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que del mateix rang o d’un rang inferior s’oposen al que 
establix esta Llei.

Disposició final primera. Títol competencial.

1. Esta llei, que es dicta a l’empara del que disposa 
l’article 1.23.a de la Constitució, que atribuïx a l’Estat la 
competència en matèria de legislació bàsica de protecció 
del medi ambient, té caràcter bàsic, excepte la disposició 
addicional segona, i sense perjuí del que disposa l’apartat 
següent.

2. Tenen, així mateix, caràcter bàsic, a l’empara de 
l’article 1.13.a de la Constitució, que atribuïx a l’Estat la 
competència en matèria de bases i coordinació de la plani-
ficació general de l’activitat econòmica, els articles 5.1.j) 
12.3 i 19.

Disposició final segona. Adequació dels Parcs Nacionals 
existents en la present Llei.

Les Administracions públiques adoptaran, en un ter-
mini màxim de deu anys a partir de l’aprovació de la pre-
sent Llei, les mesures necessàries per a adequar la situació 
dels Parcs Nacionals ja declarats a l’entrada en vigor d’esta 
llei a les determinacions contingudes en els articles 9 i 13 
d’esta, amb l’excepció del relatiu a les superfícies mínimes 
establides en l’article

9.1.c) Les Administracions Públiques promouran la 
celebració d’acords voluntaris en els casos en què 
l’adequació afecte dret de tercers.

Disposició final tercera. Habilitació per al desplegament 
reglamentari.

El Govern, en l’àmbit de les seues competències, dic-
tarà totes les disposicions que siguen necessàries per al 
desplegament i l’execució del que preveu esta Llei.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Esta Llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 3 d’abril de 2007.

 JUAN CARLOS R.

 El president del Govern,
 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

ANNEX

SISTEMES NATURALS ESPANYOLS

1. Sistemes naturals terrestres espanyols
a representar en la Xarxa de Parcs Nacionals

Matolls supraforestals, pastius d’alta muntanya, este-
pes llenyoses d’altura i terregallers.

Formes de relleu i elements geològics singulars del 
massís Ibèric i les serralades Alpines.

Formacions i relleus singulars de muntanya i alta mun-
tanya.

Sistemes naturals singulars d’origen glaciar i perigla-
ciar.

Sistemes naturals singulars d’origen kàrstic.
Boscos mixtos atlàntics del pis de planter o muntan-

yés.
Rouredes, fagedes i bedolls.
Rouderes.

Alzinars, carrascars, suredes i ullastrars.
Avetars i pinsapars.
Pinedes, sabinares i ginebrars.
Garrigues xeròfiles mediterrànies.
Estepars mediterranis, espartars i albardinars.
Sistemes i formacions associades a les conques ter-

ciàries continentals i marines.
Zones desèrtiques costaneres i d’interior.
Bosc de laurisilva.
Mont verd de fageda-bruguerar.
Tabaibals-cardonals i altres formacions termomaca-

ronèsies.
Cursos d’aigua i boscos de ribera.
Canons fluvials sobre relleus estructurals.
Depòsits i formes amb modelatge singular d’origen 

fluvial i eòlic.
Costes, penya-segats, dunes i depòsits litorals.
Aiguamolls i llacunes d’alta muntanya.
Llacunes halòfiles, saladars i algepsars.
Llacunes d’aigua dolça, canyissers, bogars i jonqueres, 

i herbassars de «taula» amb entollada temporal.
Aiguamolls costaners i marenys litorals.
Sistemes naturals singulars d’origen volcànic.

2. Sistemes naturals marins espanyols a representar 
en la xarxa de parcs nacionals

Sistemes associats a emanacions gasoses submari-
nes.

Fons detrítics i sedimentaris.
Bancs de corals profunds.
Fons de Máerl.
Comunitats coral·lígenes.
Praderies de fanerògames marines.
Àrees pelàgiques de pas, reproducció o presència habi-

tual de cetacis o grans peixos migradors.
Grans muntanyes, coves, túnels i canons submarins.
Comunitats singulars de grans filtrants: esponges, asci-

dies i briozous.
Comunitats d’algues fotòfiles o laminarials.
Comunitats de substrat dur amb poblaments d’algues 

fotòfiles o esciàfiles.
Ribes i escarpes de pendent pronunciat.
Baixos rocosos. 

 7786 LLEI ORGÀNICA 4/2007, de 12 d’abril, per la qual 
es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de des-
embre, d’Universitats. («BOE» 89, de 13-4-2007.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

següent i jo la sancione.

PREÀMBUL

Des de la promulgació de la Llei Orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’Universitats, han passat cinc anys. 
En este 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 induïxen també a 
realitzar modificacions. Entre estos fets es troben els 
acords en política d’educació superior a Europa i l’impuls 
que la Unió Europea pretén donar a la investigació en tots 
els seus països membres. Estes circumstàncies aconse-
llen la correcció de les deficiències detectades i la incor-
poració d’alguns elements que milloren la qualitat de les 
universitats espanyoles.
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La Llei aposta decididament per l’harmonització dels 
sistemes educatius superiors en el marc de l’espai euro-
peu d’educació superior i assumix la necessitat d’una 
profunda reforma en l’estructura i organització de les 
ensenyances, basada en tres cicles: Grau, Màster i Docto-
rat. Es dóna resposta així al desig de la comunitat univer-
sitària d’establir 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’ensenyances aporta una 
manera diferent d’entendre la universitat i les seues rela-
cions amb la societat. Es tracta d’oferir una formació de 
qualitat que atenga els reptes i desafiaments del coneixe-
ment i done resposta a les necessitats de la societat.

Així, les reformes estan guiades per la voluntat de 
potenciar l’autonomia de les universitats, al mateix temps 
que s’augmenta l’exigència de retre comptes sobre el 
compliment de les seues funcions. Este principi és impul-
sat per la Unió Europea recolzant la modernització de les 
universitats europees a fi de convertir-les en agents actius 
per a la transformació d’Europa en una economia plena-
ment integrada en la societat del coneixement. 
L’autonomia és la principal característica que les universi-
tats tenen per a respondre amb flexibilitat i rapidesa a les 
necessitats canviants.

Entre les mesures que potencien l’autonomia de les 
nostres universitats, principi reconegut en l’article 27 de 
la Constitució Espanyola, esta Llei flexibilitza el sistema 
d’elecció del rector o de la rectora i permet que les 
mateixes universitats elegisquen l’opció que consideren 
més adequada. Així mateix, s’assegura que les decisions 
de naturalesa acadèmica de les universitats públiques i 
privades les adopten òrgans en què el personal docent i 
investigador tinguen una representació majoritària. 
D’altra banda, la Llei adopta mesures tendents a assegu-
rar l’equilibri institucional en el si de les universitats i a 
professionalitzar la seua gestió.

Un altre dels eixos de la reforma és potenciar el paper 
i la responsabilitat de tots els agents del sistema universi-
tari, articulant millor la relació entre ells. Les comunitats 
autònomes són responsables de la política universitària 
d’acord amb el que preveu la Constitució i els Estatuts 
d’Autonomia, mentres que a l’Estat, de conformitat amb 
l’article 149.1.30.a, li correspon establir les normes bàsi-
ques per al desplegament de l’article 27.10, que reconeix 
l’autonomia de les universitats. L’articulació d’este com-
plex organitzatiu d’Estat-Comunitats Autònomes i univer-
sitats requerix aconseguir una harmonia de tots els 
agents implicats i una relació clara i fluida entre tots ells. 
És especialment important articular les relacions intergo-
vernamentals, d’una banda, i d’una altra, la coordinació i 
cooperació en l’àmbit acadèmic. Per això, es crea la Con-
ferència General de Política Universitària i es constituïx 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 veri-
ficació de plans d’estudis i més respectuosa amb el sis-
tema complex que, en matèria universitària, conformen 
l’Administració General de l’Estat, les comunitats autòno-
mes i les universitats.

La selecció del professorat funcionari es modifica 
incorporant un model d’acreditació que permeta que les 
universitats seleccionen el seu professorat entre els 
prèviament acreditats. Este sistema incorpora per al con-
junt de la comunitat acadèmica un rigor més gran en 
l’acreditació i una flexibilitat més gran per a les universi-
tats en la selecció del seu personal.

En relació amb la contractació del professorat, esta 
Llei establix, 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 caracte-
rístiques pròpies del treball i per les condicions de la rela-
ció laboral, no poden subsumir-se en les figures previstes 
en la legislació laboral general. Esta Llei definix amb més 

precisió l’especificitat d’estes modalitats contractuals, bé 
per la necessitat de completar la formació en el cas dels 
ajudants i dels professors ajudants doctors, bé per 
l’oportunitat d’aportar a la universitat el coneixement i 
l’experiència de professionals del sector productiu –pro-
fessors associats– o de docents i investigadors de prestigi 
d’altres universitats –professors visitants–. A causa de les 
característiques especials de la labor docent i investiga-
dora que realitza la universitat, és necessari establir per a 
estes modalitats mecanismes de temporalitat que afavo-
risquen el desenvolupament del procés acadèmic i que, 
d’altra banda, partisquen de la lògica conservació de la 
font de coneixement i experiència que aporten estos pro-
fessionals a la universitat i que és la característica princi-
pal que dota de sentit figures com la del professor asso-
ciat o la de professor visitant.

L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acredi-
tació (ANEQA) té un paper molt important en el binomi 
autonomia-rendició de comptes. Per a reforçar el seu 
paper dins del sistema universitari, s’autoritza la seua 
creació com a agència d’acord amb la Llei d’Agències 
Estatals per a la millora dels servicis 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 
seues graduades i graduats perquè estos siguen capaços 
d’adaptar-se tant a les demandes socials, com a les 
demandes del sistema científic i tecnològic. També han de 
donar adequada resposta a les necessitats de formació al 
llarg de tota la vida i obrir-se als que, a qualsevol edat, 
desitgen accedir a la seua oferta cultural o educativa. Les 
universitats, a més d’un motor per a l’avanç del coneixe-
ment, han de ser un motor per al desenvolupament social 
i econòmic del país. Junt amb la investigació bàsica, la 
universitat haurà d’impulsar la transferència al sector pro-
ductiu dels resultats de la seua investigació en coordina-
ció i complementarietat amb els altres agents del sistema 
de ciència i tecnologia. Una de les mesures per a contri-
buir a este objectiu és l’impuls decidit de la vinculació 
entre la investigació universitària i l’entorn productiu del 
sistema de ciència i tecnologia a través de la creació 
d’instituts mixtos d’investigació, que permetran una rela-
ció directa entre els agents del dit sistema. Així mateix, es 
preveu potenciar els mecanismes d’intercanvi de personal 
investigador entre el sistema universitari i el productiu.

A més, esta Llei preveu l’elaboració d’un estatut de 
l’estudiant universitari i la creació del Consell d’estudiants 
universitaris, a fi d’articular la necessària participació de 
l’alumnat en el sistema universitari.

S’introduïx també una modificació del títol XIII de la 
Llei Orgànica 6/2001, per a adequar-lo a la nova situació 
de l’Espai Europeu de l’Ensenyança Superior.

Un altre aspecte nou és la inclusió d’un títol dedicat a 
l’esport i l’extensió universitària, perquè es considera que 
tant l’esport com altres activitats que es preveuen són un 
aspecte capital en la formació de l’alumnat universitari.

Esta Llei no oblida el paper de la universitat com a 
transmissor essencial de valors. El repte de la societat 
actual per a aconseguir una societat tolerant i igualitària, 
en la qual es respecten els drets i les llibertats fonamen-
tals i d’igualtat entre hòmens i dones, ha d’arribar, sens 
dubte, a la universitat. Esta Llei impulsa la resposta de les 
universitats a este repte a través no sols de la incorpora-
ció d’estos valors com a objectius propis de la universitat 
i de la qualitat de la seua activitat, sinó per mitjà de 
l’establiment de sistemes que permeten aconseguir la 
paritat en els òrgans de representació i una major partici-
pació de la dona en els grups d’investigació. Els poders 
públics han de remoure els obstacles que impedixen a les 
dones aconseguir una presència en els òrgans de govern 
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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, 
esta reforma introduïx la creació de programes específics 
sobre la igualtat de gènere, d’ajuda a les víctimes del 
terrorisme i l’impuls de polítiques actives per a garantir la 
igualtat d’oportunitats a les persones amb discapacitat.

La Llei té també en compte la necessitat de potenciar 
la projecció internacional del sistema universitari espan-
yol i la mobilitat interuniversitària, promovent l’oferta 
educativa i investigadora de les universitats espanyoles. 
Amb este fi es preveu la constitució d’una fundació del 
sector públic estatal.

La societat reclama a la universitat del futur una activa 
participació en els seus processos vitals. Per esta raó, 
l’acció de la universitat no ha de limitar-se a la transmissió 
del saber; ha de generar opinió, demostrar el seu compro-
mís amb el progrés social i ser un exemple per al seu 
entorn.

La igualtat entre hòmens i dones, els valors superiors 
de la nostra convivència, el suport permanent a les perso-
nes 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 estruc-
tura més oberta i flexible, que situe les universitats espan-
yoles en una millor posició per a la cooperació interna i la 
competència internacional, a través de la creació, trans-
missió, desenvolupament i crítica del coneixement cientí-
fic i tecnològic i de la transferència dels seus beneficis a la 
societat, a fi que aconseguisquen ser atractives en un 
món globalitzat. Una adequada generació i gestió del 
coneixement per part de les universitats permetrà contri-
buir a la consecució d’un major grau de benestar dels 
espanyols.

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 suposarà una modificació de les condi-
cions essencials del reconeixement o de l’aprovació 
de l’adscripció i podrà ser causa de la seua revoca-
ció.»

Dos. L’apartat 4 de l’article 5 queda redactat de la 
manera següent:

«4. Els centres universitaris privats hauran 
d’estar integrats en una universitat privada, com a 
centres propis d’esta, o adscrits a una pública o pri-
vada.»

Tres. S’afig 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, establiran mecanismes perquè 
en els processos d’acollida dels diferents membres 
de la comunitat universitària s’afavorisca el coneixe-
ment suficient de les llengües cooficials.»

Quatre. L’article 7 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 7. Centres i estructures.

Les universitats públiques estaran integrades 
per Escoles, Facultats, Departaments, Instituts Uni-
versitaris d’Investigació i per aquells altres centres o 

estructures necessaris per a l’exercici de les seues 
funcions.»

Cinc. L’article 8 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 8. Escoles i Facultats.

1. Les escoles i facultats són els centres enca-
rregats de l’organització de les ensenyances i dels 
processos acadèmics, administratius i de gestió 
conduents a l’obtenció de títols de grau. Podran 
impartir també ensenyances conduents a l’obtenció 
d’altres títols, així com dur a terme aquelles altres 
funcions que determine la universitat.

2. La creació, modificació i supressió dels dits 
centres, així com la implantació i supressió de les 
ensenyances conduents a l’obtenció de títols univer-
sitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori 
nacional, de conformitat amb el que disposa l’arti-
cle 35, seran acordades per la Comunitat Autònoma, 
bé per iniciativa pròpia, amb l’acord del Consell de 
Govern de la universitat, bé per iniciativa de la uni-
versitat per mitjà de proposta del Consell de Govern, 
en ambdós casos amb un informe previ favorable 
del Consell Social.

3. Del que s’ha assenyalat en l’apartat anterior 
serà informada 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 investigació encarregades de coordinar les ensen-
yances d’un o més àmbits del coneixement en un o 
més centres, d’acord amb la programació docent de 
la universitat, de recolzar les activitats i iniciatives 
docents i investigadores del professorat, i d’exercir 
aquelles altres funcions que siguen determinades 
pels estatuts.

2. La creació, modificació i supressió de depar-
taments 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 d’Investigació 
podran ser constituïts per una o més universitats, o 
conjuntament amb altres entitats públiques o priva-
des per mitjà de convenis o altres formes de coope-
ració, de conformitat amb els estatuts.

Així mateix, les universitats, conjuntament amb 
els organismes públics d’investigació, amb els centres 
del Sistema Nacional de Salut i amb altres centres 
d’investigació públics o privats sense ànim de lucre, 
promoguts i participats per una administració pública, 
podran constituir Instituts Mixtos d’Investigació. A este 
efecte, i d’acord amb el que establisquen els estatuts 
de les universitats, el personal docent i investigador 
podrà ser adscrit als mencionats Instituts Mixtos 
d’Investigació.»

Huit. L’apartat 4 de l’article 10 queda redactat de la 
manera següent:

«4. Per mitjà de conveni, podran adscriure’s a 
universitats públiques, com a instituts universitaris 
d’investigació, institucions o centres d’investigació 
de caràcter públic o privat. L’aprovació de l’adscripció 
o, si és el cas, desadscripció correspon a la Comuni-
tat Autònoma, bé per iniciativa pròpia, amb acord 
del Consell de Govern de la universitat i amb un 
informe previ favorable del Consell Social, bé per 
iniciativa de la universitat per mitjà de proposta del 
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Consell de Govern, amb informe previ favorable del 
Consell Social.

Del que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior 
serà informada 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 per mitjà de conveni a una uni-
versitat pública de centres docents de titularitat 
pública o privada per a impartir estudis conduents a 
l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en 
tot el territori nacional requerirà l’aprovació de la 
Comunitat Autònoma, a proposta del Consell de 
Govern de la universitat, amb un informe previ favo-
rable del seu Consell Social.

L’adscripció per mitjà de conveni a una universi-
tat privada de centres docents de titularitat privada 
per a impartir estudis conduents a l’obtenció de 
títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori 
nacional requerirà l’aprovació de la Comunitat Autò-
noma, a proposta de la universitat.

2. Els centres adscrits hauran d’estar establits 
en l’àmbit territorial de la corresponent Comunitat 
Autònoma, o comptar, així mateix, amb l’aprovació 
d’aquella en què estiguen ubicats.

3. Els centres adscrits a una universitat es regi-
ran pel que disposa esta Llei, per les normes dicta-
des per l’Estat i les comunitats autònomes en 
l’exercici de les seues competències, pel conveni 
d’adscripció i per les seues pròpies normes 
d’organització i funcionament. El començament de 
les activitats dels centres adscrits serà autoritzat per 
la Comunitat Autònoma.

4. El Govern, en compliment del que disposa 
l’article 4.3, establirà els requisits bàsics que hauran 
de complir els centres adscrits.

5. Del que s’ha assenyalat en els apartats 1 i 2 
serà 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 establi-
ran, almenys, 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 directo-
res d’Escoles, de Departaments i d’Instituts Univer-
sitaris d’Investigació.

L’elecció dels representants dels distints sectors 
de la comunitat universitària en el Claustre Universi-
tari, en les Juntes de Facultat o Escola i en els Con-
sells de Departament es realitzarà per mitjà de 
sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, en 
cada un d’ells.

Els estatuts establiran les normes electorals apli-
cables, les quals hauran de propiciar en els òrgans 
col·legiats la presència equilibrada entre dones i 
hòmens.»

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 en la universitat, i ha d’exercir com a ele-
ment 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 servicis i promoure la 
col·laboració de la societat en el finançament de la 
universitat. Amb este fi, aprovarà un pla anual 
d’actuacions destinat a promoure les relacions entre 
la universitat i el seu entorn cultural, professional, 
econòmic i social al servici de la qualitat de l’activitat 
universitària. Els consells socials podran 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 regularà 
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 podran ser membres de la mateixa 
comunitat universitària. Seran, no obstant això, 
membres del Consell Social el rector, el secretari 
general i el gerent, així com un professor, un estu-
diant i un representant del personal d’administració 
i servicis, elegits pel Consell de Govern d’entre els 
seus membres. El president del Consell Social serà 
nomenat per la Comunitat Autònoma en la forma 
que determine la Llei respectiva.»

Tretze. L’apartat 2 de l’article 15 queda redactat de la 
manera següent:

«2. El Consell de Govern estarà constituït pel 
rector, que el presidirà, el secretari general i el 
gerent, i per un màxim de 50 membres. En formaran 
part els vicerectors, una representació de la comuni-
tat universitària, reflectint la composició dels dis-
tints sectors en el Claustre, i una representació de 
degans i directors, segons establisquen els Estatuts. 
A més, quan així ho determinen els Estatuts, podran 
ser membres del Consell de Govern fins a un màxim 
de tres membres del Consell Social, no pertanyents 
a la mateixa comunitat universitària.»

Catorze. L’apartat 1 de l’article 16 queda redactat de 
la manera següent:

«1. El Claustre Universitari és l’òrgan màxim de 
representació de la comunitat universitària. Estarà 
format pel rector, que el presidirà, el secretari gene-
ral i el gerent, i un màxim de 300 membres. Li 
correspon l’elaboració dels estatuts, l’elecció del 
rector, si és el cas, i les altres funcions que li atribuïx 
esta Llei.»

Quinze. L’apartat 2 de l’article 16 queda redactat de la 
manera següent:

«2. Siga quina siga la forma d’elecció, el Claus-
tre podrà convocar, amb caràcter extraordinari, elec-
cions a rector a iniciativa d’un terç dels seus compo-
nents i amb l’aprovació de dos terços. L’aprovació de 
la iniciativa comportarà la dissolució del Claustre i el 
cessament del rector, que continuarà en funcions 
fins a la presa de possessió del nou rector. El proce-
diment serà establit pels estatuts. Si la iniciativa no 
és aprovada, cap dels seus signataris podrà partici-
par en la presentació d’una altra iniciativa d’este 
caràcter fins passat un any des de la seua votació.»

Setze. L’apartat 3 de l’article 16 queda redactat de la 
manera següent:
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«3. Els estatuts regularan la composició i dura-
ció del mandat del Claustre, en el qual estaran repre-
sentats els distints sectors de la comunitat universi-
tària. En tot cas, la majoria dels seus membres seran 
professors doctors amb vinculació permanent a la 
universitat.»

Dèsset. L’article 17 queda sense contingut.
Díhuit. L’article 18 queda redactat de la manera 

següent:

«La Junta d’Escola o Facultat, presidida pel degà 
o director, n’és l’Òrgan de Govern. La composició i el 
procediment d’elecció dels seus membres seran 
determinats pels Estatuts. En tot cas, la majoria dels 
seus membres seran professors amb vinculació per-
manent a la universitat.»

Dènou. L’apartat 2 de l’article 20 queda redactat de la 
manera següent:

«2. El rector serà elegit pel Claustre, o per la 
comunitat universitària per mitjà d’elecció directa i 
sufragi universal, segons indiquen els estatuts de 
cada universitat, entre funcionaris en actiu del Cos 
de Catedràtics d’Universitat que hi presten servicis. 
Els estatuts regularan també el procediment per a la 
seua elecció, la duració del seu mandat i els supòsits 
de la seua substitució en el cas de vacant, absència 
o malaltia.

En el cas que l’elecció del rector corresponga al 
Claustre, per a ser proclamat rector serà necessari 
que un candidat o candidata obtinga en primera 
votació més de la mitat dels vots a candidatures 
emesos vàlidament. Si cap candidat l’aconseguix, es 
procedirà a una segona votació a la qual només 
podran concórrer els dos candidats amb nombre 
més gran de vots en la primera votació, i serà elegit 
rector el candidat que obtinga més vots.

El rector o la rectora serà 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 establisquen 
l’elecció del rector per la comunitat universitària, el 
vot serà ponderat pels distints sectors de la comuni-
tat universitària. En tot cas, la majoria correspondrà 
als professors doctors amb vinculació permanent a 
la universitat.»

Vint-i-u. L’apartat 4 de l’article 20 queda sense con-
tingut.

Vint-i-dos. L’article 22 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 22. Secretari general.

El secretari, o la secretària general, que serà 
nomenat pel rector entre funcionaris públics que 
presten servicis en la universitat, pertanyents a cos-
sos per a l’ingrés de la qual s’exigisca estar en pos-
sessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arqui-
tecte o equivalent, ho serà també del Consell de 
Govern.»

Vint-i-tres. L’article 23 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 23. Gerent.

Al gerent li correspon la gestió dels servicis 
administratius i econòmics de la universitat. Serà 
proposat pel rector i nomenat per este d’acord amb 
el Consell Social, atenent criteris de competència 
professional i experiència. El gerent no podrà exer-
cir 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 exercixen les funcions de direcció i gestió 
ordinària d’estos. Seran elegits, en els termes esta-
blits 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 tenen 
la representació d’este i exercixen les funcions de 
direcció i gestió ordinària del Departament. Seran 
elegits pel Consell de Departament en els termes 
establits pels estatuts, entre els professors i profes-
sores doctors amb vinculació permanent a la univer-
sitat.»

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 establiran els seus 
òrgans de govern i representació, així com els pro-
cediments per a la seua designació i remoció, asse-
gurant en els dits òrgans, per mitjà d’una participa-
ció adequada, la representació dels diferents sectors 
de la comunitat universitària, de manera que propi-
cie la presència equilibrada entre dones i hòmens. 
En tot cas, les normes d’organització i funcionament 
de les universitats privades hauran de garantir que 
les decisions de naturalesa estrictament acadèmica 
les adopten òrgans en què el personal docent o 
investigador tinga una representació majoritària. 
Igualment, hauran de garantir que el personal 
docent o investigador siga oït en el nomenament del 
rector.»

Vint-i-set. El títol IV queda redactat de la manera 
següent:

«TÍTOL IV
De la coordinació universitària

Article 27 bis. Conferència General de Política Uni-
versitària.

1. La Conferència General de Política Universi-
tària, sense perjuí de les funcions atribuïdes als 
òrgans de coordinació universitària de les comuni-
tats autònomes, és l’òrgan de concertació, coordina-
ció i cooperació de la política general universitària al 
qual li corresponen les funcions següents:

a) Establir i valorar les línies generals de polí-
tica universitària, la seua articulació en l’espai euro-
peu d’educació superior i la seua interrelació amb 
les polítiques d’investigació científica i tecnològica.

b) Planificació, informe, consulta i assessora-
ment sobre la programació general i plurianual de 
l’ensenyança universitària, que comprén els recur-
sos humans, materials i financers necessaris per a la 
prestació del servici públic universitari.

c) Aprovar els criteris de coordinació sobre les 
activitats d’avaluació, certificació i acreditació regu-
lades en el títol V.

d) Proposar i valorar mesures per a 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 
hòmens en la universitat.
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En el desenvolupament de les seues funcions, podrà 
proposar que se sol·liciten informes o estudis del 
Consell Econòmic i Social.

2. Bianualment, la Conferència General de Polí-
tica Universitària elaborarà un informe sobre la 
situació del sistema universitari i el seu finança-
ment, i formularà propostes que permeten millorar 
la seua qualitat i la seua eficiència, assegurar la sufi-
ciència financera d’este, així com garantir als ciutadans 
les condicions d’igualtat en l’exercici del dret a 
l’educació.

3. Sota la presidència del titular del departa-
ment ministerial que tinga atribuïdes les competèn-
cies en matèria d’universitats, estarà composta pels 
responsables de l’ensenyança universitària en els 
Consells de Govern de les comunitats autònomes i 
per cinc membres designats pel president de la Con-
ferència.

4. L’organització i el funcionament de la Con-
ferència s’establiran en el seu reglament intern.

Article 28. Consell d’Universitats.

El Consell d’Universitats és l’òrgan de coordina-
ció acadèmica, així com de cooperació, consulta i 
proposta en matèria universitària. Li corresponen 
les següents funcions, que desenvolupa amb plena 
autonomia funcional:

a) Servir de via per a la col·laboració, la coope-
ració i la coordinació en l’àmbit acadèmic.

b) Informar sobre les disposicions legals i 
reglamentàries que afecten el sistema universitari 
en el seu conjunt.

c) Prestar l’assessorament que en matèria uni-
versitària siga requerit pel Ministeri d’Educació i 
Ciència, la Conferència General de Política Universi-
tària o, si és el cas, de les comunitats autònomes.

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 establides pel 
Govern per als títols oficials.

f) Desenvolupar totes les altres tasques que li 
encomanen les lleis i les seues disposicions de des-
plegament.

Article 29. Composició del Consell d’Universitats.

El Consell d’Universitats serà presidit pel titular 
del Ministeri competent en matèria d’universitats, i 
estarà 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 funcionarà en ple i 
en comissions.

2. El Ple, presidit pel president del Consell 
d’Universitats o pel membre en qui delegue, tindrà 
les funcions següents: elaborar el reglament del 
Consell i elevar-lo al ministre competent en matèria 
d’universitats perquè l’aprove el Govern; proposar, 
si és el cas, les seues modificacions; informar 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 aque-
lles altres que es determinen en el seu reglament.

3. Els distints òrgans del Consell d’Universitats 
podran 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’estos 
experts amb el Consell d’Universitats podrà tindre 

un caràcter permanent o temporal, d’acord amb el 
que dispose el seu reglament.

4. En els assumptes que afecten en exclusiva el 
sistema universitari públic tindran dret de vot el pre-
sident del Consell, els rectors de les universitats 
públiques i els cinc membres del Consell designats 
pel president.»

Vint-i-huit. El primer incís i el paràgraf a) de 
l’apartat 2 de l’article 31 queden redactats de la manera 
següent, i s’afigen un paràgraf nou al final de l’apartat 3 i 
un apartat 4 amb la redacció següent:

«2. Els objectius assenyalats en l’apartat ante-
rior es compliran per mitjà de l’establiment de crite-
ris comuns de garantia de qualitat que faciliten 
l’avaluació, la certificació i l’acreditació de:

a) Les ensenyances conduents a l’obtenció de 
títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori 
nacional.»

«3. ...

Amb este fi, 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, establiran 
mecanismes de cooperació i reconeixement mutu. 
La Conferència General de Política Universitària 
informarà el Govern i li proposarà la seua regulació, 
a l’efecte de garantir el compliment dels objectius 
assenyalats en els apartats anteriors.

4. El Govern, amb un informe previ de la Con-
ferència General de Política Universitària, regularà 
les condicions perquè les universitats sotmeten a 
avaluació i seguiment el desenvolupament efectiu 
de les ensenyances oficials, així com el procediment 
per a la seua acreditació.»

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 servicis públics, a la qual corresponen 
les funcions que li atribuïx la present 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, certi-
ficació i acreditació a Espanya, a l’efecte del qual 
podrà sol·licitar i prestar col·laboració als òrgans 
d’avaluació que, si és el cas, hi haja en les comuni-
tats autònomes.

2. L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat 
i Acreditació desenvoluparà la seua activitat d’acord 
amb els principis de competència tècnica i científica, 
legalitat i seguretat jurídica, independència i trans-
parència, atenent els criteris d’actuació usuals 
d’estes institucions en l’àmbit internacional.»

Trenta. L’article 34 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 34. Títols universitaris.

1. Les universitats impartiran ensenyances 
conduents a l’obtenció de títols oficials i amb vali-
desa en tot el territori nacional, i podran impartir 
ensenyances conduents a l’obtenció d’altres títols.

2. Els títols universitaris de caràcter oficial i 
amb validesa en tot el territori nacional hauran 
d’inscriure’s en el Registre d’universitats, centres i 
títols, previst en la disposició addicional vint. Podran 



398 Dilluns 2 juliol 2007 Suplement núm. 3

inscriure’s altres títols a efectes informatius. El 
Govern regularà el procediment i les condicions per 
a la seua inscripció.»

Trenta-u. Es fa una nova redacció de l’article 35:

«Article 35. Títols oficials.

1. El Govern establirà les directrius i les condi-
cions per a l’obtenció dels títols universitaris de 
caràcter oficial i amb validesa en tot el territori 
nacional, que seran expedits en nom del rei pel rec-
tor de la universitat.

2. Per a impartir ensenyances oficials i expedir 
els corresponents títols oficials, amb validesa en tot 
el territori nacional, les universitats hauran de pos-
seir l’autorització pertinent de la Comunitat Autò-
noma, segons el que disposa la legislació d’esta i el 
que preveu l’article 8 d’esta Llei, i obtindre la verifi-
cació del Consell d’Universitats que l’oportú pla 
d’estudis s’ajusta a les directrius i condicions esta-
blides pel Govern. El procediment haurà de preser-
var l’autonomia acadèmica de les universitats.

3. Després de l’autorització de la Comunitat 
Autònoma i la verificació del pla d’estudis que ator-
gue el Consell d’Universitats, el Govern establirà el 
caràcter oficial del títol i ordenarà la seua inscripció 
en el Registre d’universitats, centres i títols.

4. Una vegada que el Govern haja aprovat el 
caràcter oficial del dit títol, el rector ordenarà publi-
car el pla d’estudis en el “Boletín Oficial del Estado” 
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.

El Govern, amb un informe previ del Consell 
d’Universitats, regularà:

a) Els criteris generals a què hauran d’ajustar-
se 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’ensenyança 
superior universitària o no universitària a aquells a 
què es referix l’article 35.

c) Les condicions d’homologació de títols 
estrangers d’educació superior.

d) Les condicions per a validar, a efectes acadè-
mics, l’experiència laboral o professional.

e) El règim de convalidacions entre els estudis 
universitaris i les altres ensenyances d’educació 
superior a què es referix l’article 3.5 de la Llei Orgà-
nica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.»

Trenta-tres. Els articles 37 i 38 queden redactats de la 
manera següent:

«Article 37. Estructura de les ensenyances oficials.

Els ensenyaments universitaris s’estructuraran 
en tres cicles: Grau, Màster i Doctorat. La superació 
d’estes ensenyances donarà dret, en els termes que 
establisca el Govern, amb un informe previ del Con-
sell 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 seua formació 
investigadora dins d’un àmbit del coneixement cien-

tífic, tècnic, humanístic o artístic, s’organitzaran i 
realitzaran en la forma que determinen els estatuts, 
d’acord amb els criteris que per a l’obtenció del títol 
de doctor aprove el Govern, amb un informe previ 
del Consell d’Universitats. En tot cas, estos criteris 
inclouran la superació d’un període de formació i 
l’elaboració, presentació i aprovació d’un treball ori-
ginal d’investigació.»

Trenta-quatre. El títol VII passa a denominar-se «De 
la investigació en la universitat i de la transferència del 
coneixement».

Trenta-cinc. L’article 39 passa a titular-se «La investi-
gació 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 investigació científica és fonament essen-
cial de la docència i una ferramenta primordial per al 
desenvolupament social a través de la transferència 
dels seus resultats a la societat. Com a tal, constituïx 
una funció essencial de la universitat, que deriva del 
seu paper clau en la generació de coneixement i de 
la seua capacitat d’estimular i generar pensament 
crític, clau de tot 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 investigació 
científica, tècnica i artística i la transferència del 
coneixement a la societat, així com la formació 
d’investigadors i investigadores, i atendrà tant la 
investigació bàsica com l’aplicada.»

Trenta-huit. S’afig 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 recolzarà i promourà la 
dedicació a la investigació de la totalitat del Personal 
Docent i Investigador permanent.»

«3. L’activitat i dedicació investigadora i la con-
tribució al desenvolupament científic, tecnològic o 
artístic del personal docent i investigador de les uni-
versitats serà criteri rellevant, atenent la seua opor-
tuna avaluació, per a determinar la seua eficiència 
en el desenvolupament de la seua activitat profes-
sional. La universitat facilitarà la compatibilitat en 
l’exercici de la docència i la investigació i incentivarà 
el desenvolupament d’una trajectòria professional 
que permeta 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 desenvoluparà una investiga-
ció 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 desen-
volupament tecnològic, la innovació i la competitivi-
tat de les empreses, la millora de la qualitat de vida 
de la ciutadania, el progrés econòmic i social i un 
desenvolupament responsable equitatiu i sosteni-
ble, 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 perso-
nal tècnic de suport a la investigació, atenent les 
característiques dels distints camps científics, així 
com del personal d’administració i servicis especia-
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litzat en la gestió de la investigació i el coneixe-
ment.»

Quaranta-u. La lletra g) de l’apartat 2, de l’article 41 
queda redactada de la manera següent:

«g) La vinculació entre la investigació universi-
tària i el sistema productiu, com a via per a 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 pro-
ductiu del seu entorn. La dita vinculació podrà, si és 
el cas, dur-se a terme a través de la creació 
d’empreses de base tecnològica a partir de l’activitat 
universitària, en les activitats de les quals podrà par-
ticipar el personal docent i investigador de les uni-
versitats conforme al règim previst en l’article 83.»

Quaranta-dos. S’afigen els apartats 3 i 4 a l’article 41, 
amb la redacció següent:

«3. La transferència del coneixement és una 
funció de les universitats. Estes determinaran i esta-
bliran els mitjans i instruments necessaris per a 
facilitar la prestació d’este servici social per part del 
personal docent i investigador.

L’exercici de la dita activitat donarà dret a l’avaluació 
dels seus resultats i al reconeixement dels mèrits acon-
seguits, com a criteri rellevant per a determinar la seua 
eficiència en el desenvolupament de la seua activitat 
professional.

Les universitats fomentaran la cooperació amb el 
sector productiu, d’acord amb el que establix l’article 
83. A este efecte, promouran la mobilitat del personal 
docent i investigador, així com el desenvolupament 
conjunt de programes i projectes d’investigació i des-
envolupament tecnològic, la creació de centres o 
estructures mixtes i la pertinença i participació activa 
en xarxes de coneixement i plataformes tecnològi-
ques.

4. Es promourà que els equips d’investigació 
desenvolupen la seua carrera professional fomen-
tant una presència equilibrada entre dones i hòmens 
en tots els seus àmbits.»

Quaranta-tres. Es fa una nova redacció de l’apartat 3 
de l’article 42 i s’afig un apartat 4 amb la redacció 
següent:

«3. Correspon al Govern, amb un informe previ 
de la Conferència General de Política Universitària, 
establir les normes bàsiques per a l’admissió dels 
estudiants que sol·liciten ingressar en els centres 
universitaris, sempre amb respecte als principis 
d’igualtat, mèrit i capacitat. En tot cas, i d’acord amb 
el que establix l’article 38 de la Llei Orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’Educació, per a accedir als estudis 
universitaris serà necessària la superació d’una 
única prova.

La Conferència General de Política Universitària 
vetlarà perquè el procediment d’admissió als estu-
dis universitaris de caràcter oficial siga general, 
objectiu i universal, tinga validesa en totes les uni-
versitats espanyoles i responga a criteris d’acord 
amb l’espai europeu d’educació superior.

4. Per a facilitar l’actualització de la formació i 
la readaptació professionals i la plena i efectiva par-
ticipació en la vida cultural, econòmica i social, el 
Govern, amb un informe previ del Consell 
d’Universitats, regularà els procediments per a 
l’accés a la universitat dels qui, acreditant una deter-
minada experiència laboral o professional, no dispo-
sen de la titulació acadèmica legalment requerida a 
este efecte amb caràcter general. A este sistema 

d’accés, que permetrà l’ingrés en qualsevol univer-
sitat, centre i ensenyança, podran acollir-se també, 
en les condicions que a este efecte s’establisquen, 
els qui, no podent acreditar la dita experiència, 
hagen 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 podrà, per a poder 
complir les exigències derivades de Directives 
comunitàries o de convenis internacionals, o bé per 
motius d’interés general igualment acordats en la 
Conferència General de Política Universitària, esta-
blir límits màxims d’admissió d’estudiants en els 
estudis de què es tracte. Els dits límits afectaran 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 este efecte, el Govern determinarà amb caràc-
ter bàsic les modalitats i quanties de les beques i 
ajudes a l’estudi, les condicions acadèmiques i 
econòmiques que hagen de reunir els candidats, així 
com els supòsits d’incompatibilitat, revocació i rein-
tegrament i tots els requisits, condicions socioeconò-
miques o altres factors que siguen necessaris per a 
assegurar la igualtat en l’accés a les esmentades 
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-
pon a les comunitats autònomes en els seus respec-
tius àmbits de competència i en col·laboració amb 
les universitats, a fi de facilitar la gestió descentrali-
tzada i l’atenció a les peculiaritats territorials que la 
legislació preveja.

En tot cas, per a assegurar que els resultats de 
l’aplicació del sistema general de beques i ajudes a 
l’estudi propicien el dret de tots els ciutadans a 
l’educació i garantisquen el principi d’igualtat en la 
seua obtenció, s’establiran els mecanismes de coor-
dinació oportuns entre el Govern i les comunitats 
autònomes en el si de la Conferència General de 
Política Universitària.»

«4. A fi que ningú quede exclòs de l’estudi en la 
universitat per raons econòmiques, el Govern i les 
comunitats autònomes, així com les mateixes uni-
versitats, instrumentaran una política de beques, 
ajudes i crèdits per a l’alumnat i, en el cas de les 
universitats públiques, establiran, així mateix, 
modalitats d’exempció parcial o total del pagament 
dels preus públics per prestació de servicis acadè-
mics. En tots els casos, es prestarà especial atenció 
a les persones amb càrregues familiars, víctimes de 
la violència de gènere i persones amb dependència 
i discapacitat, i es garantirà el seu accés i permanèn-
cia als estudis universitaris.»

Quaranta-sis. El paràgraf b) de l’apartat 2 de l’article 46 
queda redactat de la manera següent, i s’afigen els 
paràgrafs i), j) i k), amb la redacció següent:

«b) La igualtat d’oportunitats i no-discrimina-
ció per raons de sexe, raça, religió o discapacitat o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o 
social en l’accés a la universitat, ingrés en els cen-
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tres, permanència en la universitat i exercici dels 
seus drets acadèmics.»

«i) Obtindre reconeixement acadèmic per la 
seua participació en activitats universitàries cultu-
rals, esportives, de representació estudiantil, soli-
dàries i de cooperació.

j) Rebre un tracte no sexista.
k) Una atenció que facilite compaginar els estu-

dis amb l’activitat laboral.»

Quaranta-set. S’afig un apartat 5 a l’article 46, amb la 
redacció següent:

«5. El Govern aprovarà un estatut de l’estudiant 
universitari, que haurà de preveure la constitució, 
les funcions, l’organització i el funcionament d’un 
Consell de l’estudiant universitari com a òrgan 
col·legiat de representació estudiantil, adscrit al 
ministeri al qual s’atribuïxen les competències en 
matèria d’universitats. La regulació del Consell de 
l’estudiant universitari comptarà amb la representa-
ció estudiantil de totes les universitats i, si és el cas, 
amb una adequada participació de representants 
dels consells autonòmics d’estudiants.»

Quaranta-huit. L’article 48 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 48. Normes generals.

1. Les universitats podran contractar perso-
nal docent i investigador en règim laboral, a tra-
vés de les modalitats de contractació laboral espe-
cífiques de l’àmbit universitari que es regulen en 
esta Llei o per mitjà de les modalitats previstes en 
l’Estatut dels Treballadors per a la substitució de 
treballadors amb dret a reserva del lloc de treball. 
També podran contractar personal investigador, 
tècnic o un altre personal, a través del contracte 
de treball per obra o servici determinat, per al des-
envolupament de projectes d’investigació cientí-
fica o tècnica.

Així mateix, les universitats podran nomenar 
professores i professors emèrits en les condicions 
previstes en esta Llei.

2. Les modalitats de contractació laboral espe-
cífiques de l’àmbit universitari són les que es corres-
ponen amb les figures d’ajudant, professor ajudant 
doctor, professor contractat doctor, professor asso-
ciat i professor visitant.

El règim de les modalitats de contractació labo-
ral indicades serà el que s’establix en esta Llei i en 
les seues normes de desplegament; supletòriament, 
s’aplicarà el que disposa el text refós de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1/1995, de 24 de març, i en les seues nor-
mes de desplegament.

3. La contractació de personal docent i investi-
gador, excepte la figura de professor visitant, es farà 
per mitjà de concurs públic, al qual es donarà la 
publicitat necessària i la convocatòria del qual serà 
comunicada amb la suficient antelació al Consell 
d’Universitats per a la seua difusió en totes estes. La 
selecció s’efectuarà amb respecte als principis cons-
titucionals d’igualtat, mèrit i capacitat. Es conside-
rarà mèrit preferent estar acreditat o acreditada per 
a participar en els concursos d’accés als cossos 
docents universitaris.

4. El personal docent i investigador contractat, 
computat en equivalències a temps complet, no 
podrà superar el 49 per cent del total de personal 
docent i investigador de la universitat. No es compu-
tarà com a professorat contractat als qui no impar-
tisquen docència en les ensenyances conduents a 

l’obtenció dels títols oficials, així com al personal 
propi dels instituts d’investigació adscrits a la uni-
versitat.

5. El personal docent i investigador amb con-
tracte laboral temporal no podrà superar el 40 per 
cent de la plantilla docent.

6. En els termes de la present Llei i en el marc 
de les seues competències, les comunitats autòno-
mes establiran el règim del personal docent i inves-
tigador contractat de les universitats.»

Quaranta-nou. L’article 49 queda redactat de la 
manera següent:

«Article 49. Ajudants.

La contractació d’ajudants s’ajustarà a les regles 
següents:

a) Les universitats podran contractar com a 
ajudants als qui hagen sigut admesos o als qui esti-
guen en condicions de ser admesos en els estudis 
de doctorat.

b) La finalitat principal del contracte serà la de 
completar la formació docent i investigadora de les 
dites persones. Els ajudants col·laboraran en tas-
ques docents d’índole pràctica fins a un màxim de 
60 hores anuals.

c) El contracte serà de caràcter temporal i amb 
dedicació a temps complet.

d) La duració del contracte no podrà ser infe-
rior a un any ni superior a cinc, i podrà prorrogar-se 
o renovar-se si s’ha concertat per una duració infe-
rior a la màxima, sempre que la duració total no 
excedisca els cinc anys indicats. Les situacions 
d’incapacitat temporal, maternitat i adopció o acolli-
ment durant el període de duració del contracte, 
interrompran el seu còmput.»

Cinquanta. L’article 50 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 50. Professors ajudants doctors.

La contractació de professores i professors aju-
dants doctors s’ajustarà a les regles següents:

a) El contracte se celebrarà amb doctors. La 
contractació exigirà l’avaluació positiva prèvia de la 
seua 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 Autò-
noma determine, i serà mèrit preferent l’estada del 
candidat en universitats o centres d’investigació de 
reconegut prestigi, espanyols o estrangers, diferents 
de la universitat que duga a terme la contractació.

b) La finalitat del contracte serà la de desenvo-
lupar tasques docents i d’investigació.

c) El contracte serà de caràcter temporal i amb 
dedicació a temps complet.

d) La duració del contracte no podrà ser infe-
rior a un any ni superior a cinc, i podrà prorrogar-se 
o renovar-se si s’ha concertat per duració inferior a 
la màxima, sempre que la duració total no excedisca 
els cinc anys indicats. En tot cas, el temps total de 
duració conjunta entre esta figura contractual i la 
prevista en l’article anterior, en la mateixa o distinta 
universitat, no podrà excedir huit anys. Les situa-
cions d’incapacitat temporal, maternitat i adopció o 
acolliment durant el període de duració del con-
tracte interrompran el seu còmput.»

Cinquanta-u. L’article 51 queda sense contingut.
Cinquanta-dos. L’article 52 queda redactat de la 

manera següent:
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«Article 52. Professors contractats doctors.

La contractació de professores i professors con-
tractats doctors s’ajustarà a les regles següents:

a) El contracte se celebrarà amb doctors que 
reben 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 determine.

b) La finalitat del contracte serà la de desenvo-
lupar, amb plena capacitat docent i investigadora, 
tasques de docència i d’investigació, o prioritària-
ment d’investigació.

c) El contracte serà 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 asso-
ciats s’ajustarà a les regles següents:

a) El contracte es podrà celebrar amb especia-
listes de reconeguda competència que acrediten 
exercir la seua activitat professional fora de l’àmbit 
acadèmic universitari.

b) La finalitat del contracte serà la de desenvo-
lupar tasques docents a través de les quals s’aporten 
els seus coneixements i experiència professionals a 
la universitat.

c) El contracte serà de caràcter temporal i amb 
dedicació a temps parcial.

d) La duració del contracte serà trimestral, 
semestral o anual, i es podrà renovar per períodes 
de la mateixa duració, sempre que es continue acre-
ditant 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.

La contractació de professores i professors visi-
tants s’ajustarà a les regles següents:

a) El contracte es podrà celebrar amb profes-
sors o investigadors de reconegut prestigi d’altres 
universitats i centres d’investigació, tant espanyols 
com estrangers.

b) La finalitat del contracte serà la de desenvo-
lupar tasques docents o investigadores a través de 
les quals s’aporten els coneixements i l’experiència 
docent i investigadora dels professors indicats a la 
universitat.

c) El contracte serà de caràcter temporal, amb 
la duració que s’acorde entre les parts i dedicació a 
temps parcial o complet.»

Cinquanta-cinc. S’afig un article 54 bis amb la redac-
ció següent:

«Article 54 bis. Professors emèrits.

Les universitats, d’acord amb els seus estatuts, 
podran nomenar professors emèrits entre professo-
res i professors jubilats que hagen prestat servicis 
destacats a la universitat.»

Cinquanta-sis. L’apartat 2 de l’article 55 queda redac-
tat de la manera següent:

«2. Les comunitats autònomes podran, així 
mateix, establir retribucions addicionals lligades a 
mèrits individuals per l’exercici de les funcions 
següents: activitat i dedicació docent, formació 
docent, investigació, desenvolupament tecnològic, 

transferència de coneixements i gestió. Dins dels 
límits que per a este fi fixen les comunitats autòno-
mes, el Consell Social, a proposta del Consell de 
Govern, podrà acordar l’assignació singular i indivi-
dual dels dits complements retributius.»

Cinquanta-set. L’apartat 3 de l’article 55 queda redac-
tat de la manera següent:

«3. Sense perjuí del que disposa l’apartat ante-
rior, el Govern podrà establir programes d’incentius 
per a la docència, la investigació, el desenvolupa-
ment tecnològic i la transferència de coneixement 
per l’exercici de les funcions a què es referix l’apartat 
anterior, que comprenguen el personal docent i 
investigador contractat.»

Cinquanta-huit. L’apartat 4 de l’article 55 queda redac-
tat de la manera següent:

«4. Els complements retributius derivats del 
desplegament dels dos apartats anteriors 
s’assignaran després de la valoració prèvia dels 
mèrits per part de l’òrgan d’avaluació extern que la 
llei de la Comunitat Autònoma determine 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 que-
den redactats de la manera següent:

«1. El professorat universitari funcionari pertanyerà 
als següents cossos docents:

a) Catedràtics d’universitat.
b) Professors titulars d’universitat

El professorat pertanyent a ambdós cossos tin-
drà plena capacitat docent i investigadora.»

«2. El professorat funcionari es regirà per les 
bases establides en esta Llei i en el seu desplega-
ment, per les disposicions que, en virtut de les seues 
competències, dicten les comunitats autònomes, 
per la legislació general de funcionaris que els siga 
aplicable i pels estatuts.»

Seixanta. L’article 57 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 57. Acreditació nacional.

1. L’accés als cossos de funcionaris docents uni-
versitaris mencionats en l’article 56.1 exigirà l’obtenció 
prèvia d’una acreditació nacional que, valorant els 
mèrits i competències dels aspirants, garantisca la 
qualitat en la selecció del professorat funcionari.

El Govern, amb un informe previ del Consell 
d’Universitats, regularà el procediment d’acreditació 
que, en tot cas, estarà regit pels principis de publici-
tat, mèrit i capacitat, amb vista a garantir una selec-
ció eficaç, eficient, transparent i objectiva del profes-
sorat funcionari, d’acord amb els estàndards 
internacionals avaluadors de la qualitat docent i 
investigadora.

2. L’acreditació serà duta a terme per mitjà de 
l’examen i juí sobre la documentació presentada 
pels sol·licitants, per comissions compostes per 
almenys set professores i professors de reconegut 
prestigi docent i investigador contrastat pertanyents 
als cossos de funcionaris docents universitaris. 
Estos professors hauran 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, 
podran formar part d’estes comissions experts de 
reconegut prestigi internacional o pertanyents a 
centres públics d’investigació.
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Els currículums dels membres de les comissions 
d’acreditació es faran públics després del seu nome-
nament.

Reglamentàriament, s’establirà la composició de 
les comissions regulades en este apartat, la forma 
de determinació dels seus components, així com el 
seu procediment d’actuació i els terminis per a 
resoldre. En tot cas, haurà d’ajustar-se als principis 
d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, 
procurant una composició equilibrada entre dones i 
hòmens, llevat que no siga possible per raons fun-
dades i objectives, degudament motivades.

3. En els supòsits d’avaluació negativa, i amb 
caràcter previ a la resolució de la comissió, els inte-
ressats podran presentar les al·legacions que consi-
deren oportunes.

4. Una vegada finalitzat el procediment, 
s’expedirà 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 que posseïsquen el títol de doctor podran 
presentar una sol·licitud per a obtindre l’acreditació 
per a professora o professor titular d’universitat a la 
qual acompanyaran, d’acord amb el que s’establisca 
reglamentàriament, una justificació dels mèrits que 
adduïsquen.

2. Les comissions nomenades com indica 
l’article 57.2 examinaran els mèrits presentats pels 
sol·licitants i podran demanar d’ells aclariments o 
justificacions addicionals que s’entregaran per escrit 
en el termini que s’establisca.»

Seixanta-tres. L’article 60 queda redactat de la 
manera següent:

«Article 60. Acreditació per a catedràtics d’universitat.

1. Els funcionaris del Cos de Professors Titulars 
d’Universitat podran presentar una sol·licitud per a 
obtindre l’acreditació per a catedràtic o catedràtica 
d’universitat a la qual acompanyaran, d’acord amb 
el que s’establisca reglamentàriament, una justifica-
ció dels mèrits que adduïsquen.

Quedaran eximits del requisit de pertànyer al 
Cos de Professors Titulars d’Universitat els que acre-
diten tindre la condició de doctor amb, almenys, huit 
anys d’antiguitat i obtinguen l’informe positiu de la 
seua activitat docent i investigadora, d’acord amb el 
procediment que establisca el Govern.

2. Les comissions nomenades com indica 
l’article 57.2 examinaran els mèrits presentats pels 
sol·licitants i podran demanar d’ells aclariments o 
justificacions addicionals que s’entregaran per escrit 
en el termini que s’establisca.»

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 establis-
quen els seus estatuts, convocaran concursos per a 
l’accés a places dels cossos docents universitaris 
que estiguen dotades en l’estat de despeses del seu 
pressupost. La convocatòria haurà de ser publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» i en el de la Comu-
nitat Autònoma. Els terminis per a la presentació als 

concursos comptaran des de l’endemà de la seua 
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

2. Als concursos podran presentar-se els qui 
hagen sigut acreditats d’acord amb el que s’ha regu-
lat, per a cada cas, en 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 regularan la 
composició de les comissions de selecció de les pla-
ces convocades i garantiran, en tot cas, la necessària 
aptitud científica i docent dels seus components. La 
dita composició haurà d’ajustar-se als principis 
d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, 
procurant una composició equilibrada entre dones i 
hòmens, llevat que no siga possible per raons fun-
dades i objectives degudament motivades. En tot 
cas, els membres de les comissions hauran de 
reunir els requisits indicats en l’article 57.2 i els seus 
currículums hauran de fer-se públics.

4. Igualment, els estatuts regularan el procedi-
ment que ha de regir en els concursos, que haurà de 
valorar, en tot cas, l’historial acadèmic, docent i 
investigador del candidat o candidata, el seu pro-
jecte docent i investigador, així com contrastar les 
seues capacitats per a l’exposició i debat en la 
corresponent matèria o especialitat en sessió 
pública.

5. El procés podrà 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 quedaran garantits, 
en tot moment, la igualtat d’oportunitats dels candi-
dats i el respecte als principis de mèrit i capacitat.

2. En els concursos d’accés, les universitats 
faran pública la composició de les comissions, així 
com els criteris per a l’adjudicació de les places. Una 
vegada celebrats, faran públics els resultats de 
l’avaluació de cada candidat, desglossada per cada 
un dels aspectes avaluats.»

Seixanta-set. L’article 65 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 65. Nomenaments.

1. Les comissions que jutgen els concursos 
d’accés proposaran al rector, motivadament i amb 
caràcter vinculant, una relació de tots els candidats i 
candidates per orde de preferència per al seu nome-
nament i sense que es puga excedir en la proposta 
el nombre de places convocades a concurs. El rector 
procedirà als nomenaments d’acord amb la pro-
posta realitzada, ordenarà la seua inscripció en el 
corresponent registre de personal i la seua publica-
ció en el «Boletín Oficial del Estado» i en el de la 
Comunitat Autònoma, així com la seua comunicació 
al Consell d’Universitats.

2. La plaça obtinguda després del concurs 
d’accés haurà d’exercir-se durant dos anys, almenys, 
abans de poder participar en un nou concurs per a 
obtindre una plaça en una altra universitat.»

Seixanta-huit. 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 podran presentar una 
reclamació davant del Consell d’Universitats. 
Admesa la reclamació, serà valorada per una comis-
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sió, la composició de la qual es determinarà regla-
mentàriament. Esta comissió examinarà l’expedient 
relatiu a l’acreditació per a vetlar per les garanties 
establides i podrà ratificar la proposta o, si és el cas, 
admetre la reclamació, tot això en un termini màxim 
de tres mesos. El transcurs del termini establit sense 
resoldre s’entendrà com a rebuig de la reclamació 
presentada.

2. Contra les propostes de les comissions dels 
concursos d’accés, els concursants podran presen-
tar una reclamació davant del rector. Admesa a trà-
mit la reclamació, se suspendran els nomenaments 
fins a la seua resolució.

La reclamació serà valorada per una comissió 
composta per set catedràtics d’universitat pertan-
yents a diversos àmbits del coneixement, designats 
en la forma que establisquen els estatuts, amb 
àmplia experiència docent i investigadora.

Esta comissió examinarà l’expedient relatiu al 
concurs per a vetlar per les garanties establides i 
ratificarà o no la proposta reclamada en el termini 
màxim de tres mesos, després del qual el rector dic-
tarà la resolució en congruència amb el que indique 
la comissió. El transcurs del termini establit sense 
resoldre s’entendrà com a rebuig de la reclamació 
presentada.

3. Les resolucions del Consell d’Universitats i 
del rector a què es referixen els apartats anteriors 
esgoten la via administrativa i seran impugnables 
directament davant de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, d’acord amb el que establix la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Juris-
dicció Contenciosa Administrativa.»

Seixanta-nou. El primer paràgraf de l’article 67 queda 
redactat de la manera següent:

«El reingrés al servici actiu dels funcionaris i 
funcionàries de cossos docents universitaris en 
situació d’excedència voluntària s’efectuarà per 
mitjà de l’obtenció d’una plaça en els concursos 
d’accés als cossos docents universitaris que qual-
sevol universitat convoque, d’acord amb el que 
establix l’article 62.»

Setanta. L’apartat 1 de l’article 68 queda redactat de 
la manera següent:

«1. El professorat de les universitats públiques 
exercirà les seues funcions preferentment en règim 
de dedicació a temps complet, o bé a temps parcial. 
La dedicació serà, en tot cas, compatible amb la rea-
lització de treballs científics, tècnics o artístics a què 
es referix l’article 83.»

Setanta-u. L’apartat 1 de l’article 69 queda redactat 
de la manera següent:

«1. El Govern determinarà el règim retributiu 
del personal docent i investigador universitari per-
tanyent als cossos de funcionaris. El dit règim serà 
l’establit per la legislació general de funcionaris, 
adequat específicament a les característiques del dit 
personal. A este efecte, el Govern establirà els inter-
vals de nivells o categories dins de cada nivell 
corresponents a cada cos docent, els requisits de 
promoció d’un a un altre, així com les seues con-
seqüències retributives.»

Setanta-dos. L’apartat 2 de l’article 69 queda redactat 
de la manera següent:

«2. El Govern podrà establir retribucions addi-
cionals a les anteriors lligades a mèrits individuals 
per l’exercici de les funcions següents: activitat i 
dedicació docent, formació docent, investigació, 

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 podran, així 
mateix, establir retribucions addicionals lligades a 
mèrits individuals docents, investigadors, de des-
envolupament tecnològic, de transferència de 
coneixement i de gestió per l’exercici de les fun-
cions a què es referixen els articles 33, 41.2 i 3. Dins 
dels límits que per a este fi fixen les comunitats 
autònomes, el Consell Social, a proposta del Con-
sell de Govern de la universitat, podrà acordar 
l’assignació singular i individual dels dits comple-
ments retributius.»

Setanta-quatre. L’apartat 2 de l’article 72 queda 
redactat de la manera següent:

«2. Amb independència de les condicions gene-
rals que s’establisquen de conformitat amb 
l’article 4.3, almenys el 50 per cent del total del pro-
fessorat haurà d’estar en possessió del títol de doc-
tor i, almenys, el 60 per cent del total del seu profes-
sorat doctor haurà 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 deter-
mine. A este efecte, el nombre total de professors es 
computarà sobre l’equivalent en dedicació a temps 
complet. Els mateixos requisits s’aplicaran als cen-
tres universitaris privats adscrits a universitats pri-
vades.»

Setanta-cinc. S’afig un apartat 3 a l’article 72, amb la 
redacció següent:

«3. El professorat de les universitats privades i 
dels centres privats d’ensenyança universitària ads-
crits a universitats, no podrà ser funcionari d’un cos 
docent universitari en situació d’actiu i destinació en 
una universitat pública. La mateixa limitació 
s’aplicarà al personal docent i investigador a temps 
complet.»

Setanta-sis. L’apartat 2 de l’article 73 queda redactat 
de la manera següent:

«2. Correspon al personal d’administració i 
servicis la gestió tècnica, econòmica i administra-
tiva, així com el suport, assessorament i assistència 
en el desenvolupament de les funcions de la uni-
versitat.

Correspon al personal d’administració i servicis 
de les universitats públiques el suport, assistència i 
assessorament a les autoritats acadèmiques, 
l’exercici de la gestió i administració, particular-
ment en les àrees de recursos humans, organitza-
ció administrativa, assumptes econòmics, informà-
tica, arxius, biblioteques, informació, servicis 
generals, servicis cientificotècnics, així com el 
suport a la investigació i la transferència de tecno-
logia i a qualssevol altres processos de gestió 
administrativa i de suport que es determine neces-
sari per a la universitat en el compliment dels seus 
objectius.»

Setanta-set. S’afig un punt 3 a l’article 74 amb el text 
següent:

«3. El Govern i les comunitats autònomes 
podran establir programes d’incentius lligats a 
mèrits individuals vinculats a la seua contribució en 
la millora de la investigació i la transferència de 
coneixement.»
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Setanta-huit. L’article 76 queda redactat de la manera 
següent, i s’afig 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 servicis de les universitats es realitzarà pel sistema de 
concursos, als quals podran concórrer tant el personal 
propi d’aquelles com el personal d’altres universitats. 
El personal pertanyent a cossos i escales de les Admi-
nistracions públiques podrà concórrer en les condi-
cions que reglamentàriament es determinen.

2. Només podran cobrir-se pel sistema de lliure 
designació aquells llocs que es determinen per les 
universitats atenent la naturalesa de les seues fun-
cions, i de conformitat amb la normativa general de 
la funció pública.

3. Els estatuts establiran les normes per a asse-
gurar la provisió de les vacants que es produïsquen 
i el perfeccionament i promoció professional del 
personal, d’acord amb els principis de publicitat, 
igualtat, mèrit i capacitat.»

«Article 76 bis. Formació i mobilitat.

1. Les universitats fomentaran la formació per-
manent del personal d’administració i servicis. A 
este efecte, facilitaran que el dit personal puga 
seguir programes que augmenten les seues habili-
tats i competències professionals.

2. Les universitats promouran les condicions 
perquè el personal d’administració i servicis puga 
exercir les seues funcions en universitats diferents 
de la d’origen. Amb este fi, podran formalitzar-se 
convenis entre les universitats o amb altres Admi-
nistracions públiques que garantisquen 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 tindran autono-
mia econòmica i financera en els termes establits en 
la present Llei. A este efecte, es garantirà que les 
universitats disposen dels recursos necessaris per a 
un funcionament bàsic de qualitat.»

Huitanta. S’afig un apartat 3 a l’article 83, amb la 
redacció següent:

«3. Sempre que una empresa de base tecnolò-
gica siga creada o desenvolupada a partir de patents 
o de resultats generats per projectes d’investigació 
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 fonamente 
la seua participació en els mencionats projectes 
podran sol·licitar l’autorització per a incorporar-se a la 
dita empresa, per mitjà d’una excedència temporal.

El Govern, amb un informe previ de la Conferèn-
cia General de Política Universitària, regularà les 
condicions i el procediment per a la concessió de la 
dita excedència que, en tot cas, només podrà conce-
dir-se per un límit màxim de cinc anys. Durant este 
període, els excedents tindran dret a la reserva del 
lloc de treball i al seu còmput a l’efecte d’antiguitat. 
Si amb anterioritat a la finalització del període pel 
qual s’haja concedit l’excedència el professor no 
sol·licita el reingrés al servici actiu, serà declarat 
d’ofici en situació d’excedència voluntària per inte-
rés particular.»

Huitanta-u. El títol XIII queda redactat de la manera 
següent:

«TÍTOL XIII
Espai europeu d’ensenyança superior

Article 87. De la integració en l’espai europeu 
d’ensenyança superior.

En l’àmbit de les seues competències respecti-
ves, el Govern, les comunitats autònomes i les uni-
versitats adoptaran les mesures necessàries per a 
completar la plena integració del sistema espanyol 
en l’espai europeu d’ensenyança superior.

Article 88. De les ensenyances i títols i de la mobi-
litat d’estudiants.

1. A fi de promoure la més àmplia mobilitat 
d’estudiants i titulats espanyols en l’espai europeu 
d’ensenyança superior, el Govern, amb un informe 
previ del Consell d’Universitats, adoptarà les mesu-
res que asseguren que els títols oficials expedits per 
les universitats espanyoles s’acompanyen del suple-
ment europeu al títol.

2. Així mateix, el Govern, amb un informe previ 
del Consell d’Universitats, establirà les normes 
necessàries perquè la unitat de mesura de l’haver 
acadèmic, corresponent a la superació de cada una 
de les matèries que integren els plans d’estudi de les 
diverses ensenyances conduents a l’obtenció de 
títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori 
nacional, siga el crèdit europeu.

3. El Govern, les comunitats autònomes i les 
universitats fomentaran la mobilitat dels estudiants 
en l’espai europeu d’ensenyança superior a través 
de programes de beques i ajudes i crèdits a l’estudi 
o, si és el cas, 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 haja aconseguit 
en aquelles una posició equivalent a les de catedrà-
tic o professor titular d’universitat serà considerat 
acreditat als efectes previstos en esta llei, segons el 
procediment i les condicions que establisca regla-
mentàriament el Govern, amb un informe previ del 
Consell d’Universitats.

2. El professorat a què es referix l’apartat 1 
podrà formar part de les comissions a què es referix 
l’article 57 i, si les universitats així ho establixen en 
els seus estatuts, de les comissions encarregades de 
resoldre els concursos per a l’accés als cossos 
docents universitaris.

3. A l’efecte de la concurrència als procedi-
ments d’acreditació, als concursos d’accés als cos-
sos de funcionaris docents universitaris i a les con-
vocatòries de contractes de professorat que preveu 
esta Llei, els nacionals dels Estats membres de la 
Unió Europea gaudiran d’idèntic tractament, i amb 
els mateixos efectes, al dels nacionals espanyols.

El que establix el paràgraf anterior s’aplicarà als 
nacionals d’aquells Estats a què, en virtut de trac-
tats internacionals celebrats per la Unió Europea i 
ratificats per Espanya, s’aplique la lliure circulació 
de treballadors en els termes en què esta es troba 
definida en el Tractat constitutiu de la Comunitat 
Europea.

4. El Govern, les comunitats autònomes i les 
universitats fomentaran la mobilitat dels professors 
en l’espai europeu d’ensenyança superior a través 
de programes i convenis específics i dels programes 
de la Unió Europea.

5. El Govern, les comunitats autònomes i les 
universitats impulsaran la realització de programes 
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dirigits a la renovació metodològica de l’ensenyança 
universitària per al compliment dels objectius de 
qualitat de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Article 89 bis. Del personal d’administració i servicis.

El Govern, les comunitats autònomes i les universi-
tats fomentaran la mobilitat del personal d’administració 
i servicis en l’Espai Europeu d’Ensenyança Superior a 
través de programes i convenis específics i, si és el cas, 
dels que instituïsca la Unió Europea.»

Huitanta-dos. S’afig un títol XIV amb la redacció 
següent:

«TÍTOL XIV

De l’esport i l’extensió universitària

Article 90. De l’esport en la universitat.

1. La pràctica esportiva en la universitat és part 
de la formació de l’alumnat i es considera d’interés 
general per a tots els membres de la comunitat uni-
versitària. Correspon a les universitats, en virtut de 
la seua autonomia, l’ordenació i organització 
d’activitats i competicions esportives en el seu àmbit 
respectiu.

2. Les universitats establiran les mesures opor-
tunes per a afavorir la pràctica esportiva dels mem-
bres de la comunitat universitària i, si és el cas, 
proporcionaran instruments per a la compatibilitat 
efectiva d’eixa pràctica amb la formació acadèmica 
dels estudiants.

Article 91. Coordinació en matèria d’esport univer-
sitari.

1. Correspon a les comunitats autònomes la 
coordinació en matèria d’esport universitari en 
l’àmbit del seu territori.

2. Sense perjuí de les competències de les 
comunitats autònomes, el Govern, amb un informe 
previ del Consell d’Universitats i a proposta de la 
Conferència General de Política Universitària, dic-
tarà les disposicions necessàries per a la coordina-
ció general de les activitats esportives de les univer-
sitats i articularà fórmules per a compatibilitzar els 
estudis d’esportistes d’alt nivell amb les seues acti-
vitats esportives.

Article 92. De la cooperació internacional i la soli-
daritat.

Les universitats fomentaran la participació dels 
membres de la comunitat universitària en activitats 
i projectes de cooperació internacional i solidaritat. 
Així mateix, propiciaran la realització d’activitats i 
iniciatives que contribuïsquen a l’impuls de la cul-
tura de la pau, el desenvolupament sostenible i el 
respecte al medi ambient, com a elements essen-
cials 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 este fi, les universitats arbitraran els 
mitjans necessaris per a potenciar el seu compromís 
amb la reflexió intel·lectual, la creació i la difusió de 
la cultura. Específicament, les universitats pro-
mouran l’acostament de les cultures humanística i 
científica i s’esforçaran per transmetre el coneixe-
ment a la societat per mitjà de la divulgació de la 
ciència.»

Huitanta-tres. S’afig un apartat 4 a la disposició addi-
cional segona, amb la redacció següent:

«4. El recurs a l’endeutament per part de la 
Universitat Nacional d’Educació a Distància haurà 
d’autoritzar-se per una norma amb rang de llei. No 
obstant això, al llarg de l’exercici pressupostari, per 
a atendre desfasaments temporals de tresoreria, la 
Universitat Nacional d’Educació a Distància podrà 
recórrer a la contractació de pòlisses de crèdit o 
préstecs, en una quantia que no superarà el cinc per 
cent del seu pressupost, que hauran de quedar 
cancel·lats abans del 31 de desembre de cada any.»

Huitanta-quatre. L’apartat 2 de la disposició addicio-
nal quinta queda redactat de la manera següent:

«2. El funcionament dels col·legis majors o 
residències es regularà pels estatuts de cada univer-
sitat i els propis de cada col·legi major o residència i 
gaudiran dels beneficis o exempcions fiscals de la 
universitat a què estiguen adscrits.»

Huitanta-cinc. La disposició addicional octava queda 
redactada de la manera següent:

«Disposició addicional octava. Del model de 
finançament de les Universitats públiques.

En el termini màxim d’un any, la Conferència 
General de Política Universitària, amb un informe 
previ del Consell d’Universitats, elaborarà un model 
referencial de costos que facilite als poders públics 
l’establiment d’un finançament adequat de les uni-
versitats públiques que, atenent el que preveu 
l’article 79.1, afavorisca la seua plena participació en 
l’Espai Europeu d’Educació Superior.»

Huitanta-sis. La disposició addicional quinze queda 
redactada de la manera següent:

«Disposició addicional quinze. De l’accés als dis-
tints cicles dels estudis universitaris.

En les directrius i condicions previstes en l’arti-
cle 35.1, el Govern, amb un informe previ del Con-
sell d’Universitats, establirà 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 establix l’article 37, així com per a l’accés als 
distints cicles des d’ensenyances o titulacions uni-
versitàries o no universitàries que hagen sigut 
declarades equivalents a les universitàries amb 
caràcter general.»

Huitanta-set. La disposició addicional dèsset queda 
sense contingut

Huitanta-huit. La disposició addicional dènou queda 
redactada de la manera següent:

«Disposició addicional dènou. De les denominacions.

1. Només podrà utilitzar-se la denominació 
d’universitat, o les pròpies dels centres, ensenyances, 
títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori 
nacional i òrgans unipersonals de govern a què es 
referix esta Llei, quan hagen sigut autoritzades o reco-
negudes d’acord amb el que disposa esta. No podran 
utilitzar-se aquelles altres denominacions que, pel seu 
significat, puguen 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 referix 
l’apartat 1.»

Huitanta-nou. La disposició addicional vint queda 
redactada de la manera següent:

«Disposició addicional vint. Registre d’universitats, 
centres i títols.
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En el Ministeri d’Educació i Ciència existirà el 
Registre d’universitats, centres i títols. Este registre 
tindrà caràcter públic i s’hi inscriuran, a més de les 
universitats i centres, els títols oficials amb vali-
desa en tot el territori nacional. S’hi podran ins-
criure també altres títols a efectes informatius que 
expedisquen les universitats. El Govern regularà el 
seu règim, organització i funcionament.»

Noranta. La disposició addicional vint-i-quatre 
queda redactada de la manera següent:

«Disposició addicional vint-i-quatre. De la inclu-
sió de les persones amb discapacitat en les 
universitats.

1. Les Universitats garantiran la igualtat 
d’oportunitats dels estudiants i la resta de mem-
bres de la comunitat universitària amb discapaci-
tat, proscrivint qualsevol forma de discriminació i 
establint mesures d’acció positiva tendents a asse-
gurar la seua participació plena i efectiva en l’àmbit 
universitari.

2. Els estudiants i els altres membres amb dis-
capacitat de la comunitat universitària no podran 
ser discriminats per raó de la seua discapacitat, ni 
directament ni indirectament, en l’accés, l’ingrés, la 
permanència i l’exercici dels títols acadèmics i 
d’una altra classe que tinguen reconeguts.

3. Les universitats promouran accions per a 
afavorir que tots els membres de la comunitat uni-
versitària que presenten necessitats especials o 
particulars associades a la discapacitat disposen 
dels mitjans, suports i recursos que asseguren la 
igualtat real i efectiva d’oportunitats en relació amb 
els altres components de la comunitat universi-
tària.

4. Els edificis, instal·lacions i dependències de 
les universitats, incloent-hi també els espais vir-
tuals, així com els servicis, procediments i el sub-
ministrament d’informació, hauran de ser accessi-
bles per a totes les persones, de manera que no 
s’impedisca a cap membre de la comunitat univer-
sitària, per raó de discapacitat, l’exercici del seu 
dret a ingressar, desplaçar-se, romandre, comuni-
car-se, obtindre informació o altres d’anàloga signi-
ficació en condicions reals i efectives d’igualtat.

Els entorns universitaris hauran de ser accessi-
bles d’acord amb les condicions i en els terminis 
establits en la Llei 51/2003, de 2 de desembre, 
d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i acces-
sibilitat universal de les persones amb discapacitat, 
i en les seues disposicions de desplegament.

5. Tots els plans d’estudis proposats per les 
universitats han de tindre en compte que la forma-
ció en qualsevol activitat professional ha de realit-
zar-se des del respecte i la promoció dels Drets 
Humans i els principis d’accessibilitat universal i 
disseny per a tots.

6. D’acord amb el que establix l’article 30 de 
la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social 
dels Minusvàlids i les seues normes de desplega-
ment, els estudiants amb discapacitat, conside-
rant-se com a tals aquells compresos en l’arti-
cle 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, 
d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i acces-
sibilitat universal de les persones amb discapaci-
tat, tindran 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-cinc queda redactat de la manera següent:

«2. Per a l’accés directe a la universitat dels 
titulats de Formació Professional caldrà ajustar-se 
al que preveu la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’Educació.»

Noranta-dos. La disposició addicional vint-i-sis 
queda sense contingut.

Noranta-tres. S’afig una disposició addicional vint-
i-huit amb la redacció següent:

«Disposició addicional vint-i-huit. Disponibilitats 
econòmiques.

El desenvolupament temporal de la implantació 
de les mesures previstes en els articles 55.3 i 69.2 es 
farà en funció de les disponibilitats econòmiques de 
les institucions responsables de l’ensenyança uni-
versitària.»

Noranta-quatre. S’afig una nova disposició addicio-
nal vint-i-nou amb la redacció següent:

«Disposició addicional vint-i-nou. Funcions de 
tutoria.

Sense perjuí del que establix l’article 72.3 els 
professors d’universitats públiques podran realit-
zar funcions de tutoria en universitats no presen-
cials públiques o finançades majoritàriament per 
Administracions públiques, en la forma que es 
determine reglamentàriament.»

Noranta-cinc. Es dóna una nova redacció a les dis-
posicions transitòries quarta i quinta:

«Disposició transitòria quarta. Professors amb 
contracte administratiu LRU.

Els qui a l’entrada en vigor de la present Llei es 
troben contractats en universitats públiques com a 
professors amb contracte administratiu LRU, 
podran romandre en la mateixa situació fins a 
l’extinció del contracte i de l’eventual renovació, 
d’acord amb la legislació que els era aplicable. No 
obstant això, els dits contractes podran ser prorro-
gats sense que la seua permanència en esta situa-
ció puga prorrogar-se més de cinc anys després de 
l’entrada en vigor de la Llei.

Fins a eixe moment, les universitats, amb la 
sol·lictud prèvia dels interessats, podran adaptar 
els seus contractes administratius vigents en 
contractes laborals, sempre que es complisquen 
els requisits de cada una de les figures previstes 
en esta Llei i no supose minoració de la seua 
dedicació.»

Disposició transitòria quinta. (Queda sense con-
tingut).

Disposició addicional primera. Del Cos de Catedràtics 
d’Escoles Universitàries i de la integració dels seus 
membres en el Cos de Professors Titulars d’Universitat.

A partir de l’entrada en vigor d’esta Llei, amb la 
sol·lictud prèvia dirigida al rector de la universitat, els 
funcionaris i funcionàries doctors del Cos de Catedràtics 
d’Escola Universitària, podran integrar-se en el Cos de 
Professors Titulars d’Universitat en les mateixes places 
que ocupen, mantenint tots el seu drets, i computant-se 
la data d’ingrés en el Cos de Professors Titulars 
d’Universitat la que tinguen en el cos d’origen. Els qui no 
sol·liciten la dita integració romandran en la seua situa-
ció actual i conservaran la plena capacitat docent i inves-
tigadora. Així mateix, podran presentar la sol·licitud per 
a obtindre l’acreditació per a catedràtic d’universitat pre-
vista en l’article 60.1 d’esta Llei Orgànica d’Universitats.
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Disposició addicional segona. Del Cos de Professors 
Titulars d’Escoles Universitàries i de la integració 
dels seus membres en el Cos de Professors Titulars 
d’Universitat.

1. A l’efecte de l’accés d’estos professors al Cos de 
Professors i Professores Titulars d’Universitat, els pro-
fessors titulars d’escola universitària que, a l’entrada en 
vigor d’esta Llei, posseïsquen el títol de doctor o 
l’obtinguen posteriorment, i s’acrediten específicament 
en el marc del que preven l’article 57, accediran directa-
ment al Cos de Professors Titulars d’Universitat, en les 
seues pròpies places. Per a l’acreditació de Professors 
Titulars d’Escola Universitària es valorarà la investiga-
ció, la gestió i, particularment, la docència.

2. Les universitats establiran programes tendents a 
afavorir que els professors titulars d’Escola Universitària 
puguen compaginar les seues tasques docents amb 
l’obtenció del títol de doctor.

3. Els qui no accedisquen a la condició de professor 
titular d’universitat romandran en la seua situació actual, 
mantenint tots els drets i conservant-ne la plena capaci-
tat docent i, si és el cas, investigadora.

4. Mentres hi haja professorat titular d’Escoles Uni-
versitàries o habilitat per a la dita categoria que no estiga 
acreditat per a una categoria superior, les Universitats 
podran convocar concursos entre estos per a ocupar pla-
ces de Titulars d’Escoles Universitàries.

Disposició addicional tercera. Dels actuals professors 
col·laboradors.

Els qui a l’entrada en vigor d’esta Llei estiguen con-
tractats com a professores i professors col·laboradors 
d’acord amb la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’Universitats, podran continuar en l’exercici de les 
seues funcions docents i investigadores.

Així mateix, els qui estiguen contractats com a 
col·laboradors amb caràcter indefinit, posseïsquen el 
títol de doctor o l’obtinguen després de l’entrada en 
vigor d’esta Llei i reben l’avaluació positiva a què es 
referix l’apartat a) de l’article 52, accediran directament a 
la categoria de professora o professor contractat doctor, 
en les seues pròpies places.

Disposició addicional quarta. Programes específics 
d’ajuda.

Les Administracions públiques competents, en coor-
dinació amb les respectives universitats, establiran pro-
grames específics perquè les víctimes del terrorisme i de 
la violència de gènere, així com les persones amb disca-
pacitat, puguen rebre l’ajuda personalitzada, els suports 
i les adaptacions en el règim docent.

Disposició addicional quinta. Referències.

Totes les referències que la Llei Orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’Universitats, fa al Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport es consideraran substituïdes per la 
referència al «ministeri competent en matèria 
d’universitats». Així mateix, les referències realitzades al 
Consell de Coordinació Universitària en els articles 2.5, 4, 
43.1, 44, 68.1, 81.3.b) i 85.1 i en les disposicions addicio-
nals sèptima i octava de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats, es consideraran realitzades a la 
Conferència General de Política Universitària, i les realit-
zades en els articles 46.3, 71.2, 86.1 i en la disposició addi-
cional vint-i-cinc de la mateixa Llei es consideraran realit-
zades al Consell d’Universitats.

Disposició addicional sexta. Estatut del personal docent 
o investigador.

El Govern, en el termini d’un any des de l’entrada en 
vigor d’esta Llei, aprovarà, mitjançant un Reial Decret, 
l’estatut del personal docent o investigador universitari, 
que inclourà la regulació d’una estructura de carrera fun-
cionarial que estiga basada en l’obtenció de mèrits 
docents o investigadors, així com les condicions en què 
els professors o investigadors funcionaris universitaris 
podran participar en la gestió i explotació dels resultats 
de la seua investigació.

Disposició addicional sèptima. Elaboració de plans 
destinats a persones amb necessitats especials.

Les universitats, en el termini d’un any des de l’entrada 
en vigor d’esta Llei, i la consulta prèvia de les organitza-
cions representatives dels respectius sectors socials con-
cernits, elaboraran els plans que complisquen al mandat 
previst en la disposició addicional vint-i-quatre de la Llei 
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, en la 
redacció donada per esta Llei.

Disposició addicional octava. Adaptació d’estatuts.

Les universitats adaptaran els seus estatuts d’acord 
amb el que disposa la present Llei en un termini màxim 
de tres anys.

Fins que es produïsca l’adaptació dels estatuts, els 
Consells de Govern de les universitats podran aprovar la 
normativa d’aplicació que siga necessària per al compli-
ment del que establix esta Llei.

Disposició addicional novena. Adaptació de les univer-
sitats privades.

1. Les universitats privades i els centres universitaris 
adscrits hauran d’adaptar les seues normes d’organització 
i funcionament a les previsions d’esta Llei que els afecten 
en el termini de tres anys des de la seua entrada en vigor.

2. Les universitats privades hauran d’aconseguir el 
percentatge del 50 per cent i el 60 per cent a què es referix 
l’article 72.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desem-
bre, d’Universitats, modificada per esta Llei, en el termini 
màxim de sis anys comptat des de la data d’entrada en 
vigor d’esta Llei.

3. El professorat dels centres privats d’ensenyança 
universitària adscrits a universitats públiques i el de les 
universitats no presencials finançades majoritàriament 
per Administracions públiques haurà d’adaptar-se al que 
establix l’article 72 d’esta Llei en el termini màxim de qua-
tre anys des de la seua entrada en vigor.

Disposició addicional deu. Dels habilitats.

Els que resulten habilitats o habilitades d’acord amb la 
regulació corresponent continguda en la Llei Orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’Universitats, i la seua normativa de 
desplegament s’entendrà que posseïxen l’acreditació 
regulada en la reforma de la dita llei orgànica realitzada 
per esta Llei.

S’entendrà que els habilitats per a catedràtic d’Escola 
Universitària ho estan per a professor titular d’Universitat.

Disposició addicional onze. Reconeixement d’efectes 
civils.

El Govern, a proposta dels ministeris competents en 
matèria de justícia i universitats, en aplicació del que 
establixen els Acords de Cooperació entre l’Estat i la 
Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya, 
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aprovat per la Llei 24/1992, de 10 de novembre, la Fede-
ració 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 novem-
bre, regularà les condicions per al reconeixement 
d’efectes civils dels títols acadèmics relatius a ensenyan-
ces, de nivell universitari, de caràcter teològic i de forma-
ció de ministres de culte, impartides en centres docents 
de nivell superior dependents de les mencionades enti-
tats religioses.

L’anterior serà extensible al cas d’altres acords de 
cooperació que es concloguen en el futur, sempre que 
s’hi arreplegue esta possibilitat.

Disposició addicional dotze. Unitats d’igualtat.

Les universitats comptaran, entre les seues estructu-
res d’organització, amb unitats d’igualtat per al desenvo-
lupament de les funcions relacionades amb el principi 
d’igualtat entre dones i hòmens.

Disposició addicional tretze. Tractaments.

Les autoritats universitàries rebran el tractament de 
senyor o senyora, seguit de la denominació del càrrec. Els 
rectors de les universitats rebran, a més, el tractament 
acadèmic de Rector Magnífic o Rectora Magnífica.

Disposició addicional catorze. Estatut de l’estudiant 
universitari.

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’esta 
Llei, el Govern aprovarà l’Estatut de l’estudiant universi-
tari previst en l’article 46.5 de la Llei Orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, en la redacció donada per esta Llei.

Disposició addicional quinze. Drets adquirits.

Els títols universitaris de Diplomat Universitari, Arqui-
tecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte i Engin-
yer mantindran la seua plena vigència acadèmica i profes-
sional en els mateixos termes en què es van establir.

Disposició addicional setze. Projecció exterior de les 
universitats.

Per a potenciar la projecció internacional del sistema 
universitari espanyol i la mobilitat interuniversitària, i a 
fi de promoure en l’exterior l’oferta educativa i investi-
gadora de les universitats espanyoles, contribuir a la 
millora de l’acollida i estada d’estudiants, professors i 
investigadors estrangers a Espanya, i d’espanyols en 
l’estranger, i d’impulsar l’espai europeu d’educació 
superior i l’espai iberoamericà del coneixement. Amb 
un informe previ del Consell d’Universitats i de la Con-
ferència General de Política Universitària, el Govern 
autoritzarà la constitució d’una fundació del sector 
públic estatal.

Disposició addicional dèsset. Dels professors estables 
o permanents dels centres de titularitat pública 
d’ensenyança superior (INEF), creats amb anteriori-
tat a la incorporació a la universitat dels estudis con-
duents al títol oficial en Ciències de l’Activitat Física i 
de l’Esport.

1. A l’efecte de l’accés d’estos professors al Cos de 
Professors Titulars d’Universitat, els professors funcio-
naris 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’esta Llei, posseïsquen 

el títol de doctor o que l’obtinguen després de la seua 
entrada en vigor i s’acrediten específicament en el marc 
del que preven l’article 57, accediran directament al Cos 
de Professors Titulars d’Universitat, en les seues pròpies 
places de la Universitat de la Corunya. Per a l’acreditació 
dels professors funcionaris numeraris de l’Escala de pro-
fessors de l’INEF de Galícia (Administració General, grup 
A) de la Xunta de Galícia, es valorarà la investigació, la 
gestió i, particularment, la docència.

Els qui no accedisquen a la condició de professor 
titular d’universitat romandran en la seua situació actual, 
mantenint tots els drets i conservant la seua plena capa-
citat docent i, si és el cas, investigadora.

2. A l’efecte 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’esta Llei siguen 
professors estables o permanents en les plantilles de 
l’INEFC, i que en el moment de la integració dels centres 
de l’INEFC en les respectives universitats siguen funcio-
naris del Grup A de la Generalitat de Catalunya en els 
cossos corresponents, i a més posseïsquen el títol de 
doctor, o que l’obtinguen després de la seua entrada en 
vigor, i s’acrediten específicament en el marc del que 
preven l’article 57, accediran directament al Cos de Pro-
fessors Titulars d’Universitat, en les places correspo-
nents en la Universitat a què cada un dels Centres s’haja 
integrat. Per a l’acreditació específica dels professors a 
qui es referix este apartat es valorarà la investigació, la 
gestió i, particularment, la docència.

Els qui no accedisquen a la condició de professor 
titular d’universitat romandran en la seua situació actual, 
mantenint tots els drets i conservant la seua plena capa-
citat docent i, si és el cas, investigadora.

3. A l’efecte de l’accés dels professors estables o 
fixos de l’INEF de Madrid que romanen en les seues pla-
ces de la Comunitat Autònoma de Madrid al Cos de Pro-
fessors Titulars d’Universitat, i que a l’entrada en vigor 
d’esta Llei siguen funcionaris del Grup A de la Comuni-
tat de Madrid en els cossos corresponents, i a més pos-
seïsquen el títol de doctor, o que l’obtinguen després de 
la seua entrada en vigor, i s’acrediten específicament en 
el marc del que preven l’article 57, accediran directa-
ment al Cos de Professors Titulars d’Universitat, en les 
places corresponents de la Universitat Politècnica de 
Madrid, on ja va ser integrat el Centre. Per a l’acreditació 
específica dels professors a qui es referix este apartat es 
valorarà la investigació, la gestió i, particularment, la 
docència.

Els qui no accedisquen a la condició de professor 
titular d’universitat romandran en la seua situació actual, 
mantenint tots els seus drets i conservant la seua plena 
capacitat docent i, si és el cas, investigadora.

4. A l’efecte de l’accés dels professors de l’INEF 
d’Andalusia i de l’IVEF del País Basc, que romanen en les 
seues places ja transferides respectivament a les univer-
sitats de Granada i del País Basc, i que posseïsquen el 
títol de doctor, o que l’obtinguen després de l’entrada en 
vigor de la present Llei, podran sol·licitar acreditar-se 
específicament en el marc del que preven l’article 57. Per 
a l’acreditació específica dels professors a qui es referix 
este apartat es valorarà la investigació, la gestió i, parti-
cularment, la docència.

Els qui no accedisquen a la condició de professor 
titular d’universitat romandran en la seua situació actual, 
mantenint tots els seus drets i conservant la seua plena 
capacitat docent i, si és el cas, investigadora.

5. Els qui, pertanyent al Cos de Professors Titulars 
d’Universitat, hagen obtingut una plaça de caràcter esta-
ble o permanent en la plantilla d’algun dels centres 
esmentats en esta 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 pos-
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seïsquen el títol de doctor a l’entrada en vigor d’esta Llei, 
i els qui a l’entrada en vigor d’esta Llei tinguen la catego-
ria de catedràtic de l’INEF de Catalunya, podran presen-
tar sol·licitud per a obtindre l’acreditació prevista en 
l’article 60 de la present Llei, per a accedir al Cos de 
Catedràtics d’Universitat.

Els qui no sol·liciten la dita integració romandran en 
la seua situació actual i conservaran la seua plena capa-
citat docent i investigadora.

Disposició addicional díhuit. Deducció per donacions 
a universitats públiques i privades d’entitats sense 
fins lucratius.

1. Els percentatges de deducció i del límit de la 
base de deducció establits en els articles 19, 20 i 21 de 
la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de 
les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals 
al mecenatge, s’elevaran en cinc punts percentuals 
pels donatius i donacions establits en l’article 17 de la 
Llei 49/2002, realitzats a favor d’universitats públiques 
i privades d’entitats sense fins lucratius a què es refe-
rix l’article 2 de la Llei 49/2002, que hagen comunicat 
l’opció per aplicar el règim fiscal especial, sempre que 
eixes universitats desenvolupen ensenyances de doc-
torat o tercer cicle d’estudis universitaris.

2. Les dites universitats hauran de destinar l’import 
del donatiu o el bé o dret donat a programes 
d’investigació universitària i doctorat, i haurà de constar 
en la certificació que han d’expedir en els termes esta-
blits en l’article 24 de la Llei 49/2002.

Disposició addicional dènou. Compensació de preus 
públics.

Qualsevol reducció de taxes universitàries regulada 
per l’Administració competent serà compensada anual-
ment en els pressupostos de la universitat per mitjà de 
transferències.

Disposició addicional vint. Dels professors numeraris 
d’Escoles Oficials de Nàutica.

Als funcionaris del Cos de Professors Numeraris 
d’Escoles Oficials de Nàutica no integrats en el Cos de 
Professors Titulars d’Universitat els serà aplicable el que 
disposa la disposició addicional segona.

Disposició addicional vint-i-u. Protecció de dades de 
caràcter personal.

1. El que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
s’aplicarà al tractament i cessió de dades derivades del 
que disposa esta Llei Orgànica.

Les universitats hauran d’adoptar les mesures 
d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garantis-
quen la seguretat de les dades de caràcter personal i 
eviten la seua alteració, tractament o accés no autorit-
zats.

2. El Govern regularà, amb un informe previ de 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el contin-
gut dels currículums a què es referixen els articles 57.2 
i 62.3.

3. No serà necessari el consentiment dels estu-
diants per a la publicació dels resultats de les proves 
relacionades amb l’avaluació dels seus coneixements i 
competències ni dels actes que resulten necessaris per a 
l’adequada realització i seguiment de la dita avaluació.

4. Igualment, no serà necessari el consentiment del 
personal de les universitats per a la publicació dels 
resultats dels processos d’avaluació de la seua activitat 

docent, investigadora i de gestió realitzats per la univer-
sitat o per les agències o institucions públiques 
d’avaluació.

5. El Govern regularà, amb un 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 institu-
cions públiques d’avaluació acadèmica i científica poden 
fer públic, no sent necessari en este cas el consentiment 
previ dels professors o investigadors.

Disposició addicional vint-i-dos. De l’Observatori de 
beques i ajudes a l’estudi.

El Govern, amb l’acord previ de la Conferència Gene-
ral de Política Universitària i del Consell d’Universitats, 
establirà un Observatori de beques i ajudes a l’estudi. 
L’Observatori elaborarà estadístiques i informes que 
contribuïsquen a millorar l’eficiència i transparència del 
sistema de beques i ajudes universitàries. En el seu fun-
cionament es comptarà amb la participació dels agents 
socials i dels estudiants.

Disposició addicional vint-i-tres. Jubilació voluntària 
anticipada.

El Govern, les comunitats autònomes i les Universi-
tats promouran, en el marc de l’estudi que el Govern 
realitze i envie al Congrés dels Diputats sobre l’accés a la 
jubilació voluntària anticipada de determinats col·lectius, 
l’establiment d’acords que faciliten la reducció gradual 
d’activitat, una vegada arriben als seixanta anys, i la jubi-
lació voluntària anticipada del personal de les universi-
tats. L’Estatut del Personal Docent i Investigador previst 
en la disposició addicional sexta desplegarà la jubilació 
voluntària.

Disposició addicional vint-i-quatre. Modificació de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servici de les Administracions públi-
ques.

Les limitacions establides en l’article 12.1 b) i d) de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servici de les Administracions públiques, no 
s’aplicaran als professors i professores funcionaris dels 
cossos docents universitaris quan participen en empre-
ses de base tecnològica, promogudes per la seua univer-
sitat i participades per esta o per algun dels ens previs-
tos en l’article 84 d’esta Llei, creades a partir de patents 
o de resultats generats per projectes d’investigació reali-
tzats en universitats, sempre que hi haja un acord explí-
cit del Consell de Govern de la Universitat, amb un 
informe previ del Consell Social, que permeta la creació 
de la dita empresa.

En este acord s’ha de certificar la naturalesa de base 
tecnològica de l’empresa, i les contraprestacions ade-
quades a favor de la universitat. El Govern regularà les 
condicions per a la determinació de la naturalesa de 
base tecnològica de les empreses a què es referix el 
paràgraf anterior.

Disposició transitòria primera. Substitució del sistema 
d’habilitació.

Fins a un any després de la resolució de les últimes 
proves d’habilitació convocades, les universitats 
podran decidir la convocatòria de places per als Cossos 
de Catedràtics d’Universitat i de Professors Titulars 
d’Universitat per mitjà de concurs d’accés entre habili-
tats, i ho comunicaran a la Secretaria General del Con-
sell de Coordinació Universitària, tot això segons el que 
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disposa l’article 62 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats, i la seua normativa de des-
plegament, que, a este efecte, es considerarà vigent.

Disposició transitòria segona. Contractació de profes-
sors col·laboradors.

El Govern, amb un informe previ del Consell 
d’Universitats, establirà reglamentàriament les condi-
cions i els terminis en què, de forma excepcional, les 
universitats podran contractar professors col·laboradors 
entre diplomats, arquitectes tècnics o enginyers tècnics 
que, en tot cas, hauran de comptar amb informe favora-
ble 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 determine.

Disposició transitòria tercera. Extinció de les ensen-
yances anteriors.

Fins que el Govern determine les condicions i la data 
de la definitiva extinció de les ensenyances conduents a 
l’obtenció dels títols oficials de l’ordenació universitària 
anterior, les universitats podran continuar impartint les 
dites ensenyances d’acord amb la seua normativa apli-
cable.

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 podrà establir la vinculació de determi-
nades 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 es proveiran per con-
curs entre els qui hagen sigut seleccionats en els 
concursos d’accés als cossos de funcionaris 
docents universitaris o a places de professor con-
tractat doctor, d’acord amb les normes que els són 
pròpies.

Els qui participen en els processos d’acreditació 
nacional, previs als concursos mencionats, a més 
de reunir els requisits exigits en les indicades nor-
mes, acreditaran estar en possessió del títol 
d’Especialista en Ciències de la Salut que siga pro-
cedent i complir les exigències que, quant a la seua 
qualificació assistencial, es determinen reglamen-
tàriament. Així mateix, les comissions hauran de 
valorar els mèrits i l’historial acadèmic i investiga-
dor i els propis de la labor assistencial dels candi-
dats i candidates, en la forma que reglamentària-
ment s’establisca.

En les comissions que resolguen els mencio-
nats concursos d’accés, dos dels seus membres 
seran elegits per sorteig públic per la institució 
sanitària corresponent.

2. Els concerts podran establir, així mateix, un 
nombre de places de professors associats que 
haurà de cobrir-se per personal assistencial que 
estiga prestant servicis en la institució sanitària 
concertada. Este nombre no serà tingut en compte 
a l’efecte del percentatge de contractats que regix 
per a les universitats públiques. Estos professors 
associats es regiran per les normes pròpies dels 

professors associats de la universitat, amb les 
peculiaritats que reglamentàriament s’establisquen 
quant al règim temporal dels seus contractes. Els 
estatuts de la universitat hauran d’arreplegar fór-
mules específiques per a regular la participació 
d’estos professors i professores en els òrgans de 
govern de la universitat.

3. Els concerts establiran, així mateix, el nom-
bre de places d’ajudant, professor ajudant doctor i 
professor contractat doctor, en les relacions de 
llocs de treball de les universitats públiques, que 
hauran de cobrir-se per mitjà de concursos públics 
entre professionals sanitaris que hagen 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 Pro-
fessions Sanitàries, queda redactat de la manera 
següent:

«a) Els residents realitzaran el programa for-
matiu de l’especialitat amb dedicació a temps com-
plet. La formació per mitjà de residència serà 
incompatible amb qualsevol altra activitat profes-
sional. També serà incompatible amb qualsevol 
activitat formativa, sempre que esta es desenvo-
lupe 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 
investigació científica i tècnica.

1. S’afig al paràgraf quint 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 investi-
gació científica i tècnica, la frase següent:

«Les situacions d’incapacitat temporal, materni-
tat i adopció o acolliment durant el període de dura-
ció del contracte, interrompran el seu còmput.»

2. S’afig a l’article 17 de la Llei 13/1986, de 14 d’abril, 
de foment i coordinació general de la investigació cientí-
fica i tècnica, un apartat 3 amb la redacció següent:

«3. Sense perjuí del que preveuen els apartats 
anteriors, les Universitats Públiques, les Agències 
Estatals d’Investigació i els centres públics 
d’investigació no estatals, així com les institucions 
sense ànim de lucre que realitzen activitats 
d’investigació i desenvolupament tecnològic 
podran, després de la convocatòria pública prèvia, 
garantint els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, 
d’acord amb la legislació aplicable i a les seues 
normes d’organització i funcionament, i en funció 
de les seues necessitats de personal i d’acord amb 
les seues disponibilitats pressupostàries, celebrar 
contractes amb caràcter indefinit i dedicació a 
temps complet, amb els investigadors que hagen 
sigut contractats d’acord amb les previsions de la 
lletra b) de l’apartat 1, i que en el desenvolupament 
de la seua activitat hagen superat amb criteris 
d’excel·lència l’avaluació corresponent. La finalitat 
del contracte serà realitzar les funcions de la insti-
tució i prioritàriament tasques d’investigació cientí-
fica i desenvolupament tecnològic.»
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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’addiciona 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, per mitjà d’ordenança, 
podran regular una bonificació de fins al 95 per cent 
de la quota íntegra de l’impost a favor d’immobles 
d’organismes públics d’investigació i els 
d’ensenyança universitària.»

Disposició final quinta. Procediment per a avaluar 
l’impacte de diverses mesures establides per la pre-
sent Llei.

Dos anys després de l’entrada en vigor de la present 
Llei, el Govern presentarà en el Congrés dels Diputats un 
estudi per a avaluar l’impacte de les modificacions incor-
porades per la present Llei en relació amb:

1. L’atorgament d’excedències de professores i pro-
fessors funcionaris de cossos docents universitaris per a 
incorporar-se a empreses de base tecnològica, a les quals 
es referix l’article 83 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats.

2. Participació de professores i professors funciona-
ris dels cossos docents universitaris en empreses de base 
tecnològica d’acord amb el que establix la disposició 
addicional vint-i-quatre de la present Llei.

Disposició final sexta. Títol competencial.

Esta Llei es dicta a l’empara de les competències que 
corresponen a l’Estat de conformitat amb l’article 149.1.1.a, 
15.a, 18.a i 30.a de la Constitució.

Disposició final sèptima. Habilitació per al desplega-
ment reglamentari.

1. Correspon al Govern i a les comunitats autòno-
mes, en l’àmbit de les seues competències respectives, 
dictar les disposicions necessàries per al desplegament i 
l’aplicació d’esta Llei.

2. En el termini màxim de quatre mesos des de 
l’entrada en vigor d’esta Llei, el Govern aprovarà el regla-
ment pel qual es regula la pràctica de l’acreditació i els 
concursos d’accés regulats en els articles 57 i següents de 
la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, en la redacció 
efectuada per esta Llei.

Disposició final octava. Caràcter de llei orgànica.

Tenen el caràcter de llei orgànica els apartats huit, vint-
i-cinc, trenta, trenta-u, trenta-dos, trenta-quatre, trenta-
cinc, trenta-set, trenta-huit, quaranta-tres, quaranta-cinc, 
quaranta-sis, quaranta-set, setanta-quatre, setanta-cinc, els 
articles 87 i 88 de l’apartat huitanta-u, el huitanta-sis, el 
noranta i el noranta-u de l’article únic, així com les disposi-
cions addicionals novena i vint-i-u i esta disposició final. 
Els altres preceptes no tenen caràcter orgànic.

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

complisquen esta Llei Orgànica i que la facen complir.

Madrid, 12 d’abril de 2007.

JUAN CARLOS R.
  El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 7787 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 vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

següent i jo la sancione.

PREÀMBUL

I

Esta Llei té com a objecte modificar la Llei 24/1988, 
de 28 de juliol, del Mercat de Valors, per a incorporar par-
cialment al nostre ordenament dos Directives comuni-
tàries. 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’opes) i la 
Directiva 2004/109/CE del Parlament Europeu i del Con-
sell, 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 dos Directives formen part del Pla d’Acció dels Ser-
vicis Financers aprovat per la Comissió Europea en 1999, 
amb la finalitat d’impulsar la construcció d’un mercat únic 
financer per a la Unió Europea. La primera perseguix 
fomentar un mercat de control empresarial eficient, al 
mateix temps que protegix els drets dels accionistes 
minoritaris de les societats cotitzades. La segona tracta de 
dotar de més transparència els mercats financers a través 
de l’establiment de normes que milloren la informació 
que han de donar al mercat els emissors els valors dels 
quals es negocien en mercats regulats. La transposició de 
les dos Directives es completarà quan s’aprove el desple-
gament reglamentari de la present modificació en virtut 
del mandat atorgat al Govern pel legislador en el marc de 
la present Llei.

II

La Directiva d’opes és fruit d’un llarg i complicat pro-
cés d’elaboració, que va arribar a durar prop de quinze 
anys. Esta Directiva establix un marc mínim comú per a la 
regulació de les ofertes públiques d’adquisició de les 
societats les accions de la qual estiguen, almenys parcial-
ment, admeses a negociació en un mercat regulat. Així, la 
Directiva partix de la necessitat de «protegir els interessos 
dels titulars de valors de societats quan estes siguen 
objecte d’una oferta pública d’adquisició o d’un canvi de 
control». Per a això la Directiva inclou una sèrie de princi-
pis que hauran de respectar-se en la seua transposició: 
tots els accionistes hauran de rebre un tracte equivalent i 
hauran de tindre temps i informació suficients per a adop-
tar una decisió sobre l’oferta; l’òrgan d’administració de 
la societat afectada haurà d’obrar en defensa dels interes-
sos de la societat en el seu conjunt; no hauran de crear-se 
falsos mercats dels valors de la societat afectada, de 
l’oferent o de qualsevol altra societat interessada per 
l’oferta; un oferent haurà d’anunciar una oferta una 
vegada que s’assegure que pot fer front íntegrament a la 
contraprestació a què s’haja compromés; la societat afec-
tada no haurà de veure les seues activitats obstaculitza-
des durant més temps del raonable.


