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a) Dos, designats pel ministre d’Educació i Ciència 
d’entre persones de reconegut prestigi en els àmbits cien-
tífic, tècnic, cultural, artístic, professional, social o econò-
mic.

b) Dos, designats per l’Assemblea Legislativa de la 
respectiva comunitat autònoma d’entre persones d’espe-
cial qualificació i relleu per a la comunitat universitària, 
vinculades a fundacions, entitats científiques, artístiques, 
culturals o financeres, col·legis professionals i altres cor-
poracions de dret públic o organitzacions de naturalesa 
anàloga, existents al territori de la comunitat autònoma 
corresponent.

c) Un, designat pel Consell de Govern de la respec-
tiva comunitat autònoma.

d) Un, designat pel Consell de Govern de la respec-
tiva comunitat autònoma a proposta del municipi o muni-
cipis en què estiguin ubicats els centres de la universitat.

e) Tres, designats pels sindicats més representatius, 
de conformitat amb la normativa vigent.

f) Tres, designats per les associacions empresarials 
més representatives, de conformitat amb la normativa 
vigent.

4. La representació dels interessos socials en el Con-
sell Social de la Universitat Nacional d’Educació a Distàn-
cia està composta pels dotze vocals següents:

a) Dos, designats pel ministre d’Educació i Ciència 
d’entre persones de reconegut prestigi en els àmbits cien-
tífic, tècnic, cultural, artístic, professional, social o econò-
mic.

b) Quatre, designats per la Comissió de Coordinació 
i Planificació del Consell d’Universitats d’entre persones 
d’especial qualificació i relleu per a la comunitat universi-
tària, vinculades a fundacions, entitats científiques, artísti-
ques, culturals o financeres, col·legis professionals i altres 
corporacions de dret públic o organitzacions de natura-
lesa anàloga.

c) Tres, designats pels sindicats més representatius, 
de conformitat amb la normativa vigent.

d) Tres, designats per les associacions empresarials 
més representatives, de conformitat amb la normativa 
vigent.

5. Una vegada designats els vocals, el rector de la 
respectiva universitat ha de procedir al seu nomenament, 
i n’ha d’ordenar la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Es-
tat» i en el butlletí oficial de la comunitat autònoma cor-
responent.

Article segon.

El president és nomenat mitjançant un reial decret, a 
proposta del ministre d’Educació i Ciència, escoltat el rec-
tor, d’entre els vocals que representin els interessos soci-
als, als quals es refereixen els apartats 3 i 4 de l’article 
primer.

Article tercer.

1. El mandat del president i dels vocals a què es refe-
reixen les lletres a), b), c) i d) de l’apartat 3, i les lletres a) i 
b) de l’apartat 4, tots dos de l’article primer, té una durada 
de quatre anys, i es pot renovar pel mateix període de 
temps.

2. Quan un membre del Consell Social sigui baixa 
per mort, incapacitat o renúncia, s’ha de designar un 
substitut pel temps que falti per a la conclusió del corres-
ponent mandat, d’acord, en tot cas, amb el procediment 
que preveu aquesta Llei.

3. Els vocals del Consell Social als qual es fa referèn-
cia a les lletres e) i f) de l’apartat 3, i a les lletres c) i d) de 
l’apartat 4, tots dos de l’article primer, poden ser substitu-
ïts en tot moment pel sindicat o l’associació empresarial 
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 JUAN CARLOS I,

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’autonomia de les universitats, reconeguda a l’article 
27.10 de la Constitució espanyola, ha estat objecte de 
regulació legal mitjançant la Llei orgànica 11/1983, de 25 
d’agost, de reforma universitària, que crea la figura del 
Consell Social com l’òrgan de participació de la societat a 
la universitat. En la dita Llei s’atribueix a la universitat el 
servei públic de l’educació superior i es reconeix en l’ex-
posició de motius que la universitat és patrimoni de tota 
la societat.

En conseqüència, la universitat ha d’estar al servei 
dels interessos generals de la comunitat nacional i de les 
seves comunitats autònomes, i és el canal per a la satis-
facció de necessitats educatives, científiques, culturals i 
professionals de la societat.

D’aquí ve la importància de les funcions que l’article 
catorzè de la dita Llei de reforma universitària atribueix al 
Consell Social: promoure la col·laboració de la societat en 
l’activitat universitària, aprovar el pressupost i elaborar la 
programació plurianual de la universitat i, en general, 
supervisar les activitats de caràcter econòmic i el rendi-
ment dels seus serveis, i contribuir així directament a 
l’exercici de l’autonomia econòmica i financera de les uni-
versitats.

Així mateix, la Llei de reforma universitària, alhora 
que crea la figura del Consell Social i n’estableix les fina-
litats i funcions, remet la determinació del nombre dels 
seus membres, així com de la representació dels interes-
sos socials en aquest, al que estableixi una llei de la comu-
nitat autònoma corresponent.

En conseqüència, les comunitats autònomes que han 
accedit a l’autonomia per la via de l’article 151 de la Cons-
titució, així com les que, havent-hi accedit per la via de 
l’article 143, tenen assumides competències en matèria 
d’ensenyament superior, han d’aprovar la corresponent 
llei del Consell Social que preveu l’article 14 de la Llei de 
reforma universitària per a les universitats radicades al 
seu territori.

D’altra banda, respecte a les universitats radicades al 
territori de la resta de comunitats autònomes, és proce-
dent que les Corts Generals aprovin la llei del Consell 
Social, en aplicació de la disposició final segona de la Llei 
de reforma universitària.

Les previsions que conté la disposició addicional pri-
mera, u, de la mateixa Llei de reforma universitària, res-
pecte a la Universitat Nacional d’Educació a Distància, 
atribueixen, així mateix, a les Corts Generals la competèn-
cia per aprovar la llei del Consell Social d’aquesta univer-
sitat.

Article primer.

1. El Consell Social de la universitat està compost pel 
seu president i dinou vocals.

2. La representació de la Junta de Govern, constitu-
ïda per vuit vocals, està composta pel rector, el secretari 
general i el gerent de la universitat corresponent, així com 
cinc membres de la Junta de Govern elegits per aquesta.

3. La representació dels interessos socials en el Con-
sell Social està composta pels vocals següents:
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Reglament d’organització i funcionament intern, que s’ha 
de sotmetre a l’aprovació del Ministeri d’Educació i Cièn-
cia. 

2. Transcorreguts dos mesos des de la data de pre-
sentació al Ministeri d’Educació i Ciència del projecte de 
Reglament sense que hagi recaigut una resolució expressa, 
s’entén aprovat, i s’ha de procedir a la seva immediata 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

3. El Reglament entra en vigor a partir de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat». Així mateix, s’ha de 
publicar en el butlletí oficial de la comunitat autònoma 
corresponent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.–El Ministeri d’Economia i Hisenda ha d’habi-

litar els crèdits necessaris per a la posada en funciona-
ment dels consells socials a què es refereix aquesta Llei, 
els quals s’han d’incloure en els pressupostos de les uni-
versitats corresponents.

Segona.–En el supòsit de centres universitaris esta-
blerts en el territori d’una comunitat autònoma diferent de 
la que correspon la universitat de la qual depenen, les 
decisions del Consell Social, relatives a aquests centres, 
s’han d’adoptar, en el marc d’aquesta Llei, de conformitat 
amb el que, si s’escau, estableixi l’acord que les comuni-
tats afectades subscriguin i les Corts Generals autoritzin, 
segons el que preveu l’article 145.2 de la Constitució.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions del mateix 

rang o inferior que s’oposin a aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS
Primera.–La constitució dels consells socials a què es 

refereix aquesta Llei ha de tenir lloc en el termini de qua-
tre mesos des de la seva entrada en vigor.

Segona.–S’autoritza el Govern i el Ministeri d’Educa-
ció i Ciència a dictar, en l’esfera de les seves atribucions 
respectives, totes les disposicions que siguin necessàries 
per a l’aplicació d’aquesta Llei.

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

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, 21 de març de 1985.

JUAN CARLOS R.

  El president del Govern, 
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

que els va designar, de conformitat amb la normativa 
vigent.

4. Quan, d’acord amb la normativa vigent, es modifi-
qui la representativitat a la qual es fa referència a les lle-
tres e) i f) de l’apartat 3, i a les lletres c) i d) de l’apartat 4, 
tots dos de l’article primer, els sindicats i les associacions 
empresarials han de procedir a la designació dels  vocals 
corresponents.

5. El procediment d’elecció i substitució dels vocals 
del Consell Social en representació de la Junta de Govern 
de la universitat, així com la durada del seu mandat, estan 
determinats pels Estatuts de la universitat.

Article quart.

1. Per al compliment adequat de les seves funcions, 
el Consell Social ha de disposar d’una secretaria dotada 
dels mitjans materials necessaris que han de figurar en 
les partides pressupostàries del Consell Social dins els 
pressupostos de la universitat.

2. El secretari del Consell Social és nomenat pel pre-
sident i pot ocupar el seu càrrec en règim de dedicació a 
temps parcial o a temps complet.

3. El secretari assisteix a les sessions del Consell 
Social, amb veu però sense vot.

Article cinquè.

La condició de vocal en representació dels interessos 
socials és incompatible amb la de membre de la comuni-
tat universitària, excepte per als que es trobin en situació 
d’excedència voluntària o jubilació abans de la data de la 
seva designació.

Article sisè.

La condició de vocal del Consell Social és incompati-
ble amb l’exercici, per si mateix o per part d’una persona 
interposada, de càrrecs directius en empreses o societats 
que contractin amb la universitat obres, serveis o submi-
nistraments, així com amb la participació superior al 10 
per 100 en el capital d’aquestes.

Article setè.

1. El Consell Social ha d’establir en el seu Reglament 
un procediment perquè, en cas d’incompliment reiterat 
de les obligacions del càrrec per part d’algun dels seus 
membres, es proposi raonadament la seva substitució a 
qui l’hagi designat.

2. El Reglament del Consell Social pot preveure les 
compensacions econòmiques que, ocasionalment, puguin 
percebre els seus vocals.

Article vuitè.

1. Des de la data de la seva constitució, el Consell 
Social ha d’elaborar, en el termini de tres mesos, el seu 


