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14238 LLEI 17/1992, de 15 de juny, de creació de la 
Universitat de La Rioja. («BOE» 147, de 19-6-
1992 i«BOE» 168, de 14-7-1992.)

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

1
L’evolució de la realitat socioeconòmica experimen-

tada al nostre país ha provocat una demanda creixent 
d’educació superior, que fa ineludible que els poders 
públics hi ofereixin respostes en el marc de la programa-
ció general de l’ensenyament.

2
A això respon la creació de la Universitat de La Rioja, 

que a més de facilitar l’exercici del dret a l’educació que 
reconeix l’article 27.5 de la Constitució, mitjançant la pres-
tació del servei públic de l’ensenyament superior, a través 
de la docència, la recerca i l’extensió universitària, té com 
a objectius prioritaris atendre aquesta demanda i contri-
buir a millorar la qualitat de l’ensenyament universitari, 
emmarcant-se en un model global i coherent de desenvo-
lupament del sistema públic d’educació superior. 

3
La nova Universitat, que compleix els requisits mínims 

que fixa el Govern a l’empara de la Llei orgànica 11/1983, 
de 25 d’agost, de reforma universitària, inicia la seva sin-
gladura amb una doble vocació: d’una banda, atendre la 
consolidació dels estudis que actualment s’imparteixen al 
campus de La Rioja i que tenen més implantació a la regió, 
amb ampliació al segon cicle d’alguns ensenyaments en 
què fins ara només es podia impartir el primer, i, de l’altra, 
ampliar a mitjà i llarg termini l’oferta d’ensenyaments 
sobre la base d’una programació que atengui no solament 
els desitjos legítims de la societat, amb estudis que es 
considerin focus d’atracció professional i factor de desen-
volupament, sinó també una rigorosa valoració de les 
possibilitats de garantir la qualitat, que facin que l’impacte 
d’influència de la universitat transcendeixi el de la mateixa 
ubicació, i s’estengui a tot l’àmbit nacional i amb vocació 
de competir en el marc europeu.

La nova Universitat ha de representar un suport per al 
desenvolupament científic, cultural, tècnic i social de la 
Comunitat de La Rioja, que afecta de manera positiva 
l’equilibri industrial, ambiental i el nivell de qualitat de 
vida dels habitants d’aquesta regió, i contribueix a la cre-
ació de mecanismes infraestructurals permanents de pro-
grés.

Per contribuir al desenvolupament científic, especial-
ment en les àrees agroquímiques i alimentàries, i conti-
nuar la tradició filologicohumanística de la regió, la nova 
Universitat ha de desenvolupar en una primera fase estu-
dis de tercer cicle en els camps de la química, les ciències 
agroalimentàries i la filologia.

4
En aquesta Llei, que es dicta a l’empara de l’article 

5.1.b) de la Llei orgànica esmentada, es preveuen, d’altra 
banda, les situacions que comporta la posada en funcio-
nament d’una nova Universitat; s’estableix un període 
normatiu transitori que regeixi l’activitat acadèmica i 

administrativa fins al seu ple funcionament en règim d’au-
tonomia, amb l’aprovació dels seus propis estatuts, i es 
crea una sèrie d’òrgans fundacionals que garanteixin tant 
el funcionament inicial com el desenvolupament poste-
rior cap a la constitució estatutària.

5
La creació de la Universitat de La Rioja disposa de 

l’acord del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma 
de La Rioja i de l’informe favorable del Consell d’Univer-
sitats, requisits que exigeix l’article 5, als apartats 1.b) i 2, 
respectivament, de la Llei orgànica de reforma università-
ria.

Article 1. Creació. 

Es crea la Universitat de La Rioja, amb seu a Logro-
nyo, que es regeix per la Llei orgànica 11/1983, de 25 
d’agost, de reforma universitària, per aquesta Llei i per les 
normes que les despleguin.

Article 2. Estructura. 

1. A la Universitat de La Rioja s’imparteixen inicial-
ment els ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols 
de llicenciat en Dret, Filologia Hispànica, Filologia Anglesa, 
Matemàtiques i Química, de diplomat en Ciències Empre-
sarials, mestre (especialitats d’Educació Física, Educació 
Infantil, Educació Musical i Llengua Estrangera), i d’engi-
nyer tècnic industrial, enginyer tècnic en Indústries Agrà-
ries i Alimentàries i d’enginyer tècnic en Hortofructicultura 
i Jardineria.

Així mateix, s’implanten en una primera fase estudis 
de tercer cicle en els camps de la química, les ciències 
agroalimentàries i la filologia.

2. S’integren en la nova Universitat els centres uni-
versitaris públics actualment existents al campus de La 
Rioja, dependents de la Universitat de Saragossa, que es 
transformen en un centre de ciències humanes, jurídiques 
i socials i un centre d’ensenyaments científics i tècnics, 
que inicialment s’han d’ocupar de la gestió administrativa 
i organització dels ensenyaments assenyalats a l’apartat 
anterior.

3. Les escoles universitàries adscrites actualment a 
la Universitat de Saragossa i radicades a la Comunitat 
Autònoma de La Rioja s’adscriuen a la nova Universitat 
creada per aquesta Llei.

Article 3. Inici d’activitats acadèmiques. 

1. La Universitat de La Rioja, en el marc de la planifi-
cació econòmica que estableixi el Govern, inicia les seves 
activitats el curs 1992-1993.

2. El començament de les activitats de la Universitat 
que es crea l’ha d’autoritzar el Ministeri d’Educació i Cièn-
cia, amb l’homologació prèvia per part del Consell d’Uni-
versitats dels plans d’estudis dels ensenyaments a impar-
tir les directrius generals pròpies dels quals hagi aprovat 
el Govern de conformitat amb el Reial decret 1497/1987, 
de 27 de novembre, pel qual s’estableixen les directrius 
generals comunes dels plans d’estudis dels títols univer-
sitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacio-
nal.

Disposició addicional única. Personal, edificis i instal-
lacions.

El Govern ha d’iniciar el procediment corresponent, i 
adoptar les mesures que legalment siguin procedents, a fi 
d’integrar en la nova universitat els mitjans humans, 
immobles i instal·lacions corresponents als centres a què 
es refereix l’article 2.2 d’aquesta Llei.
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El personal actual dels centres indicats pot sol·licitar, 
per una sola vegada, romandre a la Universitat de Sara-
gossa. El Ministeri d’Educació i Ciència ha de resoldre, 
adoptant les mesures oportunes, d’acord amb les univer-
sitats de La Rioja i Saragossa, tenint en compte les neces-
sitats del servei.

Disposició transitòria primera. Règim de funcionament.

Fins que no s’aprovin els Estatuts de la Universitat de 
La Rioja, el Ministeri d’Educació i Ciència ha d’exercir, res-
pecte d’aquesta, les competències que la Llei orgànica 
11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, atribueix 
a les universitats, i així mateix pot demanar el coneixe-
ment de tots els assumptes que consideri oportuns o 
delegar competències en la Universitat esmentada; tot 
això sense perjudici de les que s’assignen als òrgans cre-
ats en aquesta Llei i de les que resultin de la normativa 
singular a què es refereix la disposició transitòria tercera.

Disposició transitòria segona. Òrgans de govern provi-
sionals. 

Als efectes del que preveu la disposició anterior es 
creen els òrgans següents:

a) Comissió Gestora.
La Comissió Gestora exerceix les funcions de govern 

necessàries per a l’organització i posada en funcionament 
de la nova Universitat i l’exercici de les seves activitats 
acadèmiques i administratives. Està formada per un pre-
sident, que ha de ser catedràtic d’universitat, i un màxim 
de set vocals, tots ells nomenats pel ministre d’Educació i 
Ciència.

Corresponen al president de la Comissió Gestora, en 
l’àmbit d’autonomia que es reconeix a aquesta, les funci-
ons que la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma 
universitària, atribueix al rector, com a màxima autoritat 
acadèmica de la Universitat.

b) Consell d’Administració.
El Consell d’Administració exerceix les funcions eco-

nòmiques i pressupostàries que la legislació atribueix al 
Consell Social de la Universitat. Està presidit pel secretari 
d’Estat d’Universitats i Recerca i en formen part el director 
general d’Ensenyament Superior, que actua de president, 
en cas d’absència del primer, i els representants designats 
per cadascun dels òrgans següents: dos pel Ministeri 
d’Educació i Ciència, un dels quals, funcionari del dit 
Ministeri, actua de secretari; dos per la Comissió Gestora; 
un per la Diputació General de La Rioja; un pel Consell de 
Govern de la Comunitat de La Rioja i un elegit pel Ple de 
l’Ajuntament de Logronyo.

c) Una vegada la Universitat iniciï les seves activi-
tats s’ha de constituir un consell assessor que exerceixi 

funcions de comunicació, cooperació entre les diferents 
estructures universitàries i assessorament de la Comis-
sió Gestora. Ha d’estar presidit pel president de la Comis-
sió Gestora i n’han de formar part representants dels 
departaments, centres i estaments universitaris, inclo-
sos els centres adscrits, en el nombre que estableixi la 
dita Comissió.

Disposició transitòria tercera. Normativa singular.

En el termini d’un any, a partir de la publicació 
d’aquesta Llei, el Govern, a proposta del Ministeri d’Edu-
cació i Ciència, un cop escoltada la Comissió Gestora de la 
Universitat de La Rioja, ha de determinar la restant nor-
mativa singular reguladora de l’activitat de la Universitat 
fins a l’aprovació dels Estatuts.

Disposició transitòria quarta. Estatuts.

En el termini màxim de cinc anys des de l’inici de les 
activitats acadèmiques, la Universitat ha de procedir a 
l’elecció del Claustre universitari constituent. Aquest ha 
d’elegir el rector i, a continuació, elaborar els Estatuts de 
la Universitat, en el termini màxim d’un any, a partir de la 
seva constitució. Transcorregut aquest termini sense que 
la Universitat hagi sotmès els seus Estatuts a l’aprovació 
del Govern, aquest ha de promulgar uns estatuts provisi-
onals.

Disposició final única. Entrada en vigor i desplegament 
de la Llei.

S’autoritza el Govern i els ministres d’Educació i Cièn-
cia i d’Economia i Hisenda a dictar, en l’esfera de les seves 
respectives competències, les disposicions necessàries 
per a l’aplicació i el desplegament del que disposa aquesta 
Llei, així com per transferir a la Universitat de La Rioja, a 
mesura que aquesta assumeixi la responsabilitat de les 
activitats de la seva competència, exercides fins ara per la 
Universitat de Saragossa, els crèdits tant d’operacions 
corrents com de capital, assignats a aquestes activitats en 
els pressupostos de despeses vigents en cada moment.

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.

Madrid, 15 de juny de 1992.

JUAN CARLOS R.  
El President del Govern,

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

(Aquesta Llei s’inclou tenint en compte la correcció d’errors publicada 
al «BOE» 168, de 14-7-1992.)


