
1696 Dijous 16 juny 2005 Suplement núm. 12

obligatòria, conserven el dret a la causació de les presta-
cions de la primera d’aquestes assegurances, d’acord amb 
les condicions exigides per la seva legislació, i sempre que 
els interessats no tinguin dret a cap pensió a càrrec dels 
règims que integren el sistema de la Seguretat Social, amb 
excepció de les pensions de viudetat de les quals puguin 
ser beneficiaris; entre aquestes pensions s’hi entenen 
incloses les corresponents a les entitats substitutòries que 
s’han d’integrar en el dit sistema, d’acord amb el que pre-
veu la disposició transitòria vuitena d’aquesta Llei.

Quan concorrin la pensió de viudetat i la de l’assegu-
rança obligatòria de vellesa i invalidesa, la seva suma no 
pot ser superior al doble de l’import de la pensió mínima 
de viudetat per a beneficiaris amb 65 anys o més que esti-
gui establert en cada moment. En el cas que se superi 
aquest límit, s’ha de procedir a minorar la quantia de la 
pensió de l’assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa, 
en l’import necessari per no excedir el límit indicat.»

Disposició transitòria única. Aplicació gradual de la con-
currència entre les pensions de viudetat i les pensions 
de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i inva-
lidesa.

El que preveu l’últim paràgraf de la disposició transitò-
ria setena del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Segu-
retat Social d’aquesta Llei, també és aplicable a les situa-
cions de concurrència entre les pensions de viudetat i les 
pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa 
i invalidesa, que es puguin haver generat abans de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin a aquesta Llei.

Disposició final primera.

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

Disposició final segona.

Els efectes econòmics del que preveu aquesta Llei es 
produeixen a partir del dia 1 de setembre de 2005.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 6 de juny de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 9396 REIAL DECRET LLEI 9/2005, de 6 de juny, pel 
qual es prorroga el termini que preveu la dis-
posició transitòria cinquena de la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, per 
a la renovació dels contractes dels professors 
associats contractats d’acord amb la legislació 
anterior. («BOE» 135, de 7-6-2005.)

La disposició transitòria cinquena de la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, estableix a 
l’apartat 1 que a l’entrada en vigor de la Llei els professors 

associats contractats en el seu moment en universitats 
públiques, d’acord amb la Llei orgànica 11/1983, de 25 
d’agost, de reforma universitària, poden romandre en la 
seva mateixa situació d’acord amb la legislació que els era 
aplicable, fins a la finalització dels seus contractes. No obs-
tant això, l’esmentada disposició també estableix que 
aquests contractes poden ser renovats d’acord amb la legis-
lació que els era aplicable sense que la seva permanència en 
aquesta situació es pugui prolongar més de quatre anys, 
comptats des de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei orgà-
nica 6/2001, de 21 de desembre. Com que la data efectiva 
d’entrada en vigor d’aquesta Llei orgànica va ser el 13 de 
gener de 2002, això vol dir que el termini resolutori finalitza 
el 13 de gener de l’any 2006.

Amb independència que gran part de la regulació del 
professorat que conté la Llei esmentada és objecte de pro-
funda revisió en la seva anunciada modificació, el fet cert és 
que el termini fixat per la disposició transitòria cinquena 
esmentada resulta sens dubte insuficient per assegurar la 
transició del vell al nou marc, sense posar en greu perill el 
desenvolupament normal de l’activitat acadèmica de les uni-
versitats, cosa que va motivar el compromís amb la comuni-
tat universitària per adoptar les mesures jurídiques necessà-
ries a fi de garantir aquesta activitat acadèmica.

La figura del professor associat experimenta a la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, un canvi 
substancial respecte a la seva anterior configuració legal, ja 
que la nova Llei només permet la variant a temps parcial, 
sense que contingui cap referència d’associats a temps com-
plet. D’aquesta manera, el molt nombrós grup de docents 
que integren aquest grup a la universitat espanyola s’hauria 
de reconduir a alguna de les figures contractuals previstes 
per aquella Llei.

Tot això generaria una situació d’incertesa que afectaria 
de manera directa i decisiva la programació docent dels molt 
nombrosos departaments o àrees de coneixement que tenen 
associats a temps complet, fet que sens dubte produiria pro-
blemes irresolubles en la planificació del pròxim curs acadè-
mic. D’altra banda, una vegada transcorregut el primer tri-
mestre, els professors associats a temps complet haurien de 
ser acomiadats o reconvertits com a ajudants d’acord amb 
les previsions de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, la qual cosa suposaria no només una minva 
de les seves condi-cions laborals i salarials, sinó, a més, una 
notable disminució de la capacitat docent per a la mateixa 
universitat, atès que la docència de la qual es fa càrrec un 
professor fins a desembre hauria de ser suplerta almenys per 
dos a partir de gener de 2006.

Davant d’aquest horitzó i en l’obligació que competeix al 
Govern de garantir el desenvolupament acadèmic normal de 
les universitats, no es pot sinó concloure la urgent i extraor-
dinària necessitat d’establir, com més aviat millor, un termini 
diferent del previst per la dita disposició transitòria cinquena, 
que faci compatibles les exigències d’organització i el desen-
volupament normal de les tasques docents amb una transi-
ció adequada des de l’antic sistema contractual de la Llei 
orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, fins 
al nou que preveu la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desem-
bre, d’universitats, fet que justifica l’ús d’aquest mecanisme 
normatiu excepcional constitucionalment previst.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’article 
86 de la Constitució, a proposta de la ministra d’Educació i 
Ciència i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres 
en la reunió del dia 3 de juny de 2005,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació de la Llei orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’universitats.

L’apartat 1 de la disposició transitòria cinquena de la 
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 
es modifica en els termes següents:
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«1. Els qui a l’entrada en vigor d’aquesta Llei 
estiguin contractats en universitats públiques com a 
professors associats poden romandre en la seva 
mateixa situació d’acord amb la legislació que els 
era aplicable, fins a la finalització dels seus contrac-
tes actuals. No obstant això, aquests contractes 
poden ser renovats d’acord amb l’esmentada legis-
lació, sense que la seva permanència en aquesta 
situació es pugui prolongar més enllà del comença-
ment del curs acadèmic 2008-2009.

A partir d’aquest moment, només poden ser 
contractats en els termes que preveu aquesta Llei. 
No obstant això, en el cas dels professors associats 
que tinguin el títol de doctor, per ser contractats com 
a professor ajudant doctor no els és aplicable el que 
disposa l’article 50 sobre la desvinculació de la uni-
versitat contractant durant dos anys.».

Disposició final primera. Desplegament reglamentari.

Es faculta el ministre d’Educació i Ciència per dictar, 
en l’esfera de les seves atribucions, les disposicions que 
siguin necessàries per a l’aplicació del que disposa aquest 
Reial decret llei.

Disposició final segona. Caràcter bàsic.

Aquest Reial decret llei té caràcter bàsic i es dicta a 
l’empara de les competències que corresponen a l’Estat 
d’acord amb l’article 149.1.18a i 30a de la Constitució, que 
atribueix a l’Estat la competència per dictar les bases del 
règim jurídic de les administracions públiques i el règim 
estatutari dels seus funcionaris i la regulació de les condi-
cions d’obtenció, expedició i homologació de títols acadè-
mics i professionals i normes bàsiques per al desplega-
ment de l’article 27 de la Constitució, a fi de garantir el 
compliment de les obligacions dels poders públics en 
aquesta matèria.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret llei entra en vigor l’endemà de 
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 6 de juny de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
 9398 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 213/2004, 

de 6 de febrer, pel qual s’homologa el títol d’en-
ginyer de materials, de només segon cicle, 
obtingut després de la superació del pla d’estu-
dis conjunt de l’Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyeria Industrial de Barcelona de la Universitat 
Politècnica de Catalunya i de la Facultat de Quí-
mica de la Universitat de Barcelona. («BOE» 135, 
de 7-6-2005.)

Havent observat un error en el Reial decret 213/2004, 
de 6 de febrer, pel qual s’homologa el títol d’enginyer de 
materials, de només segon cicle, obtingut després de la 
superació del pla d’estudis conjunt de l’Escola Tècnica  

Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya i de la Facultat de Quí-
mica de la Universitat de Barcelona, publicat en el «But-
lletí Oficial de l’Estat» núm. 44, de 20 de febrer de 2004, i 
en el suplement en català número 6, d’1 de març de 2004,  
se’n fa la rectificació oportuna referida a la versió en llen-
gua catalana:

En la pàgina 1438, segona columna, en l’article 3, on diu: 
«...la denominació que estableix el Reial decret 360/2003,
de 20 de març,...», ha de dir: «...la denominació que esta-
bleix el Reial decret 1678/1994, de 22 de juliol,...». 

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME 
I COMERÇ

 9608 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 2296/2004, 
de 10 de desembre, pel qual s’aprova el Regla-
ment sobre mercats de comunicacions electròni-
ques, accés a les xarxes i numeració. («BOE» 137, 
de 9-6-2005.)

Havent observat errors en el Reial decret 2296/2004, 
de 10 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
mercats de comunicacions electròniques, accés a les xar-
xes i numeració, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 314, de 30 de desembre de 2004, i en el suple-
ment en català número 1, d’1 de gener de 2005, se’n fan 
les rectificacions oportunes referides a la versió en llen-
gua catalana:

A la pàgina 323, primera columna, a l’annex I, apar-
tat 4, on diu: «…controlable per a l’usuari que forma part…», 
ha de dir: «…controlable per l’usuari que forma part…».

A la pàgina 323, primera i segona columnes, als apar-
tats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 10 de l’annex II, on diu: «operador 
dominant», ha de dir: «operador obligat».

A la pàgina 324, primera columna, a l’apartat II.1 de 
l’annex II, on diu: «…repartidors principals, concentradors 
punts de distribució distants…», ha de dir: «…repartidors 
principals, concentradors, punts de distribució distants…». 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 9609 ORDRE APA/1696/2005, de 3 de juny, per la qual 
es modifica l’Ordre APA/4088/2004, de 13 de 
desembre, per la qual es dicten disposicions per 
al desplegament del Reial decret llei 6/2004, de 
17 de setembre, pel qual s’adopten mesures 
urgents per reparar els danys causats pels incen-
dis i les inundacions esdevinguts a les comuni-
tats autònomes d’Aragó, Catalunya, Andalusia, la 
Rioja, Comunitat Foral de Navarra i Comunitat 
Valenciana. («BOE» 137, de 9-6-2005.)

La Llei 2/2005, de 15 de març, estableix mesures 
urgents per reparar els danys causats pels incendis i les 
inundacions esdevinguts a les comunitats autònomes 


