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seren estas pensións o principal medio de subsistencia 
dun importante colectivo de persoas maiores xustifican a 
súa compatibilidade coas pensións de viuvez de calquera 
dos réximes do actual sistema da Seguridade Social ou 
do réxime de clases pasivas.

Artigo único.

Modifícase a disposición transitoria sétima do Real 
decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade 
Social, que queda redactada nos seguintes termos:

«Os que en 1 de xaneiro de 1967, calquera que fose a 
súa idade na devandita data, tivesen cuberto o período de 
cotización exixido polo extinguido seguro de vellez e 
invalidez ou que, no seu defecto, tivesen figurado afilia-
dos ao extinguido réxime de retiro obreiro obrigatorio, 
conservarán o dereito a causar as prestacións do primeiro 
dos devanditos seguros, consonte as condicións exixidas 
pola súa lexislación, e sempre que os interesados non 
teñan dereito a ningunha pensión a cargo dos réximes 
que integran o sistema da Seguridade Social, con excep-
ción das pensións de viuvez de que poidan ser beneficia-
rios; entre tales pensións entenderanse incluídas as 
correspondentes ás entidades substitutorias que se teñen 
que integrar no devandito sistema, de acordo co previsto 
na disposición transitoria oitava da presente lei.

Cando concorran a pensión de viuvez e a do seguro 
obrigatorio de vellez e invalidez, a súa suma non poderá 
ser superior ao dobre do importe da pensión mínima de 
viuvez para beneficiarios con 65 ou máis anos que estea 
establecido en cada momento. En caso de se superar o 
devandito límite, procederase á minoración da contía da 
pensión do seguro obrigatorio de vellez e invalidez, no 
importe necesario para non exceder do límite indicado.»

Disposición transitoria única. Aplicación paulatina da 
concorrencia entre as pensións de viuvez e as pen-
sións do extinguido seguro obrigatorio de vellez e 
invalidez.

O previsto no último parágrafo da disposición transi-
toria sétima do Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de 
xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da 
Seguridade Social desta lei, será tamén de aplicación ás 
situacións de concorrencia entre as pensións de viuvez e 
as pensións do extinguido seguro obrigatorio de vellez e 
invalidez, que se puidesen ter xerado antes da entrada en 
vigor da presente lei.

Disposición derrogatoria única.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou 
inferior rango se opoñan á presente lei.

Disposición derradeira primeira.

A presente lei entrará en vigor ao día seguinte da súa 
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Disposición derradeira segunda.

Os efectos económicos do previsto nesta lei produci-
ranse a partir do día 1 de setembro de 2005.

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autorida-

des, que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 6 de xuño de 2005.
JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 9396 REAL DECRETO LEI 9/2005, do 6 de xuño, polo 
que se prorroga o prazo previsto na disposi-
ción transitoria quinta da Lei orgánica 6/2001, 
do 21 de decembro, de universidades, para a 
renovación dos contratos dos profesores aso-
ciados contratados conforme a lexislación 
anterior. («BOE» 135, do 7-6-2005.)

A disposición transitoria quinta da Lei orgánica 6/2001, 
do 21 de decembro, de universidades, establece no seu 
punto 1 que á entrada en vigor da lei aqueles profesores 
asociados contratados no seu día en universidades públi-
cas, conforme a Lei orgánica 11/1983, do 25 de agosto, de 
reforma universitaria, poderán permanecer na súa 
mesma situación consonte a lexislación que lles viña 
sendo aplicable, ata a finalización dos seus contratos. 
Non obstante, establécese tamén na citada disposición 
que os devanditos contratos poderán ser renovados con-
sonte a lexislación que lles viña sendo aplicable sen que a 
súa permanencia en tal situación se poida prolongar por 
máis de catro anos, contados desde a entrada en vigor da 
citada Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro. Como 
queira que a data efectiva de entrada en vigor da devan-
dita lei orgánica foi o 13 de xaneiro de 2002, quere iso 
dicir que o prazo resolutorio finalizaría o 13 de xaneiro do 
ano 2006.

Con independencia de que gran parte da regulación 
do profesorado contida na citada lei será obxecto de pro-
funda revisión na súa anunciada modificación, o certo é 
que o prazo fixado pola anteriormente citada disposición 
transitoria quinta resulta a todas luces insuficiente para 
asegurar a transición do vello ao novo marco, sen poñer 
en grave perigo o desenvolvemento normal da actividade 
académica das universidades, o que motivou o compro-
miso coa comunidade universitaria para a adopción das 
medidas xurídicas necesarias co fin de garantir tal activi-
dade académica.

A figura do profesor asociado experimenta na Lei 
orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, un 
cambio substancial con respecto á súa anterior configura-
ción legal, xa que a nova lei só permite a súa variante a 
tempo parcial, sen que se conteña referencia ningunha de 
asociados a tempo completo. Deste modo, o moi nume-
roso grupo de docentes que integran este grupo na uni-
versidade española tería que se reconducir a algunha das 
figuras contractuais previstas por aquela.

Todo iso xeraría unha situación de incerteza que afec-
taría de forma directa e decisiva a programación docente 
dos moi numerosos departamentos ou áreas de coñece-
mento que contan con asociados a tempo completo, o 
que sen dúbida produciría problemas irresolubles na pla-
nificación do próximo curso académico. Por outro lado, 
unha vez transcorrido o primeiro trimestre deste, os pro-
fesores asociados a tempo completo terían que ser des-
pedidos ou reconvertidos como axudantes conforme as 
previsións da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de 
universidades, o que suporía non só unha mingua das 
súas condicións laborais e salariais, senón, ademais, 
unha notable diminución da capacidade docente para a 
propia universidade, pois a docencia de que se fai cargo 
un profesor ata decembro tería que ser suplida por polo 
menos dous a partir de xaneiro de 2006.

Ante tal horizonte e na obriga que lle compete ao 
Goberno de garantir o normal desenvolvemento acadé-
mico das universidades, non cabe senón concluír a 
urxente e extraordinaria necesidade de establecer, coa 
maior brevidade, un prazo diferente ao previsto pola 
repetida disposición transitoria quinta, que faga compati-
bles as exixencias de organización e o normal desenvol-
vemento das tarefas docentes cunha adecuada transición 
desde o antigo sistema contractual da Lei orgánica 11/1983, 
do 25 de agosto, de reforma universitaria, ao novo pre-
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visto pola Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de 
universidades, o que xustifica o uso deste mecanismo 
normativo excepcional constitucionalmente previsto.

Na súa virtude, en uso da autorización contida no 
artigo 86 da Constitución, por proposta da ministra de 
Educación e Ciencia e logo de deliberación do Consello de 
Ministros na súa reunión do día 3 de xuño de 2005,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación da Lei orgánica 6/2001, do 21 
de decembro, de universidades.

O punto 1 da disposición transitoria quinta da Lei 
orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, 
modifícase nos seguintes termos:

«1. Os que á entrada en vigor desta lei se 
encontren contratados en universidades públicas 
como profesores asociados poderán permanecer na 
súa mesma situación consonte a lexislación que lles 
viña sendo aplicable, ata a finalización dos seus 
actuais contratos. Non obstante, os devanditos con-
tratos poderán ser renovados conforme a devandita 
lexislación, sen que a súa permanencia nesta situa-
ción se poida prolongar alén do comezo do curso 
académico 2008-2009.

A partir dese momento, só poderán ser contrata-
dos nos termos previstos nesta lei. Non obstante, no 
caso dos profesores asociados que estean en pose-
sión do título de doutor, para seren contratados 
como profesores axudantes doutores non lles resul-
tará aplicable o disposto no artigo 50 sobre a desvin-
culación da universidade contratante durante dous 
anos.».

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento 
regulamentario.

Facúltase o ministro de Educación e Ciencia para ditar, 
na esfera das súas atribucións, cantas disposicións sexan 
necesarias para a aplicación do disposto neste real 
decreto lei.

Disposición derradeira segunda. Carácter básico.

Este real decreto lei ten carácter básico e dítase ao 
abeiro das competencias que lle corresponden ao Estado 
consonte o artigo 149.1.18.ª e 30.ª da Constitución, que lle 
atribúe ao Estado a competencia para ditar as bases do 
réxime xurídico das administracións públicas e o réxime 
estatutario dos seus funcionarios e a regulación das con-
dicións de obtención, expedición e homologación de títu-
los académicos e profesionais e normas básicas para o 
desenvolvemento do artigo 27 da Constitución, co fin de 
garantir o cumprimento das obrigas dos poderes públicos 
nesta materia.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid o 6 de xuño de 2005.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO E COMERCIO

 9608 CORRECCIÓN de erros do Real decreto 
2296/2004, do 10 de decembro, polo que se 
aproba o Regulamento sobre mercados de 
comunicacións electrónicas, acceso ás redes e 
numeración. («BOE» 137, do 9-6-2005.)

Advertidos erros no Real decreto 2296/2004, do 10 de 
decembro, polo que se aproba o Regulamento sobre mer-
cados de comunicacións electrónicas, acceso ás redes e 
numeración, publicado no «Boletín Oficial del Estado», 
suplemento en lingua galega número 1, do 1 de xaneiro de 
2005, procédese a efectuar as oportunas rectificacións:

Na páxina 241, primeira columna, no artigo 34, pará-
grafo segundo, onde di: «…os plans nacionais numera-
ción…», debe dicir: «…os plans nacionais de numera-
ción…».

Na páxina 246, segunda columna, nos números 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 9 e 10 do anexo II, onde di: «operador dominante», 
debe dicir: «operador obrigado».

Na páxina 247, primeira columna, no punto I.2 do 
anexo II, onde di: «2. Situación, número e dispoñibilidade 
de bucles rango de numeración…», debe dicir: «2. Situa-
ción, número e dispoñibilidade de bucles, rango de 
numeración…».

Na páxina 247, primeira columna, no punto II.1 do 
anexo II, onde di: «…repartidores principais, concentrado-
res puntos de distribución distantes…», debe dicir: «…
repartidores principais, concentradores, puntos de distri-
bución distantes…». 

MINISTERIO
 DE EDUCACIÓN E CIENCIA

 9714 ORDE ECI/1712/2005, do 2 de xuño, pola que se 
modifica a Orde ECI/3686/2004, do 3 de novem-
bro, pola que se ditan normas para a aplicación 
do Real decreto 285/2004, do 20 de febreiro, 
polo que se regulan as condicións de homolo-
gación e validación de títulos estranxeiros de 
educación superior. («BOE» 138, do 10-6-2005.)

Polo Real decreto 285/2004, do 20 de febreiro, foron 
reguladas as condicións de homologación e validación de 
títulos e estudos estranxeiros de educación superior. De 
acordo coa súa disposición derradeira cuarta, esta norma 
debería ter entrado en vigor aos seis meses da súa publi-
cación no «Boletín Oficial del Estado», efectuada o día 4 
de marzo de 2004.

Porén, antes de que finalizase ese período de «vaca-
tio», publicouse o Real decreto 1830/2004, do 27 de 
agosto, polo que se estableceu un novo prazo para a 
entrada en vigor de determinados artigos do Real decreto 
285/2004, referidos a dous aspectos: o procedemento de 
homologación a graos académicos, regulado nos artigos 
1.b), 3.b), 18, 19, 20 e 21 do Real decreto 285/2004, e a 
constitución dos comités técnicos a que se referían os 
seus artigos 10, 11, 12 e 13.b).

Por tanto, o 5 de setembro de 2004 entrou en vigor o 
Real decreto 285/2004, excepto nos dous aspectos sinala-
dos, que non o debían facer ata o 1 de marzo de 2005.


