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Estat membre de la Unió incompleix, d’alguna manera, 
les disposicions del present Acord.

DECLARACIONS I RESERVES ADDICIONALS

12

Original: anglès

De l’Estat d’Israel:

1. La Declaració 7 (§ 3), formulada per la República 
Àrab Síria respecte a les Actes finals està en pugna amb els 
principis i propòsits de la UIT i la tasca de la CRR-06-
Rev.ST61, i per tant està desproveïda de validesa jurídica. 
Israel rebutja l’esmentada declaració, que polititza i sos-
cava la labor de la UIT, i considera que no afecta en absolut 
els drets i les obligacions d’algun Estat membre de la UIT.

2. Si la República Àrab Síria violés els drets d’Israel 
com a Estat membre de la UIT, o incomplís les seves obli-
gacions cap a Israel com a tal, Israel es reserva el dret 
d’actuar de manera recíproca i prendre les mesures que 
consideri necessàries per protegir els seus interessos i 
salvaguardar el funcionament dels seus serveis de teleco-
municacions.

RESOLUCIONS

RESOLUCIÓ 1 (CRR-06-REV.ST61)

Suspensió del procediment relatiu a l’article 4 de l’Acord 
regional per a la zona europea de radiodifusió (Estocolm, 

1961)

La Conferència regional de radiocomunicacions per 
revisar l’Acord ST61 (Ginebra, 2006),

Considerant:

a) les mesures adoptades per la Conferència regio-
nal de radiocomunicacions per a la planificació del servei 
de radiodifusió digital terrestre a la regió 1 (parts de la 
regió 1 situades a l’oest del meridià 170° E i al nord del 
paral·lel 40° S, excepte el territori de Mongòlia) i a la 
República Islàmica de l’Iran, en les bandes de freqüència 
174-230 MHz i 470-862 MHz (Ginebra, 2006) (CRR-06), pel 
que fa a la creació d’una situació de referència per a la 
televisió analògica;

b) que la situació de referència per a la televisió ana-
lògica establerta per la CRR-06 per als territoris que es 
regeixen per l’Acord d’Estocolm de 1961 (ST61) coincideix 
amb la versió actualitzada del Pla ST61, publicada en la 
BR IFIC núm. 2569 de 16 de maig de 2006;

c) que la versió actualitzada del Pla ST61, tal com 
figura en la BR IFIC núm. 2569, conté totes les assignaci-
ons de freqüència coordinades satisfactòriament abans 
del 15 de març de 2006, que li van ser comunicades a 
l’Oficina abans d’aquesta data, i per a les quals l’Oficina va 
rebre la informació pertinent (per exemple, els formularis 
de notificacions TB3 o declaracions equivalents) abans del 
21 d’abril de 2006;

d) la necessitat d’harmonitzar l’abast del Pla ST61 i 
del pla de la televisió analògica annex a l’Acord regional 
establert per la CRR-06,

Reconeixent:

que l’Acord Regional establert per la CRR-06 inclou un 
procediment per actualitzar el pla de la televisió analògica 
en les bandes de freqüència 174-230 MHz (per a Marroc 
170-230 MHz) i 470-862 MHz,

Resol encarregar al director de l’Oficina de Radiocomu-
nicacions:

1. que suspengui la tramitació de presentacions 
conforme a l’article 4 de l’Acord ST61 en les bandes de 
freqüència 174-230 MHz (per a Marroc, 170-230 MHz) i 

470-862 MHz després de la publicació de la BR IFIC 
núm. 2569 de 16 de maig de 2006, en particular la trami-
tació de presentacions de les administracions en aques-
tes bandes que no es van poder diligenciar a temps per 
a la seva inclusió en la BR IFIC núm.  2569;

2. que suprimeixi de les bases de dades de l’Oficina 
de Radiocomunicacions totes les entrades (notificacions) 
relacionades amb les assignacions de freqüència pendents 
conforme al procediment de l’article 4 de l’Acord ST61, en 
les bandes de freqüència 174-230 MHz (per a Marroc, 170-
230 MHz) i 470-862 MHz, que no van donar per resultat la 
seva inclusió en la versió actualitzada del Pla ST61 publicat 
en la BR IFIC núm. 2569.

RESOLUCIÓ 2 (CRR-06-REV.ST61)

Revisió de determinades resolucions i recomanacions 
adoptades per la Conferència europea de radiodifusió 

d’ones mètriques i decimètriques (Estocolm, 1961)

La Conferència regional de radiocomunicacions per 
revisar l’Acord ST61 (Ginebra, 2006),

Considerant:

que determinades resolucions i recomanacions adop-
tades per la Conferència europea de radiodifusió d’ones 
mètriques i decimètriques (Estocolm, 1961) (ST61) estan 
relacionades amb l’ús de les bandes de freqüències de 174-
230 MHz i 470-862 MHz, conforme a les disposicions apro-
vades per la Conferència regional de radiocomunicacions 
per a la planificació del servei de radiodifusió digital terres-
tre a la regió 1 (parts de la regió 1 situades a l’oest del meri-
dià 170° E i al nord del paral·lel 40° S, excepte el territori de 
Mongòlia) i a la República Islàmica de l’Iran, en les bandes 
de freqüències 174-230 MHz i 470-862 MHz (Ginebra, 2006) 
(CRR-06),

Resol:

que les disposicions de les resolucions 1, 2, 3 i 4 i de les 
recomanacions 1, 2, 3, 4 i 5 adoptades per la Conferència 
ST61, queden derogades a partir de les 0001 hores UTC del 
17 de juny de 2006 pel que fa a la seva aplicació en les ban-
des de freqüències de 174-230 MHz (per a Marroc, 170-230 
MHz) i 470-862 MHz.

L’article 3 de les Actes estableix que les disposicions de 
l’Acord s’apliquen provisionalment des del 17 de juny de 
2006 fins a la seva entrada en vigor.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 26 de setembre de 2007.–El secretari general 

tècnic del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Fran-
cisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA

 17582 REIAL DECRET 1313/2007, de 5 d’octubre, pel 
qual es regula el règim dels concursos d’accés 
a cossos docents universitaris. («BOE» 241, 
de 8-10-2007.)

La Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es 
modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, estableix una nova definició dels cossos de 
funcionaris docents universitaris de catedràtics d’univer-
sitat i professors titulars d’universitat, així com un nou 
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procediment d’accés als cossos esmentats que requereix 
l’obtenció prèvia de l’acreditació a través de la regulació 
que conté el Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre, pel 
qual s’estableix l’acreditació nacional per a l’accés als 
cossos docents universitaris.

Aquest Reial decret té per objecte regular, en desple-
gament de la nova redacció que s’ha fet a l’article 62 de 
l’esmentada Llei orgànica d’universitats, el règim dels 
concursos per a l’accés a places d’aquests cossos docents 
universitaris, i si bé l’obtenció del certificat d’acreditació a 
què es refereix el Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre, 
anteriorment esmentat, es constitueix com a requisit 
imprescindible per concórrer posteriorment als concur-
sos d’accés, es tracta de dues regulacions normatives 
diferenciades que trenquen amb el sistema vigent fins a la 
data d’accés als cossos de funcionaris docents en dues 
fases.

Es poden presentar als concursos d’accés que es 
regulen en aquesta norma les persones que hagin obtin-
gut l’acreditació per al cos de professors titulars d’univer-
sitat i per al cos de catedràtics d’universitat, d’acord amb 
el que disposen, respectivament, els articles 12 i 13 del 
Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents uni-
versitaris.

Així mateix, es poden presentar als concursos d’accés 
els professors i professores titulars d’escola universitària 
que hagin estat acreditats d’acord amb el que estableix la 
disposició addicional primera del Reial decret 1312/2007, 
de 5 d’octubre, anteriorment esmentat, així com els pro-
fessors estables o permanents dels centres de titularitat 
pública d’ensenyament superior (INEF) a què es refereix 
la disposició addicional tercera del mateix Reial decret. 
Igualment, s’hi pot presentar el professorat d’universitats 
d’estats membres de la Unió Europea, segons el que esta-
bleix la disposició addicional quarta de l’esmentat Reial 
decret 1312/2007, de 5 d’octubre.

Al seu torn, les persones que siguin habilitades 
d’acord amb el que disposa el Reial decret 774/2002, de 26 
de juliol, pel qual es regula el sistema d’habilitació nacio-
nal per a l’accés a cossos de funcionaris docents universi-
taris i el règim dels concursos d’accés respectius, es 
poden presentar als concursos d’accés atès que s’entén 
que tenen l’acreditació que regula el Reial decret 
1312/2007, de 5 d’octubre, pel qual s’estableix l’acredita-
ció nacional per a l’accés als cossos docents universita-
ris.

S’entén que els habilitats per a catedràtic d’escola 
universitària ho estan per a professor titular d’universi-
tat.

Les bases de les convocatòries respectives, així com 
els estatuts de la universitat convocant i altres normes de 
caràcter general que siguin aplicables, han de determinar 
el procediment pel qual s’han de regir els concursos d’ac-
cés als nous cossos de funcionaris docents universitaris.

Les universitats han de nomenar, d’acord amb els 
seus estatuts i garantint en tot cas l’aptitud científica i 
docent necessària dels seus components, comissions que 
han de jutjar els concursos d’accés i han de proposar al 
rector, motivadament i amb caràcter vinculant, una rela-
ció de tots els candidats per ordre de preferència per al 
seu nomenament. A més, la universitat convocant ha de 
publicar el contingut dels currículums dels membres de 
les comissions, d’acord amb l’article 57.2 de la Llei orgà-
nica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en la nova 
redacció que en fa la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, 
per la qual es modifica l’anterior.

D’acord amb el que estableix aquesta norma, el proce-
diment que ha de regir en els concursos ha de valorar, en 
tot cas, l’historial acadèmic, docent i investigador del can-
didat o candidata, el seu projecte docent i investigador, 
així com contrastar les seves capacitats per a l’exposició i 

debat davant de la Comissió en la corresponent matèria o 
especialitat en sessió pública.

Les comissions han de proposar al rector, motivada-
ment i amb caràcter vinculant, una relació de tots els can-
didats i candidates per ordre de preferència per al seu 
nomenament, i aquest ha de fer els nomenaments d’acord 
amb la proposta feta. No obstant això, contra les propos-
tes de les comissions dels concursos d’accés, els concur-
sants poden presentar una reclamació davant del rector 
de manera que, un cop admesa a tràmit la reclamació, 
s’han de suspendre els nomenaments fins a la seva reso-
lució.

Sobre aquest Reial decret n’han emès informe l’Agèn-
cia Espanyola de Protecció de Dades, la Comissió Supe-
rior de Personal i el Consell d’Universitats, i en la seva 
elaboració han estat consultades les organitzacions sindi-
cals més representatives.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació i 
Ciència, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Administra-
cions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 5 d’octubre de 2007,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular el règim 
dels concursos per a l’accés a places dels cossos docents 
universitaris de professors titulars d’universitat i catedrà-
tics d’universitat que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

Article 2. Règim jurídic.

Els concursos d’accés als cossos docents universitaris 
a què fa referència l’article anterior s’han de regir per les 
bases de les seves respectives convocatòries, d’acord 
amb el que estableix la Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, així com aquest Reial 
decret, els estatuts de la universitat convocant i les altres 
normes de caràcter general que siguin d’aplicació.

Article 3. Convocatòria dels concursos d’accés.

Les universitats, d’acord amb el que estableixin els 
seus estatuts, han de convocar concursos per a l’accés a 
places dels cossos docents universitaris que estiguin 
dotades en l’estat de despeses del seu pressupost. La 
convocatòria s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» i en el de la comunitat autònoma. Els terminis per 
a la presentació als concursos compten des de l’endemà 
de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Article 4. Requisits dels candidats.

Es poden presentar als concursos d’accés les perso-
nes que hagin estat acreditades d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 12 i 13 i disposicions addicionals pri-
mera, segona, tercera i quarta del Reial decret 1312/2007, 
de 5 d’octubre, pel qual s’estableix l’acreditació nacional 
per a l’accés als cossos docents universitaris.

Així mateix, es poden presentar als concursos d’accés 
les persones que siguin habilitades d’acord amb el que 
estableix el 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. Al seu torn s’entén que els 
habilitats i habilitades per a catedràtic o catedràtica d’es-
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cola universitària ho estan per a professor o professora 
titular d’universitat.

Article 5. Comissions.

Els concursos d’accés a places dels cossos docents 
universitaris han de ser jutjats per comissions, nomena-
des d’acord amb el que estableixen els estatuts de cada 
universitat, que han de proposar al rector, motivadament 
i amb caràcter vinculant, una relació de tots els candidats 
per ordre de preferència per al seu nomenament.

Article 6. Composició de les comissions.

1. Els estatuts de cada universitat han de regular la 
composició de les comissions de selecció de les places 
convocades i garantir, en tot cas, l’aptitud científica i 
docent necessària dels seus components.

2. Els membres de les comissions han de pertànyer 
a un cos igual, equivalent o superior al de la plaça objecte 
del concurs. El professorat de les universitats dels estats 
membres de la Unió Europea que hagi assolit en aquestes 
una posició equivalent a les de catedràtic o catedràtica o 
professor o professora titular d’universitat pot formar 
part d’aquestes comissions sempre que les universitats 
hagin previst aquesta possibilitat en els seus estatuts.

3. La composició de les comissions de selecció s’ha 
d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat 
dels seus membres, procurant una composició equili-
brada entre dones i homes, llevat que no sigui possible 
per raons fundades i objectives degudament motivades.

4. A fi de garantir la transparència i objectivitat en el 
nomenament dels membres de les comissions que han 
de resoldre els concursos d’accés, la universitat convo-
cant ha de publicar el contingut dels currículums dels 
membres, respecte a les dades recollides a l’annex del 
Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents uni-
versitaris de les comissions, d’acord amb l’article 62.3 de 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 
en la nova redacció que en fa la Llei orgànica 4/2007, de 12 
d’abril, per la qual es modifica l’anterior.

5. En els concursos d’accés per ocupar places assis-
tencials d’institucions sanitàries vinculades a places 
docents dels cossos de professor titular d’universitat i 
catedràtic d’universitat, dos dels membres de les comissi-
ons, que han de ser doctors, han d’estar en possessió del 
títol d’especialista que s’exigeixi com a requisit per con-
cursar a la plaça, i han de ser elegits per sorteig públic per 
la institució sanitària corresponent entre el corresponent 
cens públic que anualment ha de comunicar al Consell 
d’Universitats.

Article 7. Procediment dels concursos d’accés.

1. Els estatuts de cada universitat han de regular el 
procediment que ha de regir en els concursos, i que ha de 
valorar, en tot cas, l’historial acadèmic, docent i investiga-
dor del candidat o candidata, el seu projecte docent i 
investigador, així com contrastar les seves capacitats per 
a l’exposició i debat davant la Comissió en la correspo-
nent matèria o especialitat en sessió pública.

2. El procés pot concloure amb la proposta de la 
Comissió de no proveir la plaça convocada. Contra 
aquesta decisió es pot presentar la reclamació oportuna 
d’acord amb el que disposa l’article 10.

Article 8. Garanties de les proves.

1. En els concursos d’accés han de quedar garantits, 
en tot moment, la igualtat d’oportunitats dels aspirants, el 

respecte als principis de mèrit i capacitat i el principi 
d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.

2. Les universitats han de garantir la igualtat d’opor-
tunitats de les persones amb discapacitat i adoptar, en el 
procediment que hagi de regir en els concursos, les 
mesures oportunes d’adaptació a les necessitats de les 
persones amb discapacitat.

3. En els concursos d’accés, les universitats han de 
fer pública la composició de les comissions, així com els 
criteris per a l’adjudicació de les places. Un cop aquests 
hagin tingut lloc, han de fer públics els resultats de l’ava-
luació de cada candidat o candidata, desglossada per 
cadascun dels aspectes avaluats.

Article 9. Proposta de provisió de places i nomena-
ments.

1. Les comissions que jutgin els concursos d’accés 
han de proposar al rector, motivadament i amb caràcter 
vinculant, una relació de tots els candidats i candidates 
per ordre de preferència per al seu nomenament i sense 
que es pugui excedir en la proposta el nombre de places 
convocades a concurs.

2. El rector ha de fer els nomenaments d’acord amb 
la proposta presentada, ordenar-ne la inscripció en el 
registre de personal corresponent i la publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» i en el de la comunitat autò-
noma, així com la comunicació al Consell d’Universitats.

3. En el termini màxim de vint dies, a comptar de 
l’endemà de la publicació del nomenament, el candidat 
proposat ha de prendre possessió de la seva plaça, 
moment en què adquireix la condició de funcionari o fun-
cionària del cos docent universitari de què es tracti, amb 
els drets i deures que li són propis.

4. La plaça obtinguda després del concurs d’accés 
s’ha d’ocupar durant dos anys, almenys, abans de poder 
participar en un nou concurs per obtenir una plaça en una 
altra universitat.

Article 10. Comissions de reclamacions.

1. Contra les propostes de les comissions dels con-
cursos d’accés, els concursants poden presentar una 
reclamació davant del rector, en el termini de deu dies. Un 
cop admesa a tràmit la reclamació, s’han de suspendre 
els nomenaments fins a la seva resolució. La reclamació 
ha de ser valorada per una comissió composta per set 
catedràtics o catedràtiques d’universitat pertanyents a 
diversos àmbits del coneixement, designats en la forma 
que estableixin els estatuts, amb àmplia experiència 
docent i investigadora.

La comissió de reclamacions ha d’escoltar els mem-
bres de la comissió contra la proposta dels quals s’hagi 
presentat la reclamació, i els candidats que hi hagin parti-
cipat.

Aquesta Comissió ha d’examinar l’expedient relatiu al 
concurs per vetllar per les garanties establertes i ha de 
ratificar o no la proposta reclamada en el termini màxim 
de tres mesos. Després el rector ha de dictar la resolució 
d’acord amb la proposta de la Comissió. El transcurs del 
termini establert sense resoldre s’entén com a rebuig de 
la reclamació presentada.

2. Les resolucions del rector a què fa referència 
l’apartat anterior d’aquest article exhaureixen la via admi-
nistrativa i són impugnables directament davant la juris-
dicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que 
estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.
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Article 11. Reingrés d’excedents al servei actiu.

1. El reingrés al servei actiu dels funcionaris i funcio-
nàries de cossos docents universitaris en situació d’exce-
dència voluntària s’ha de fer mitjançant l’obtenció d’una 
plaça en els concursos d’accés als cossos docents univer-
sitaris que qualsevol universitat convoqui, d’acord amb el 
que estableix l’article 62 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’universitats, en la nova redacció que en fa 
la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modi-
fica l’anterior.

2. El reingrés es pot fer, així mateix, a la universitat a 
la qual pertanyi el centre universitari de procedència amb 
anterioritat a l’excedència, sol·licitant al rector l’adscripció 
provisional a una plaça d’aquesta, amb l’obligació de par-
ticipar en tots els concursos d’accés que convoqui la uni-
versitat esmentada per cobrir places en el seu cos i àrea 
de coneixement i, en cas de no fer-ho, perdrà l’adscripció 
provisional. L’adscripció provisional s’ha de fer en la 
forma i amb els efectes que, respectant els principis reco-
neguts per la legislació general de funcionaris en el cas 
del reingrés al servei actiu, determinin els estatuts. No 
obstant això, el reingrés és automàtic i definitiu, a sol-
licitud de l’interessat dirigida a la universitat d’origen, 
sempre que hagin transcorregut, almenys, dos anys en 
situació d’excedència, i que no passin de cinc, i si hi ha 
una plaça vacant del mateix cos i àrea de coneixement.

Disposició transitòria primera. De les proves d’habilita-
ció i dels concursos d’accés entre habilitats.

Fins a un any després de la resolució de les últimes 
proves d’habilitació convocades d’acord amb el que dis-
posa el Reial decret 774/2002, de 26 de juliol, les universi-
tats poden decidir la convocatòria de places per als cos-
sos de catedràtics d’universitat i de professors titulars 
d’universitat mitjançant un concurs d’accés entre habili-
tats comunicant-ho al Consell d’Universitats, tot això 
segons el que disposa l’article 62 de la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i la seva nor-
mativa de desplegament, que a aquests efectes es consi-
dera vigent, i com estableix la disposició transitòria pri-
mera de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

Així mateix, a les proves d’habilitació ja convocades i 
pendents de resolució els és aplicable la regulació ante-
rior a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 4/2007, de 12 
d’abril, d’universitats.

Disposició transitòria segona. Dels concursos que 
regula la disposició addicional segona de la Llei orgà-
nica 4/2007.

Els concursos a què fa referència l’apartat quart de la 
disposició addicional segona de la Llei orgànica 4/2007, de 
12 d’abril, s’han de regir pel que disposa el 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.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el 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, sense perjudici 
del que disposen les disposicions transitòries d’aquest 
Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.18a i 30a de la Constitució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 d’octubre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació i Ciència,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO 

 17583 ORDRE ECI/2908/2007, de 2 d’octubre, per la 
qual es regulen les característiques i l’organit-
zació del nivell bàsic dels ensenyaments de 
règim especial d’anglès adaptades a la modali-
tat d’educació a distància i el currículum res-
pectiu. («BOE» 241, de 8-10-2007.)

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, 
estableix a l’article 59.1 que els ensenyaments d’idiomes 
de règim especial s’organitzen en els nivells bàsic, inter-
medi i avançat i que els ensenyaments del nivell bàsic 
tenen les característiques i l’organització que les adminis-
tracions educatives determinen. En desplegament del 
precepte esmentat, el Reial decret 1629/2006, de 29 de 
desembre, fixa els aspectes bàsics del currículum dels 
ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per 
la Llei esmentada, i a l’article 2 fixa les exigències míni-
mes del nivell bàsic als efectes de certificació, estableix 
els efectes dels certificats acreditatius de la superació de 
l’esmentat nivell i determina els requisits mínims de la 
documentació acadèmica necessària per garantir la mobi-
litat de l’alumnat respectiu.

L’article 60.3 de l’esmentada Llei estableix que les 
administracions educatives poden integrar en les esco-
les oficials d’idiomes els ensenyaments d’idiomes a dis-
tància i l’article 69.3 assenyala que correspon a les admi-
nistracions educatives organitzar una oferta pública 
d’educació a distància amb la finalitat de donar una res-
posta adequada a la formació permanent de les perso-
nes adultes.

Pel Reial decret 1180/1992, de 2 d’octubre, es va crear 
el Centre per a la Innovació i Desenvolupament de l’Edu-
cació a Distància, una de les funcions del qual és el desen-
volupament dels estudis i propostes tècniques necessà-
ries per a l’elaboració de les mesures d’ordenació 
acadèmica i l’adequació dels currículums que possibilitin 
la impartició dels ensenyaments en la modalitat de dis-
tància, adaptant-los a les condicions i necessitats de la 
població adulta.

Per tot això, per tal d’implantar ensenyaments d’idio-
mes corresponents al nivell bàsic, cal establir el currícu-
lum adaptat de l’esmentat nivell dels ensenyaments d’an-
glès, en la modalitat d’educació a distància, així com els 
criteris d’avaluació i certificació corresponents.

En conseqüència, amb l’informe previ del Consell 
Escolar de l’Estat, disposo:

Article 1. Àmbit d’aplicació.

Aquesta Ordre és aplicable als ensenyaments d’idio-
mes de règim especial que regula la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació, corresponents al nivell bàsic 


