rector. Admesa a tràmit la
reclamació, se suspenen els nomenaments fins a la
seva resolució.
La reclamació ha de ser valorada per una comissió composta per set catedràtics d’universitat que
pertanyin a diversos àmbits del coneixement, designats en la forma que estableixin els estatuts, amb
una àmplia experiència docent i investigadora.
Aquesta comissió ha d’examinar l’expedient
relatiu al concurs per vetllar per les garanties establertes i ratificar o no la proposta reclamada en el
termini màxim de tres mesos, després de la qual
cosa el rector ha de dictar la resolució en congruència amb el que indiqui la comissió. El transcurs del
termini establert sense resoldre s’entén com a
rebuig de la reclamació presentada.
3. Les resolucions del Consell d’Universitats i
del rector a què es refereixen els apartats anteriors
esgoten la via administrativa i són impugnables
directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que estableix la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.»
Seixanta-nou. El primer paràgraf de l’article 67
queda redactat de la manera següent:
«El reingrés al servei actiu dels funcionaris i funcionàries de cossos docents universitaris en situació
d’excedència voluntària s’efectua mitjançant l’obtenció d’una plaça en els concursos d’accés als cossos docents universitaris que qualsevol universitat
convoqui, d’acord amb el que estableix l’article 62.»
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Setanta. L’apartat 1 de l’article 68 queda redactat de
la manera següent:
«1. El professorat de les universitats públiques
exerceix les seves funcions preferentment en règim
de dedicació a temps complet, o bé a temps parcial.
La dedicació ha de ser, en tot cas, compatible amb la
realització de treballs científics, tècnics o artístics a
què es refereix l’article 83.»
Setanta-u. L’apartat 1 de l’article 69 queda redactat
de la manera següent:
«1. El Govern ha de determinar el règim retributiu del personal docent i investigador universitari
que pertanyi als cossos de funcionaris. Aquest règim
és l’establert per la legislació general de funcionaris,
adequat, específicament a les característiques de
l’esmentat personal. A aquests efectes, el Govern ha
d’establir els intervals de nivells o categories dins de
cada nivell corresponents a cada cos docent, els
requisits de promoció de l’un a l’altre, així com les
conseqüències retributives.»
Setanta-dos. L’apartat 2 de l’article 69 queda redactat
de la manera següent:
«2. El Govern pot establir retribucions addicionals a les anteriors lligades a mèrits individuals per
l’exercici de les funcions següents: activitat i dedicació docent, formació docent, recerca, desenvolupament tecnològic, transferència de coneixement i
gestió.»
Setanta-tres. L’apartat 3 de l’article 69 queda redactat
de la manera següent:
«3. Les comunitats autònomes també poden
establir retribucions addicionals lligades a mèrits
individuals docents, investigadors, de desenvolupament tecnològic, de transferència de coneixement i de gestió per l’exercici de les funcions a què
es refereixen els articles 33, 41.2 i 3. Dins dels límits
que per a aquesta finalitat fixin les comunitats
autònomes, el consell social, a proposta del consell
de govern de la universitat, pot acordar l’assignació singular i individual dels complements retributius esmentats.»
Setanta-quatre. L’apartat 2 de l’article 72 queda
redactat de la manera següent:
«2. Amb independència de les condicions
generals que s’estableixin de conformitat amb l’article 4.3, com a mínim el 50 per cent del total del
professorat ha d’estar en possessió del títol de doctor i, almenys, el 60 per cent del total del professorat doctor ha d’haver obtingut l’avaluació positiva
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. A aquests
efectes, el nombre total de professors es computa
sobre l’equivalent en dedicació a temps complet.
Els mateixos requisits són aplicables als centres
universitaris privats adscrits a universitats privades.»
Setanta-cinc. S’afegeix un apartat 3 a l’article 72,
amb la redacció següent:
«3. El professorat de les universitats privades i
dels centres privats d’ensenyament universitari
adscrits a universitats no pot ser funcionari d’un
cos docent universitari en situació d’actiu i destinació en una universitat pública. La mateixa limitació
s’aplica al personal docent i investigador a temps
complet.»
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Setanta-sis. L’apartat 2 de l’article 73 queda redactat
de la manera següent:
«2. Correspon al personal d’administració i serveis la gestió tècnica, econòmica i administrativa,
així com el suport, l’assessorament i l’assistència en
l’exercici de les funcions de la universitat.
Correspon al personal d’administració i serveis
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, serveis generals,
serveis cientificotècnics, així com el suport a la
recerca i la transferència de tecnologia i a qualssevol
altres processos de gestió administrativa i de suport
que es determini necessari per a la universitat en el
compliment dels seus objectius.»
Setanta-set. S’afegeix un punt 3 a l’article 74 amb el
següent text:
«3. El Govern i les comunitats autònomes
poden establir programes d’incentius lligats a mèrits
individuals vinculats a la seva contribució en la
millora de la recerca i la transferència de coneixement.»
Setanta-vuit. L’article 76 queda redactat de la manera
següent, i s’hi afegeix un nou article 76 bis amb la redacció següent:
«Article 76. Provisió de les places.
1. La provisió de llocs de personal d’administració i serveis de les universitats s’ha de fer pel
sistema de concursos, als quals poden concórrer
tant el personal propi d’aquelles universitats com el
personal d’altres universitats. El personal que pertanyi a cossos i escales de les administracions públiques hi pot concórrer en les condicions que es determinin per reglament.
2. Només es poden cobrir pel sistema de lliure
designació els llocs que determinin les universitats
atenent la naturalesa de les seves funcions, i de conformitat amb la normativa general de la funció
pública.
3. Els estatuts han d’establir les normes per
assegurar la provisió de les vacants que es produeixin i el perfeccionament i la promoció professional
del personal, d’acord amb els principis de publicitat,
igualtat, mèrit i capacitat.»
«Article 76 bis. Formació i mobilitat.
1. Les universitats han de fomentar la formació
permanent del personal d’administració i serveis. A
aquest efecte, han de facilitar que el personal pugui
seguir programes que augmentin les seves habilitats i competències professionals.
2. Les universitats han de promoure les condicions perquè el personal d’administració i serveis
pugui desenvolupar les seves funcions en universitats diferents de la d’origen. Amb aquesta finalitat,
es poden formalitzar convenis entre les universitats
o amb altres administracions públiques que garanteixin el dret a la mobilitat del seu respectiu personal sota el principi de reciprocitat.»
Setanta-nou. L’apartat 1 de l’article 79 queda redactat
de la manera següent:
«1. Les universitats públiques tenen autonomia
econòmica i financera en els termes que estableix
aquesta Llei. A aquest efecte, s’ha de garantir que
les universitats disposin dels recursos necessaris
per a un funcionament bàsic de qualitat.»
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Vuitanta. S’afegeix un apartat 3 a l’article 83, amb la
redacció següent:
«3. Sempre que una empresa de base tecnològica sigui creada o desenvolupada a partir de
patents o de resultats generats per projectes de
recerca finançats totalment o parcialment amb fons
públics i realitzats en universitats, el professorat
funcionari dels cossos docents universitaris i el contractat amb vinculació permanent a la universitat
que fonamenti la seva participació en els esmentats
projectes poden sol·licitar l’autorització per incorporar-se a l’esmentada empresa, mitjançant una excedència temporal.
El Govern, amb l’informe previ de la Conferència
General de Política Universitària, ha de regular les
condicions i el procediment per a la concessió de
l’excedència que, en tot cas, només es pot concedir
per un límit màxim de cinc anys. Durant aquest
període, els excedents tenen dret a la reserva del lloc
de treball i al seu còmput als efectes d’antiguitat. Si
amb anterioritat a la finalització del període pel qual
s’hagi concedit l’excedència el professor no sol·licita
el reingrés al servei actiu, és declarat d’ofici en situació d’excedència voluntària per interès particular.»
Vuitanta-u.
següent:

El títol XIII queda redactat de la manera

«TÍTOL XIII
Espai europeu d’ensenyament superior
Article 87. De la integració a l’espai europeu d’ensenyament superior.
En l’àmbit de les seves respectives competències el Govern, les comunitats autònomes i les universitats han d’adoptar les mesures necessàries per
completar la plena integració del sistema espanyol a
l’espai europeu d’ensenyament superior.
Article 88. Dels ensenyaments i títols i de la mobilitat d’estudiants.
1. A fi de promoure la més àmplia mobilitat
d’estudiants i titulats espanyols a l’espai europeu
d’ensenyament superior, el Govern, amb l’informe
previ del Consell d’Universitats, ha d’adoptar les
mesures que assegurin que els títols oficials expedits per les universitats espanyoles s’acompanyin
del suplement europeu al títol.
2. Així mateix, el Govern, amb l’informe previ
del Consell d’Universitats, ha d’establir les normes
necessàries perquè la unitat de mesura de l’haver
acadèmic, corresponent a la superació de cadascuna
de les matèries que integren els plans d’estudi dels
diversos ensenyaments conduents a l’obtenció de
títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori
nacional, sigui el crèdit europeu.
3. El Govern, les comunitats autònomes i les
universitats han de fomentar la mobilitat dels estudiants a l’espai europeu d’ensenyament superior a
través de programes de beques i ajudes i crèdits a
l’estudi o, si s’escau, 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 hagi assolit en
aquelles una posició equivalent a les de catedràtic o
professor titular d’universitat es considera acreditat
als efectes que preveu aquesta Llei, segons el procediment i les condicions que estableixi el Govern per
reglament, amb l’informe previ del Consell d’Universitats.
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2. El professorat a què es refereix l’apartat 1
pot formar part de les comissions a què es refereix
l’article 57 i, si les universitats ho estableixen així en
els seus estatuts, de les comissions encarregades de
resoldre els concursos per a l’accés als cossos
docents universitaris.
3. Als efectes de la concurrència als procediments d’acreditació, als concursos d’accés als cossos de funcionaris docents universitaris i a les convocatòries de contractes de professorat que preveu
aquesta Llei, els nacionals dels estats membres de la
Unió Europea gaudeixen d’idèntic tractament, i amb
els mateixos efectes, al dels nacionals espanyols.
El que estableix el paràgraf anterior és aplicable
als nacionals dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i
ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta
està definida en el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea.
4. El Govern, les comunitats autònomes i les
universitats han de fomentar la mobilitat dels professors a l’espai europeu d’ensenyament superior a
través de programes i convenis específics i dels programes de la Unió Europea.
5. El Govern, les comunitats autònomes i les
universitats han d’impulsar la realització de programes dirigits a la renovació metodològica de l’ensenyament universitari per al compliment dels objectius de qualitat de l’espai europeu d’educació
superior.
Article 89 bis. Del personal d’administració i serveis.
El Govern, les comunitats autònomes i les universitats han de fomentar la mobilitat del personal
d’administració i serveis a l’espai europeu d’ensenyament superior a través de programes i convenis
específics, i si s’escau, dels que institueixi la Unió
Europea.»
Vuitanta-dos.
ció següent:

S’hi afegeix un títol XIV amb la redac-

«TÍTOL XIV
De l’esport i l’extensió universitària
Article 90. De l’esport a la universitat.
1. La pràctica esportiva a la universitat és una
part de la formació de l’alumnat i es considera d’interès general per a tots els membres de la comunitat
universitària. Correspon a les universitats en virtut
de la seva autonomia l’ordenació i organització d’activitats i competicions esportives en el seu àmbit
respectiu.
2. Les universitats han d’establir les mesures
oportunes per afavorir la pràctica esportiva dels
membres de la comunitat universitària i, si s’escau,
proporcionar instruments per a la compatibilitat
efectiva d’aquesta pràctica amb la formació acadèmica dels estudiants.
Article 91. Coordinació en matèria d’esport universitari.
1. Correspon a les comunitats autònomes la
coordinació en matèria d’esport universitari en l’àmbit del seu territori.
2. Sense perjudici de les competències de les
comunitats autònomes, el Govern, amb l’informe
previ del Consell d’Universitats i a proposta de la
Conferència General de Política Universitària, ha de
dictar les disposicions necessàries per a la coordinació general de les activitats esportives de les univer-
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sitats i articular fórmules per compatibilitzar els
estudis d’esportistes d’alt nivell amb les activitats
esportives.
Article 92. De la cooperació internacional i la solidaritat.
Les universitats han de fomentar la participació
dels membres de la comunitat universitària en activitats i projectes de cooperació internacional i solidaritat. Així mateix, han de propiciar la realització
d’activitats i iniciatives que contribueixin a l’impuls
de la cultura de la pau, el desenvolupament sostenible i el respecte al medi ambient, com a elements
essencials per al progrés solidari.
Article 93. De la cultura universitària.
És responsabilitat de la universitat connectar
l’universitari amb el sistema d’idees vives del seu
temps. Amb aquesta finalitat, les universitats han
d’arbitrar els mitjans necessaris per potenciar el seu
compromís amb la reflexió intel·lectual, la creació i
la difusió de la cultura. Específicament les universitats han de promoure l’acostament de les cultures
humanística i científica i s’han d’esforçar per transmetre el coneixement a la societat mitjançant la
divulgació de la ciència.»
Vuitanta-tres. S’afegeix un apartat 4 a la disposició
addicional segona, amb la redacció següent:
«4. El recurs a l’endeutament per part de la
Universitat Nacional d’Educació a Distància s’ha
d’autoritzar per una norma amb rang de llei. No obstant això, al llarg de l’exercici pressupostari, per
atendre desfasaments temporals de tresoreria, la
Universitat Nacional d’Educació a Distància pot
recórrer a la contractació de pòlisses de crèdit o
préstecs, en una quantia que no superi el cinc per
cent del seu pressupost, que han de quedar cancellats abans del 31 de desembre de cada any.»
Vuitanta-quatre. L’apartat 2 de la disposició addicional cinquena queda redactat de la manera següent:
«2. El funcionament dels col·legis majors o
residències es regula pels estatuts de cada universitat i els propis de cada col·legi major o residència i
gaudeixen dels beneficis o les exempcions fiscals de
la universitat a què estiguin adscrits.»
Vuitanta-cinc. La disposició addicional vuitena
queda redactada de la manera següent:
«Disposició addicional vuitena. Del model de
finançament de les universitats públiques.
En el termini màxim d’un any, la Conferència
General de Política Universitària, amb l’informe
previ del Consell d’Universitats, ha d’elaborar un
model referencial de costos que faciliti als poders
públics l’establiment d’un finançament adequat de
les universitats públiques que, atenent el que preveu l’article 79.1, afavoreixi la plena participació a
l’espai europeu d’educació superior.»
Vuitanta-sis. La disposició addicional quinzena
queda redactada de la manera següent:
«Disposició addicional quinzena. De l’accés als
diferents cicles dels estudis universitaris.
En les directrius i les condicions previstes a l’article 35.1, el Govern, amb l’informe previ del Consell
d’Universitats, ha d’establir 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 estableix l’article 37, així com per a l’accés als diferents
cicles des d’ensenyaments o titulacions università-
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ries o no universitàries que hagin estat declarades
equivalents a les universitàries a tots els efectes.»
Vuitanta-set. La disposició
queda sense contingut.

addicional

dissetena

Vuitanta-vuit. La disposició addicional dinovena
queda redactada de la manera següent:
«Disposició addicional dinovena. De les denominacions.
1. Només es pot utilitzar la denominació d’universitat, o les pròpies dels centres, ensenyaments,
títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori
nacional i òrgans unipersonals de govern a què es
refereix aquesta Llei, quan hagin estat autoritzades
o reconegudes d’acord amb el que aquesta disposa. No es poden utilitzar altres denominacions
que, pel seu significat, puguin induir a confusió
amb aquelles.
2. Es declara la utilitat pública dels noms de
domini d’Internet de segon nivell sota el domini “.es”
corresponents a les denominacions a què es refereix
l’apartat 1.»
Vuitanta-nou. La disposició addicional vintena queda
redactada de la manera següent:
«Disposició addicional vintena. Registre d’universitats, centres i títols.
Al ministeri d’Educació i Ciència hi ha el Registre
d’universitats, centres i títols. Aquest Registre té
caràcter públic i s’hi inscriuen, a més de les universitats i els centres, els títols oficials amb validesa en
tot el territori nacional. També s’hi poden inscriure
altres títols a efectes informatius que expedeixin les
universitats. El Govern ha de regular-ne el règim,
l’organització i el funcionament.»
Noranta. La disposició addicional vint-i-quatrena
queda redactada de la manera següent:
«Disposició addicional vint-i-quatrena. De la inclusió de les persones amb discapacitat a les universitats.
1. Les universitats han de garantir la igualtat
d’oportunitats dels estudiants i altres membres de la
comunitat universitària amb discapacitat, proscriure
qualsevol forma de discriminació i establir mesures
d’acció positiva tendents a assegurar la seva participació plena i efectiva en l’àmbit universitari.
2. Els estudiants i els altres membres amb discapacitat de la comunitat universitària no poden ser
discriminats per raó de la seva discapacitat ni directament ni indirectament en l’accés, l’ingrés, la permanència i l’exercici dels títols acadèmics i d’una
altra classe que tinguin reconeguts.
3. Les universitats han de promoure accions
per afavorir que tots els membres de la comunitat
universitària que tinguin necessitats especials o particulars associades a la discapacitat disposin dels
mitjans, els suports i els recursos que assegurin la
igualtat real i efectiva d’oportunitats en relació amb
els altres components de la comunitat universitària.
4. Els edificis, instal·lacions i dependències de
les universitats, inclosos també els espais virtuals,
així com els serveis, procediments i el subministrament d’informació, han de ser accessibles a totes les
persones, de manera que no s’impedeixi a cap
membre de la comunitat universitària, per raó de
discapacitat, l’exercici del seu dret a ingressar, desplaçar-se, romandre, comunicar-se, obtenir informació o altres d’anàloga significació en condicions
reals i efectives d’igualtat.
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Els entorns universitaris han de ser accessibles
d’acord amb les condicions i en els terminis establerts a la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat
d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i en les
seves disposicions de desplegament.
5. Tots els plans d’estudis proposats per les
universitats han de tenir en compte que la formació
en qualsevol activitat professional s’ha de fer des
del respecte i la promoció dels drets humans i els
principis d’accessibilitat universal i disseny per a
tothom.
6. D’acord amb el que estableixen l’article 30
de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social
dels minusvàlids, i les seves normes de desplegament, els estudiants amb discapacitat, considerantse com a tals els compresos a l’article 1.2 de la Llei
51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats,
no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, tenen dret a l’exempció
total de taxes i preus públics en els estudis conduents a l’obtenció d’un títol universitari.»
Noranta-u. L’apartat 2 de la disposició addicional
vint-i-cinquena queda redactat de la manera següent:
«2. Per a l’accés directe a la universitat dels
titulats de formació professional cal atenir-se al que
preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.»
Noranta-dos. La disposició addicional vint-i-sisena
queda sense contingut.
Noranta-tres. S’hi afegeix una disposició addicional
vint-i-vuitena amb la redacció següent:
«Disposició addicional vint-i-vuitena. Disponibilitats econòmiques.
El desenvolupament temporal de la implantació
de les mesures previstes en els articles 55.3 i 69.2
s’ha de fer en funció de les disponibilitats econòmiques de les institucions responsables de l’ensenyament universitari.»
Noranta-quatre. S’hi afegeix una nova disposició
addicional vint-i-novena amb la redacció següent:
«Disposició addicional vint-i-novena. Funcions de
tutoria.
Sense perjudici del que estableix l’article 72.3 els
professors d’universitats públiques poden dur a
terme funcions de tutoria en universitats no presencials públiques o finançades majoritàriament per
administracions públiques, en la forma que es determini per reglament.»
Noranta-cinc. Es fa una nova redacció de les disposicions transitòries quarta i cinquena:
«Disposició transitòria quarta. Professors amb
contracte administratiu LRU.
Els qui a l’entrada en vigor d’aquesta Llei estiguin contractats en universitats públiques com a
professors amb contracte administratiu LRU poden
romandre en la mateixa situació fins a l’extinció del
contracte i de la seva eventual renovació, d’acord
amb la legislació que els era aplicable. No obstant
això, aquests contractes poden ser prorrogats i la
seva permanència en aquesta situació no es pot
prorrogar més de cinc anys després de l’entrada en
vigor de la Llei.
Fins a aquell moment, les universitats, amb la
sol·licitud prèvia dels interessats, poden adaptar els
seus contractes administratius vigents en contractes
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laborals, sempre que es compleixin els requisits de
cadascuna de les figures que preveu aquesta Llei i
no suposi minoració de la seva dedicació.
Disposició transitòria cinquena. (Queda sense contingut).»
Disposició addicional primera. Del cos de catedràtics
d’escoles universitàries i de la integració dels seus
membres al cos de professors titulars d’universitat.
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, amb la
sol·licitud prèvia adreçada al rector de la universitat, els
funcionaris i funcionàries doctors del cos de catedràtics
d’escola universitària es poden integrar al cos de professors titulars d’universitat en les mateixes places que ocupin, amb el manteniment de tots els seus drets, i es computa la data d’ingrés al cos de professors titulars
d’universitat la que tinguin en el cos d’origen. Els qui no
sol·licitin la integració romandran en la seva situació
actual i conservaran la plena capacitat docent i investigadora. Així mateix, poden presentar la sol·licitud per obtenir l’acreditació per a catedràtic d’universitat que preveu
l’article 60.1 d’aquesta Llei orgànica d’universitats.
Disposició addicional segona. Del cos de professors
titulars d’escoles universitàries i de la integració dels
seus membres al cos de professors titulars d’universitat.
1. Als efectes de l’accés d’aquests professors al cos
de professors i professores titulars d’universitat, els professors titulars d’escola universitària que, a l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, tinguin el títol de doctor o l’obtinguin
posteriorment, i s’acreditin específicament en el marc del
que preveu l’article 57, accediran directament al cos de
professors titulars d’universitat, en les seves pròpies places. Per a l’acreditació de professors titulars d’escola universitària s’ha de valorar la recerca, la gestió i, particularment, la docència.
2. Les universitats han d’establir programes tendents a afavorir que els professors titulars d’escola universitària puguin compaginar les tasques docents amb
l’obtenció del títol de doctor.
3. Els qui no accedeixin a la condició de professor
titular d’universitat romanen en la seva situació actual,
mantenint tots els seus drets i conservant la plena capacitat docent i, si s’escau, investigadora.
4. Mentre hi hagi professorat titular d’escoles universitàries o habilitat per a aquesta categoria que no estigui acreditat per a una categoria superior, les universitats
poden convocar concursos entre aquests per ocupar places de titulars d’escoles universitàries.
Disposició addicional tercera. Dels actuals professors
col·laboradors.
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 en l’exercici de les seves
funcions docents i investigadores.
Així mateix, els qui estiguin contractats com a collaboradors amb caràcter indefinit, tinguin el títol de doctor o l’obtinguin després de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei i rebin l’avaluació positiva a què es refereix l’apartat
a) de l’article 52, accediran directament a la categoria de
professora o professor contractat doctor, en les seves pròpies places.
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Disposició addicional quarta. Programes específics
d’ajuda.
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Les administracions públiques competents, en coordinació amb les respectives universitats, han d’establir
programes específics perquè les víctimes del terrorisme i
de la violència de gènere, així com les persones amb discapacitat, puguin rebre l’ajuda personalitzada, els suports
i les adaptacions en el règim docent.

bre, d’universitats, modificada per aquesta Llei, en el termini màxim de sis anys comptat des de la data d’entrada
en vigor d’aquesta Llei.
3. El professorat dels centres privats d’ensenyament
universitari adscrits a universitats públiques i el de les
universitats no presencials finançades majoritàriament
per administracions públiques s’ha d’adaptar al que estableix l’article 72 d’aquesta Llei en el termini màxim de
quatre anys des de la seva entrada en vigor.

Disposició addicional cinquena. Referències.

Disposició addicional desena.

Totes les referències que la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’universitats, fa al Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport s’entenen substituïdes per la referència al
«ministeri competent en matèria d’universitats». Així
mateix, les referències efectuades al Consell de Coordinació Universitària als articles 2.5, 4, 43.1, 44, 68.1, 81.3.b) i
85.1 i a les disposicions addicionals setena i vuitena de la
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats,
s’entenen efectuades a la Conferència General de Política
Universitària, i les efectuades als articles 46.3, 71.2, 86.1 i
a la disposició addicional vint-i-cinquena de la mateixa
Llei s’entenen efectuades al Consell d’Universitats.

Els qui siguin habilitats o habilitades d’acord amb la
regulació corresponent que conté la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’universitats, i la seva normativa de
desplegament, s’entén que tenen l’acreditació regulada
en la reforma de l’esmentada Llei orgànica realitzada per
aquesta Llei.
S’entén que els habilitats per a catedràtic d’escola universitària ho estan per a professor titular d’universitat.

Disposició addicional sisena.
docent o investigador.

Estatut del personal

El Govern, en el termini d’un any des de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, ha d’aprovar mitjançant reial decret
l’estatut del personal docent o investigador universitari,
que ha d’incloure la regulació d’una estructura de carrera
funcionarial que estigui basada en l’obtenció de mèrits
docents o investigadors, així com les condicions en què
els professors o investigadors funcionaris universitaris
poden participar en la gestió i l’explotació dels resultats
de la seva recerca.
Disposició addicional setena. Elaboració de plans destinats a persones amb necessitats especials.
Les universitats, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i amb la consulta prèvia de
les organitzacions representatives dels respectius sectors
socials concernits, han d’elaborar els plans que donin
compliment al mandat que preveu la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats, en la redacció que en fa aquesta
Llei.
Disposició addicional vuitena.

Adaptació d’estatuts.

Les universitats han d’adaptar els seus estatuts
d’acord amb el que disposa aquesta Llei en un termini
màxim de tres anys.
Fins que no es produeixi l’adaptació dels estatuts, els
consells de govern de les universitats poden aprovar la
normativa d’aplicació que sigui necessària per al compliment del que estableix aquesta Llei.
Disposició addicional novena. Adaptació de les universitats privades.
1. Les universitats privades i els centres universitaris
adscrits han d’adaptar les seves normes d’organització i
funcionament a les previsions d’aquesta Llei que els afectin en el termini de tres anys des de la seva entrada en
vigor.
2. Les universitats privades han d’assolir el percentatge del 50 per cent i el 60 per cent als quals es refereix
l’article 72.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desem-

Dels habilitats.

Disposició addicional onzena. Reconeixement d’efectes
civils.
El Govern, a proposta dels ministeris competents en
matèria de justícia i universitats, en aplicació del que estableixen els acords de cooperació entre l’Estat i la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya, aprovat
per la Llei 24/1992, de 10 de novembre, la Federació de
Comunitats Israelites d’Espanya, aprovat per la Llei
25/1992, de 10 de novembre, i la Comissió Islàmica d’Espanya, aprovat per la Llei 26/1992, de 10 de novembre, ha
de regular les condicions per al reconeixement d’efectes
civils dels títols acadèmics relatius a ensenyaments, de
nivell universitari, de caràcter teològic i de formació de
ministres de culte, impartides en centres docents de nivell
superior dependents de les esmentades entitats religioses.
Tot això és extensible al cas d’altres acords de cooperació que es concloguin en el futur, sempre que s’hi reculli aquesta possibilitat.
Disposició addicional dotzena.

Unitats d’igualtat.

Les universitats han de comptar entre les seves
estructures d’organització amb unitats d’igualtat per a
l’exercici de les funcions relacionades amb el principi
d’igualtat entre dones i homes.
Disposició addicional tretzena.

Tractaments.

Les autoritats universitàries reben el tractament de
senyor o senyora, seguit de la denominació del càrrec. Els
rectors de les universitats reben, a més, el tractament
acadèmic de rector magnífic o rectora magnífica.
Disposició addicional catorzena. Estatut de l’estudiant
universitari.
En el termini d’un any des de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, el Govern ha d’aprovar l’Estatut de l’estudiant universitari que preveu l’article 46.5 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, en la redacció que en fa
aquesta Llei.
Disposició addicional quinzena.

Drets adquirits.

Els títols universitaris de diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, llicenciat, arquitecte i enginyer mantenen la plena vigència acadèmica i professional
en els mateixos termes en què es van establir.
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Projecció exterior de les

Per potenciar la projecció internacional del sistema
universitari espanyol i la mobilitat interuniversitària, i
amb la finalitat de promoure a l’exterior l’oferta educativa
i investigadora de les universitats espanyoles, contribuir a
la millora de l’acollida i estada d’estudiants, professors i
investigadors estrangers a Espanya, i d’espanyols a l’estranger, i d’impulsar l’espai europeu d’educació superior i
l’espai iberoamericà del coneixement, amb l’informe
previ del Consell d’Universitats i de la Conferència General de Política Universitària, el Govern ha d’autoritzar la
constitució d’una fundació del sector públic estatal.
Disposició addicional dissetena. Dels professors estables o permanents dels centres de titularitat pública
d’ensenyament superior (INEF), creats amb anterioritat a la incorporació a la universitat dels estudis conduents al títol oficial en ciències de l’activitat física i de
l’esport.
1. Als efectes de l’accés d’aquests professors al cos
de professors titulars d’universitat, els professors funcionaris numeraris de l’escala de professors de l’INEF de
Galícia (administració general, grup A) de la Xunta de
Galícia que, a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, tinguin el
títol de doctor o que l’obtinguin després de la seva
entrada en vigor i s’acreditin específicament en el marc
del que preveu l’article 57, accediran directament al cos de
professors titulars d’universitat, en les seves pròpies places de la Universitat d’A Coruña. Per a l’acreditació dels
professors funcionaris numeraris de l’escala de professors de l’INEF de Galícia (administració general, grup A)
de la Xunta de Galícia, s’ha de valorar la recerca, la gestió
i, particularment, la docència.
Els qui no accedeixin a la condició de professor titular
d’universitat romandran en la seva situació actual, mantenint tots els drets i conservant la plena capacitat docent i,
si s’escau, investigadora.
2. Als efectes de l’accés dels professors de l’INEF de
Catalunya al cos de professors titulars d’universitat, els
professors que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei siguin
professors estables o permanents a les plantilles de l’INEFC i que en el moment de la integració dels centres de
l’INEFC en les respectives universitats siguin funcionaris
del grup A de la Generalitat de Catalunya en els cossos
corresponents, i a més tinguin el títol de doctor, o que
l’obtinguin després de la seva entrada en vigor, i s’acreditin específicament en el marc del que preveu l’article 57,
accediran directament al cos de professors titulars d’universitat, en les places corresponents a la universitat a la
qual cadascun dels centres s’hagi integrat. Per a l’acreditació específica dels professors a què es refereix aquest
apartat s’ha de valorar la recerca, la gestió i, particularment, la docència.
Els qui no accedeixin a la condició de professor titular
d’universitat romandran en la seva situació actual, mentenint tots els drets i conservant la plena capacitat docent i,
si s’escau, investigadora.
3. Als efectes de l’accés dels professors estables o
fixos de l’INEF de Madrid que romanguin en les seves
places de la Comunitat Autònoma de Madrid al cos de
professors titulars d’universitat, i que a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei siguin funcionaris del grup A de la Comunitat de Madrid en els cossos corresponents, i a més tinguin
el títol de doctor, o que l’obtinguin després de la seva
entrada en vigor, i s’acreditin específicament en el marc
del que preveu l’article 57, accediran directament al cos de
professors titulars d’universitat, en les places corresponents de la Universitat Politècnica de Madrid, on va ser
integrat el centre. Per a l’acreditació específica dels pro-
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fessors als quals es refereix aquest apartat s’ha de valorar
la recerca, la gestió i, particularment, la docència.
Els qui no accedeixin a la condició de professor titular
d’universitat romandran en la seva situació actual, mantenint tots els seus drets i conservant la plena capacitat
docent i, si s’escau, investigadora.
4. Als efectes de l’accés dels professors de l’INEF
d’Andalusia i de l’IVEF del País Basc que romanen en les
seves places transferides respectivament a les universitats de Granada i del País Basc, i que tinguin el títol de
doctor, o que l’obtinguin després de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, poden sol·licitar acreditar-se específicament en el marc del que preveu l’article 57. Per a l’acreditació específica dels professors a què es refereix aquest
apartat s’ha de valorar la recerca, la gestió i, particularment, la docència.
Els qui no accedeixin a la condició de professor titular
d’universitat romandran en la seva situació actual, mantenint tots els seus drets i conservant la plena capacitat
docent i, si s’escau, investigadora.
5. Els qui, pertanyent al cos de professors titulars
d’universitat, hagin obtingut una plaça de caràcter estable
o permanent a la plantilla d’algun dels centres esmentats
en aquesta disposició addicional amb anterioritat a la
incorporació dels estudis universitaris conduents al títol
oficial de llicenciat en ciències de l’activitat física i de l’esport al catàleg de títols universitaris oficials, i tinguin el
títol de doctor a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i els qui
a l’entrada en vigor d’aquesta Llei tinguin la categoria de
catedràtic de l’INEF de Catalunya, poden presentar la sollicitud per obtenir l’acreditació que preveu l’article 60
d’aquesta Llei, per accedir al cos de catedràtics d’universitat.
Els qui no sol·licitin la integració romandran en la seva
situació actual i conserven la plena capacitat docent i
investigadora.
Disposició addicional divuitena. Deducció per donacions a universitats públiques i privades d’entitats
sense finalitats lucratives.
1. Els percentatges de deducció i del límit de la base
de deducció que estableixen els articles 19, 20 i 21 de la
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge, s’eleven cinc punts percentuals pels donatius
i les donacions que estableix l’article 17 de la Llei 49/2002
efectuats a favor d’universitats públiques i privades d’entitats sense fins lucratius a què es refereix l’article 2 de la
Llei 49/2002, que hagin comunicat l’opció per aplicar el
règim fiscal especial, sempre que aquestes universitats
desenvolupin ensenyaments de doctorat o tercer cicle
d’estudis universitaris.
2. Aquestes universitats han de destinar l’import del
donatiu o el bé o dret donat a programes de recerca universitària i doctorat, i ho han de fer constar a la certificació
que han d’expedir en els termes que estableix l’article 24
de la Llei 49/2002.
Disposició addicional dinovena.
públics.

Compensació de preus

Qualsevol reducció de taxes universitàries regulada
per l’Administració competent es compensa anualment
en els pressupostos de la universitat mitjançant transferències.
Disposició addicional vintena. Dels professors numeraris d’escoles oficials de nàutica.
Els funcionaris del cos de professors numeraris d’escoles oficials de nàutica no integrats al cos de professors
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titulars d’universitat els és aplicable el que disposa la disposició addicional segona.
Disposició addicional vint-unena.
de caràcter personal.

Protecció de dades

1. El que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, és
aplicable al tractament i la cessió de dades derivades del
que disposa aquesta Llei orgànica.
Les universitats han d’adoptar les mesures d’índole
tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la
seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, el tractament o l’accés no autoritzats.
2. El Govern ha de regular, amb l’informe previ de
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el contingut
dels currículums a què es refereixen els articles 57.2 i
62.3.
3. No és necessari el consentiment dels estudiants
per a la publicació dels resultats de les proves relacionades amb l’avaluació dels seus coneixements i competències, ni dels actes que siguin necessaris per a l’adequada
realització i seguiment de l’avaluació.
4. Igualment no és necessari el consentiment del
personal de les universitats per a la publicació dels resultats dels processos d’avaluació de la seva activitat docent,
investigadora i de gestió realitzats per la universitat o per
les agències o institucions públiques d’avaluació.
5. El Govern ha de regular, amb l’informe previ de
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el contingut
acadèmic i científic dels currículums dels professors i
investigadors que les universitats i les agències o institucions públiques d’avaluació acadèmica i científica poden
fer públic, i no és necessari en aquest cas el consentiment
previ dels professors o investigadors.
Disposició addicional vint-dosena.
beques i ajudes a l’estudi.

De l’Observatori de

El Govern, amb l’acord previ de la Conferència General de Política Universitària i del Consell d’Universitats, ha
d’establir l’Observatori de beques i ajudes a l’estudi. L’Observatori ha d’elaborar estadístiques i informes que contribueixin a millorar l’eficiència i transparència del sistema
de beques i ajudes universitàries. En el seu funcionament
s’ha de comptar amb la participació dels agents socials i
dels estudiants.
Disposició addicional vint-tresena. Jubilació voluntària
anticipada.
El Govern, les comunitats autònomes i les universitats
han de promoure, en el marc de l’estudi que el Govern
realitzi i enviï al Congrés dels Diputats sobre l’accés a la
jubilació voluntària anticipada de determinats col·lectius,
l’establiment d’acords que facilitin la reducció gradual
d’activitat, una vegada assolits els seixanta anys, i la jubilació voluntària anticipada del personal de les universitats. L’Estatut del personal docent i investigador que preveu la disposició addicional sisena ha de desenvolupar la
jubilació voluntària.
Disposició addicional vint-quatrena. Modificació de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats
del personal al servei de les administracions públiques.
Les limitacions que estableix l’article 12.1 b) i d) de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, no
són aplicables als professors i professores funcionaris
dels cossos docents universitaris quan participin en
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empreses de base tecnològica, promogudes per la seva
universitat i participades per aquesta o per algun dels ens
previstos a l’article 84 d’aquesta Llei, creades a partir de
patents o de resultats generats per projectes de recerca
realitzats en universitats, sempre que hi hagi un acord
explícit del consell de govern de la Universitat, amb l’informe previ del consell social, que permeti la creació de
l’esmentada empresa.
En aquest acord s’ha de certificar la naturalesa de
base tecnològica de l’empresa, i les contraprestacions
adequades a favor de la universitat. El Govern ha de regular les condicions per a la determinació de la naturalesa
de base tecnològica de les empreses a què es refereix el
paràgraf anterior.
Disposició transitòria primera.
d’habilitació.

Substitució del sistema

Fins a un any després de la resolució de les últimes
proves d’habilitació convocades, les universitats poden
decidir la convocatòria de places per als cossos de catedràtics d’universitat i de professors titulars d’universitat
mitjançant el concurs d’accés entre habilitats comunicant-ho a la Secretaria General del Consell de Coordinació
Universitària, tot això segons el que disposa l’article 62 de
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats,
i la seva normativa de desplegament, que, a aquests efectes, es considera vigent.
Disposició transitòria segona. Contractació de professors col·laboradors.
El Govern, amb l’informe previ del Consell d’Universitats, ha d’establir per reglament les condicions i els terminis en què, de manera excepcional, les universitats poden
contractar professors col·laboradors entre diplomats,
arquitectes tècnics o enginyers tècnics que, en tot cas,
han de tenir 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.
Disposició transitòria tercera.
ments anteriors.

Extinció dels ensenya-

Fins que el Govern no determini les condicions i la
data de l’extinció definitiva dels ensenyaments conduents
a l’obtenció dels títols oficials de l’ordenació universitària
anterior, les universitats poden seguir impartint els ensenyaments esmentats d’acord amb la normativa aplicable.
Disposició final primera. 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 de la manera següent:
«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 pot establir la vinculació de determinades
places assistencials de la institució sanitària amb
places docents dels cossos de professors d’universitat i amb places de professor contractat doctor.
Les places així vinculades s’han de proveir per
concurs entre els qui hagin estat seleccionats en els
concursos d’accés als cossos de funcionaris docents
universitaris o a places de professor contractat doctor, d’acord amb les normes que els siguin pròpies.
Els qui participin en els processos d’acreditació
nacional, previs als concursos esmentats, a més de
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complir els requisits exigits en les indicades normes, han d’acreditar que tenen el títol d’especialista
en ciències de la salut que sigui procedent i que
compleixen les exigències que, pel que fa a la qualificació assistencial, es determinin per reglament.
Així mateix, les comissions han de valorar els mèrits
i l’historial acadèmic i investigador i els propis de la
tasca assistencial dels candidats i candidates, en la
forma que s’estableixi per reglament.
En les comissions que resolguin aquests concursos d’accés, dos dels membres han de ser elegits per sorteig públic per la institució sanitària
corresponent.
2. Els concerts també poden establir un nombre de places de professors associats que han de ser
cobertes per personal assistencial que estigui prestant serveis a la institució sanitària concertada.
Aquest nombre no s’ha de tenir en compte als efectes del percentatge de contractats que regeix per a
les universitats públiques. Aquests professors associats es regeixen per les normes pròpies dels professors associats de la universitat, amb les peculiaritats
que s’estableixin per reglament quant al règim temporal dels contractes. Els estatuts de la universitat
han de recollir fórmules específiques per regular la
participació d’aquests professors i professores en
els òrgans de govern de la universitat.
3. Els concerts han d’establir, així mateix, el
nombre de places d’ajudant, professor ajudant doctor i professor contractat doctor, en les relacions de
llocs de treball de les universitats públiques, que
s’han de cobrir mitjançant concursos públics entre
professionals sanitaris que hagin obtingut el títol
d’especialista en els tres anys anteriors a la convocatòria del concurs.»
Disposició final segona. Modificació de la Llei 44/2003,
de 21 de novembre, d’ordenació de les professions
sanitàries.
El paràgraf a) de l’apartat 3 de l’article 20 de la Llei
44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, queda redactat de la manera següent:
«a) Els residents han de realitzar el programa
formatiu de l’especialitat amb dedicació a temps
complet. La formació mitjançant residència és
incompatible amb qualsevol altra activitat professional. També és incompatible amb qualsevol activitat
formativa, sempre que aquesta es desenvolupi dins
de la jornada laboral de la relació laboral especial
del resident.»
Disposició final tercera. Modificació de la Llei 13/1986,
de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la
recerca científica i tècnica.
1. S’afegeix al paràgraf cinquè de la lletra b) de
l’apartat 1 de l’article 17 de la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de
foment i coordinació general de la recerca científica i tècnica, la frase següent:
«Les situacions d’incapacitat temporal, maternitat i adopció o acolliment durant el període de
durada del contracte, n’interromp el còmput.»
2. S’afegeix a l’article 17 de la Llei 13/1986, de 14
d’abril, de foment i coordinació general de la recerca científica i tècnica, un apartat 3 amb la redacció següent:
«3. Sense perjudici del que preveuen els apartats anteriors, les universitats públiques, les agències estatals de recerca i els centres públics de
recerca no estatals, així com les institucions sense
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ànim de lucre que realitzin activitats de recerca i
desenvolupament tecnològic poden subscriure,
amb la convocatòria pública prèvia, garantint els
principis d’igualtat, mèrit i capacitat, d’acord amb
la legislació aplicable i les seves normes d’organització i funcionament, i en funció de les seves
necessitats de personal i d’acord amb les seves
disponibilitats pressupostàries, contractes amb
caràcter indefinit i dedicació a temps complet, amb
els investigadors que hagin estat contractats
d’acord amb les previsions de la lletra b) de l’apartat 1 i que en el desenvolupament de la seva activitat hagin superat amb criteris d’excel·lència l’avaluació corresponent. La finalitat del contracte és
exercir les funcions de la institució i prioritàriament
tasques de recerca científica i desenvolupament
tecnològic.»
Disposició final quarta. Modificació del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
S’afegeix un nou apartat 2 bis) a l’article 74 de la Llei
reguladora de les hisendes locals, amb la redacció
següent:
«2 bis) Els ajuntaments poden regular mitjançant una ordenança una bonificació de fins al 95 per
cent de la quota íntegra de l’impost a favor d’immobles d’organismes públics de recerca i els d’ensenyament universitari.»
Disposició final cinquena. Procediment per avaluar
l’impacte de diverses mesures establertes per
aquesta Llei.
Dos anys després de l’entrada en vigor d’aquesta Llei,
el Govern ha de presentar al Congrés dels Diputats un
estudi per avaluar l’impacte de les modificacions incorporades per aquesta Llei en relació amb:
1. L’atorgament d’excedències de professores i professors funcionaris de cossos docents universitaris per
incorporar-se a empreses de base tecnològica, a què es
refereix l’article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats.
2. Participació de professores i professors funcionaris dels cossos docents universitaris en empreses de base
tecnològica d’acord amb el que estableix la disposició
addicional vint-i-quatrena d’aquesta Llei.
Disposició final sisena.

Títol competencial.

Aquesta Llei es dicta a l’empara de les competències
que corresponen a l’Estat d’acord amb l’article 149.1.1a,
15a, 18a i 30a de la Constitució.
Disposició final setena. Habilitació per al desplegament
reglamentari.
1. Correspon al Govern i a les comunitats autònomes, en l’àmbit de les seves competències respectives,
dictar les disposicions necessàries per al desplegament i
l’aplicació d’aquesta Llei.
2. En el termini màxim de quatre mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern ha d’aprovar el
reglament pel qual es regula la pràctica de l’acreditació i
els concursos d’accés regulats als articles 57 i següents de
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, en la redacció
que en fa aquesta Llei.
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Disposició final vuitena.

Caràcter de llei orgànica.

Tenen el caràcter de llei orgànica els apartats vuit,
vint-i-cinc, trenta, trenta-u, trenta-dos, trenta-quatre,
trenta-cinc, trenta-set, trenta-vuit, quaranta-tres, quaranta-cinc, quaranta-sis, quaranta-set, setanta-quatre,
setanta-cinc, els articles 87 i 88 de l’apartat vuitanta-u, el
vuitanta-sis, el noranta i el noranta-u de l’article únic, així
com les disposicions addicionals novena i vint-i-unena i
aquesta disposició final. Els altres preceptes no tenen
caràcter orgànic.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin i facin complir aquesta Llei orgànica.
Madrid, 12 d’abril de 2007.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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LLEI 6/2007, de 12 d’abril, de reforma de la Llei
24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors,
per a la modificació del règim de les ofertes
públiques d’adquisició i de la transparència
dels emissors. («BOE» 89, de 13-4-2007.)
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.
PREÀMBUL
I
Aquesta Llei té per objecte modificar la Llei 24/1988,
de 28 de juliol, del mercat de valors, per incorporar parcialment al nostre ordenament dues directives comunitàries.
Es tracta de la Directiva 2004/25/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d’abril de 2004, relativa a les ofertes públiques d’adquisició (Directiva d’OPA), i la Directiva
2004/109/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de
desembre de 2004, sobre harmonització dels requisits de
transparència relatius a la informació sobre els emissors
els valors dels quals s’admeten a negociació en un mercat
regulat i per la qual es modifica la Directiva 2001/34/CE
(Directiva de transparència).
Les dues directives formen part del Pla d’acció dels
serveis financers aprovat per la Comissió Europea el 1999,
amb la finalitat d’impulsar la construcció d’un mercat únic
financer per a la Unió Europea. La primera persegueix
fomentar un mercat de control empresarial eficient a la
vegada que protegeix els drets dels accionistes minoritaris
de les societats cotitzades. La segona intenta dotar de més
transparència els mercats financers a través de l’establiment de normes que millorin la informació que han de
donar al mercat els emissors els valors dels quals es negocien en mercats regulats. La transposició de les dues directives es completarà quan s’aprovi el desplegament reglamentari de la present modificació en virtut del mandat
atorgat al Govern pel legislador en el marc d’aquesta Llei.
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II
La Directiva d’OPA és fruit d’un llarg i complicat procés d’elaboració, que gairebé ha durat quinze anys.
Aquesta Directiva estableix un marc mínim comú per
regular les ofertes públiques d’adquisició de les societats
les accions de les quals estiguin admeses, almenys parcialment, a negociació en un mercat regulat. Així, la Directiva
parteix de la necessitat de «protegir els interessos dels
titulars de valors de societats quan aquestes societats
siguin objecte d’una oferta pública d’adquisició o d’un
canvi de control». Per a això, la Directiva inclou una sèrie
de principis que s’han de respectar en la transposició: tots
els accionistes han de rebre un tracte equivalent i han de
disposar de temps i informació suficients per adoptar una
decisió sobre l’oferta; l’òrgan d’administració de la societat afectada ha d’actuar en defensa dels interessos de la
societat en el seu conjunt; no s’han de crear falsos mercats dels valors de la societat afectada, de l’oferent o de
qualsevol altra societat interessada per l’oferta; un oferent ha d’anunciar una oferta una vegada que s’asseguri
que pot fer front íntegrament a la contraprestació a la qual
s’hagi compromès; les activitats de la societat afectada no
han de resultar obstaculitzades durant més temps del raonable.
A més de la necessitat de transposar la Directiva
comunitària, aquesta Llei té com a objectiu modificar
alguns aspectes del règim vigent per garantir que les ofertes públiques d’adquisició es portin a terme en un marc
legal complet i amb total seguretat jurídica.
III
La Directiva de transparència respon a la necessitat
del mercat de valors de disposar d’informació abundant i
veraç per al seu correcte funcionament. Aquesta Directiva, juntament amb les mesures comunitàries adoptades
en els àmbits dels estàndards internacionals de comptabilitat, el règim d’abús de mercat i els fullets d’una oferta
pública de valors o d’una admissió a negociació, conformen el règim harmonitzat europeu sobre la informació
que els emissors de valors han de donar al públic.
Concretament, els dos aspectes fonamentals sobre els
quals se centra la Directiva són, d’una banda, l’elaboració
d’informes periòdics –anual, semestral i trimestral– i,
d’altra banda, el règim de comunicació de participacions
significatives en el capital de societats cotitzades. A més,
es preveuen determinades regles sobre la informació que
els emissors han de donar als seus accionistes o tenidors
de deute en relació, principalment, amb la celebració de
juntes generals o reunions d’obligacionistes. Es tracta
d’una Directiva de mínims, que permet als estats membres imposar condicions més estrictes als emissors per
als quals siguin estats membres d’origen.
IV
Les modificacions que s’introdueixen en la Llei del
mercat de valors no s’ordenen per matèries, sinó per l’ordre dels articles que es modifiquen. Així, l’article 1 modifica l’article 34 de la Llei del mercat de valors, per tal
d’introduir algunes millores en el règim aplicable a l’exclusió de negociació d’un valor. D’aquesta manera, les
societats cotitzades que pretenguin deixar de cotitzar en
el mercat han de promoure una OPA adreçada a tots els
valors afectats per l’exclusió.
L’article 2 modifica l’article 35 de la Llei del mercat de
valors, i introdueix el règim de la informació periòdica, és
a dir, els informes anual, semestral i trimestral que l’emissor ha d’elaborar, publicar i difondre, així com remetre a
la Comissió Nacional del Mercat de Valors (d’ara endavant, CNMV).
L’article 3 introdueix en un nou article 35.bis en la Llei
del mercat de valors altres obligacions d’informació dels

