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cial de l’Estat» la resolució de convocatòria de les proves 
per tal de publicar-la.

Per la seva banda, la universitat pot convocar els con-
cursos d’accés a cossos de funcionaris docents universi-
taris sempre que les places de què es tracti hagin estat 
comunicades a la Secretaria General del Consell de Coor-
dinació Universitària en la forma i el termini que s’ha 
assenyalat.

La nova redacció de l’article 14.1 que es porta a terme 
en aquesta norma elimina el requisit que regia fins ara, 
segons el qual els concursos d’accés no podien ser publi-
cats fins que no transcorreguessin 15 dies des de la publi-
cació de la resolució de convocatòria de les proves 
d’habilitació, ja que tot i que es tracta de procediments 
independents, aquesta vinculació dificultava que els con-
cursos es poguessin desenvolupar amb la necessària 
funcionalitat i eficiència.

Eliminat aquest requisit, alhora que s’assegura la 
comunicació de la informació necessària a la Secretaria 
General del Consell de Coordinació Universitària per part 
de les universitats, es facilita que aquestes al seu torn 
puguin desenvolupar els seus concursos d’accés amb 
més agilitat i eficiència.

Aquest Reial decret ha estat objecte d’informe pel 
Consell de Coordinació Universitària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació 
i Ciència, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Administracions 
Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la delibe-
ració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 9 
de febrer de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació de l’article 14.1 del Reial decret 
774/2002, de 26 de juliol, pel qual es regula el sistema 
d’habilitació nacional per a l’accés a cossos de funcio-
naris docents universitaris i el règim dels concursos 
d’accés respectius.

L’apartat 1 de l’article 14 del Reial decret 774/2002, de 
26 de juliol, pel qual es regula el sistema d’habilitació 
nacional per a l’accés a cossos de funcionaris docents 
universitaris i el règim dels concursos d’accés respectius, 
queda redactat de la manera següent:

«1. La universitat pot convocar els concursos 
d’accés a cossos de funcionaris docents universita-
ris sempre que les places de què es tracti hagin estat 
comunicades a la Secretaria General del Consell de 
Coordinació Universitària als efectes que preveu el 
capítol II del present Reial decret. Aquests concursos 
s’han de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i 
en el de la comunitat autònoma.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa 
l’article 149.1.18a i 30a de la Constitució espanyola i en ús de 
l’autorització que atorga al Govern la disposició final tercera 
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 
i és aplicable en tot el territori nacional.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de febrer de 2007.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació i Ciència,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO 

 2826 REIAL DECRET 189/2007, de 9 de febrer, pel 
qual es modifiquen determinades disposicions 
del Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel 
qual es regulen els estudis universitaris ofi-
cials de postgrau. («BOE» 36, de 10-2-2007.)

El Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es 
regulen els estudis universitaris oficials de postgrau, 
atorga a les universitats la responsabilitat per definir i 
desenvolupar les seves estratègies i organització dels pro-
grames oficials de postgrau conduents a l’obtenció dels 
títols oficials de màster i doctor.

D’acord amb la redacció de l’article 5.2 del Reial decret 
esmentat, en la modificació introduïda pel Reial decret 
1509/2005, de 16 de desembre, la comunitat autònoma, a la 
qual correspon autoritzar la implantació dels programes 
oficials de postgrau, ha d’informar, una vegada acordada 
l’autorització, el Consell de Coordinació Universitària abans 
del 15 de febrer de cada any respecte als programes de post-
grau de nova implantació per al curs acadèmic següent.

Tanmateix, l’experiència adquirida en aquest primer 
any d’implantació ha posat de manifest la dificultat per 
complir el termini per informar el Consell de Coordinació 
Universitària, que és insuficient atès el rigorós procés 
intern que requereix l’aprovació i elaboració, tant per part 
de les universitats com de les comunitats autònomes, 
dels programes de postgrau. La modificació d’aquest ter-
mini que es porta a terme en la present norma facilita a 
les universitats i a les comunitats autònomes la planifica-
ció i el desenvolupament adequats de les seves estratè-
gies, a l’efecte d’optimitzar l’oferta dels programes de 
postgrau previstos per al següent curs acadèmic.

D’altra banda, la normativa aplicable als nous ensen-
yaments de postgrau estableix que la implantació progre-
ssiva d’aquests ensenyaments requereix l’extinció, també 
progressiva, dels programes de doctorat que estiguin en 
vigor a la universitat de què es tracti, de manera que la 
disposició transitòria segona del Reial decret 56/2005 
damunt esmentat preveu que el començament d’aquest 
procés d’extinció tingui lloc abans de l’1 d’octubre de 2007.

D’acord amb això no és possible que l’octubre de 2007 
s’iniciïn nous programes de doctorat regits per la norma-
tiva anterior. També aquí l’experiència ha mostrat la insu-
ficiència del termini previst, per la qual cosa, amb la fina-
litat que la implantació dels nous programes es pugui 
produir al ritme desitjable i amb les màximes garanties de 
qualitat, la present norma modifica la disposició anterior, 
preveu l’extinció dels anteriors programes de doctorat 
amb la implantació dels nous estudis de doctorat i esta-
bleix una nova data límit, després de la finalització del 
curs acadèmic 2008-2009, per al començament del procés 
d’extinció esmentat, per tal de facilitar a les universitats el 
desenvolupament adequat de les seves estratègies en el 
procés d’implantació dels nous estudis adaptats a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior.

El projecte de Reial decret ha estat objecte d’informe 
pel Consell de Coordinació Universitària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació i 
Ciència, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Adminis-
tracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 9 de febrer de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 56/2005, de 21 
de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris 
oficials de postgrau.

El Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es 
regulen els estudis universitaris oficials de postgrau, es 
modifica en els termes següents:
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U. L’apartat 2 de l’article 5 queda redactat de la 
manera següent:

«2. Del que s’ha acordat en el paràgraf anterior, 
les comunitats autònomes han d’informar el Consell 
de Coordinació Universitària abans del 30 de març 
de cada any respecte als programes de postgrau de 
nova implantació per al curs acadèmic següent. 
Aquests programes i els seus títols corresponents 
s’han de publicar en el “Butlletí Oficial de l’Estat”.»

Dos. La disposició transitòria segona queda redac-
tada de la manera següent:

«Disposició transitòria segona. Implantació dels 
programes de postgrau.

Amb la implantació dels estudis de doctorat que 
preveu aquest Reial decret s’inicia la progressiva 
extinció dels programes de doctorat del mateix 
àmbit de coneixement que estiguin en vigor a la 
universitat de què es tracti. En tot cas el procés 
d’extinció dels programes de doctorat que regula el 
Reial decret 778/1998, de 30 d’abril, ha de començar, 
com a data límit, l’1 d’octubre de 2009.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.30a de la Constitució espanyola i en ús 
de l’autorització que atorguen al Govern l’article 88.2 i la 
disposició final tercera de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, i és aplicable en tot el territori 
nacional.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de febrer de 2007.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació i Ciència,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO 

CAP DE L’ESTAT

 2890 INSTRUMENT de ratificació de la Convenció 
sobre la protecció i promoció de la diversitat 
de les expressions culturals, fet a París el 20 
d’octubre de 2005. («BOE» 37, de 12-2-2007.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

Atès que el dia 20 d’octubre de 2005 el plenipotenciari 
d’Espanya, nomenat en la forma escaient a aquest efecte, 
va signar a París la Convenció sobre la protecció i promo-
ció de la diversitat de les expressions culturals, fet al 
mateix lloc i data,

Vistos i examinats el preàmbul, els trenta-cinc articles 
i l’annex de la Convenció,

Concedida per les Corts Generals l’autorització que 
preveu l’article 94.1 de la Constitució,

Aprovo i ratifico tot el que s’hi disposa, per mitjà 
d’aquest Instrument, i prometo complir-la, observar-la i 

fer que es compleixi i s’observi puntualment en la seva 
totalitat, i amb aquesta finalitat, perquè tingui més vali-
desa i fermesa, mano expedir aquest Instrument de ratifi-
cació que signo i que segella i ratifica degudament el 
sotasignat ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació.

Madrid, 25 d’octubre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Afers Exteriors,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS 

CUYAUBÉ

CONVENCIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ I PROMOCIÓ DE LA 
DIVERSITAT DE LES EXPRESSIONS CULTURALS

La Conferència General de l’Organització de les Nacions 
Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura, en la seva 33a 
reunió, celebrada a París del 3 al 21 d’octubre de 2005,

Afirmant que la diversitat cultural és una caracterís-
tica essencial de la humanitat,

Conscient que la diversitat cultural constitueix un 
patrimoni comú de la humanitat que s’ha de valorar i pre-
servar en profit de tothom,

Conscient que la diversitat cultural crea un món ric i 
variat que augmenta la gamma de possibilitats i nodreix 
les capacitats i els valors humans, i constitueix, per tant, 
un dels principals motors del desenvolupament sosteni-
ble de les comunitats, els pobles i les nacions,

Recordant que la diversitat cultural, tal com prospera 
en un marc de democràcia, tolerància, justícia social i res-
pecte mutu entre els pobles i les cultures, és indispensa-
ble per a la pau i la seguretat en el pla local, nacional i 
internacional,

Encomiant la importància de la diversitat cultural per 
a la plena realització dels drets humans i llibertats fona-
mentals proclamats en la Declaració Universal de Drets 
Humans i altres instruments universalment reconeguts,

Destacant la necessitat d’incorporar la cultura com a 
element estratègic a les polítiques de desenvolupament 
nacionals i internacionals, així com la cooperació interna-
cional per al desenvolupament, tenint en compte així 
mateix la Declaració del Mil·lenni de les Nacions Unides 
(2000), amb el seu especial èmfasi en l’eradicació de la 
pobresa,

Considerant que la cultura adquireix formes diverses 
a través del temps i l’espai i que aquesta diversitat es 
manifesta en l’originalitat i la pluralitat de les identitats i 
en les expressions culturals dels pobles i societats que 
formen la humanitat,

Reconeixent la importància dels coneixements tradi-
cionals com a font de riquesa immaterial i material, en 
particular els sistemes de coneixement dels pobles autòc-
tons i la seva contribució positiva al desenvolupament 
sostenible, així com la necessitat de garantir la seva pro-
tecció i promoció de manera adequada,

Reconeixent la necessitat d’adoptar mesures per pro-
tegir la diversitat de les expressions culturals i els seus 
continguts, especialment en situacions en què les expres-
sions culturals poden córrer perill d’extinció o de greu 
menyscabament,

Destacant la importància de la cultura per a la cohesió 
social en general i, en particular, les possibilitats que té 
per a la millora de la condició de la dona i el seu paper a 
la societat,

Conscient que la diversitat cultural s’enforteix mit-
jançant la lliure circulació de les idees i es nodreix dels 
intercanvis i les interaccions constants entre les cultures,

Reiterant que la llibertat de pensament, expressió i 
informació, així com la diversitat dels mitjans de comuni-
cació social, possibiliten que floreixin les expressions 
culturals en les societats,


