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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ
19439 Reial decret 1677/2009, de 13 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

del Consell d’Universitats.

El títol IV de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per 
la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, estableix els principis que han de regir la coordinació 
en l’àmbit de l’educació universitària. L’article 28 de la mateixa Llei crea el Consell 
d’Universitats, com a òrgan de coordinació acadèmica i de cooperació, consulta i proposta 
en matèria universitària.

D’acord amb el que estableix l’article 30, el Consell d’Universitats funciona en Ple i en 
comissions, i correspon al Ple, entre altres funcions, l’elaboració del Reglament del Consell 
i la seva elevació al ministre competent en matèria d’universitats per a la seva aprovació 
pel Govern.

En compliment d’aquest manament, el Ple del Consell d’Universitats, reunit en sessió 
del dia 1 de juny de 2009, ha acordat elevar al ministre d’Educació el present Reglament, 
pel qual es regula la seva organització, les seves competències i el seu funcionament.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació, amb l’aprovació prèvia de la 
vicepresidenta primera i ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 13 de novembre de 2009,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació del Reglament del Consell d’Universitats.

S’aprova el Reglament del Consell d’Universitats, el text del qual s’insereix a 
continuació.

Disposició addicional única. Mitjans.

El Ministeri d’Educació ha de proporcionar al Consell d’Universitats els recursos 
humans, tècnics i econòmics necessaris per a l’exercici de les seves funcions.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1504/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament del Consell de Coordinació Universitària, i qualsevol altra disposició del mateix 
rang o inferior que s’oposi al que disposa el present Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 13 de novembre de 2009.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Educació,
ÁNGEL GABILONDO PUJOL
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REGLAMENT DEL CONSELL D’UNIVERSITATS

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Naturalesa i funcions.

1. El Consell d’Universitats és l’òrgan de coordinació acadèmica, així com de 
cooperació, consulta i proposta en matèria universitària. Amb caràcter general li 
corresponen, segons el que preveu l’article 28 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, així com el Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre, pel qual 
s’estableix l’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris, dictat en 
desplegament de l’article 58 de la Llei esmentada, i d’acord amb el que estableix el Reial 
decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, les funcions següents:

a) Servir de via per a la col·laboració, la cooperació i la coordinació en l’àmbit 
acadèmic.

b) Emetre informe sobre les disposicions legals i reglamentàries que afecten el 
sistema universitari en conjunt.

c) Prestar l’assessorament que en matèria universitària li sigui requerit pel Ministeri 
d’Educació, la Conferència General de Política Universitària o, si s’escau, els òrgans 
competents en matèria d’universitats de les comunitats autònomes.

d) Formular propostes al Govern en matèries relatives al sistema universitari i a la 
Conferència General de Política Universitària.

e) La verificació de l’adequació dels plans d’estudis a les directrius i condicions 
establertes pel Govern per als títols oficials, així com la seva acreditació, d’acord amb els 
procediments que estableix el capítol VI del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel 
qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

f) L’acreditació nacional per accedir als cossos docents universitaris, d’acord amb el 
procediment establert en el damunt esmentat Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre.

g) L’exercici de totes les altres tasques que li encomanin les lleis i les seves 
disposicions de desplegament.

2. El Consell d’Universitats es relaciona administrativament amb el Ministeri 
d’Educació a través de la Secretaria General d’Universitats.

3. Per al compliment de les seves funcions i la consecució dels seus objectius, el 
Consell d’Universitats col·labora amb les administracions públiques competents en matèria 
d’educació superior, així com amb les universitats, en l’àmbit de les seves respectives 
competències.

CAPÍTOL II

Dels membres del Consell d’Universitats

Article 2. Composició.

1. El Consell d’Universitats és presidit per la persona titular del Ministeri d’Educació i 
està compost pels vocals següents de conformitat amb el que preveu l’article 29 de la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre:

a) Els rectors i rectores de les universitats.
b) Cinc membres designats per la Presidència del Consell, dels quals un ho és a 

proposta de la persona titular del Ministeri de Ciència i Innovació d’entre els titulars dels 
òrgans del seu Departament amb rang mínim de director general.
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Amb independència de la representació que ostentin, els membres del Consell 
d’Universitats han d’exercir les seves funcions atenent en tot moment els interessos 
generals de l’educació superior i vetllar pel compliment de les funcions i objectius del 
Consell d’Universitats.

2. Els rectors i les rectores exerceixen les seves funcions des de la data en què hagin 
pres possessió del seu càrrec i cessen en finalitzar el seu acompliment.

Els rectors i les rectores poden ser substituïts, a petició pròpia i per a una sessió 
determinada, per un vicerector o vicerectora o pel secretari o secretària general de la 
universitat corresponent, llevat que, per la importància o especials característiques dels 
assumptes que s’han de tractar, la Presidència del Consell estimi que no escau la 
substitució. Si no és possible la substitució, aquesta circumstància s’ha de fer constar en 
la convocatòria.

En el cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació s’ha de convocar qui 
actuï com a rector en funcions o rector suplent.

3. Els vocals del Consell d’Universitats a què es refereix l’apartat 1.b) anterior són 
nomenats i cessats mitjançant resolució del president del Consell d’Universitats.

CAPÍTOL III

Dels òrgans del Consell d’Universitats, la composició i les funcions

Article 3. Dels òrgans del Consell d’Universitats.

1. El Consell d’Universitats compta amb els òrgans següents:

a) Presidència.
b) Vicepresidències.
c) Secretari o secretària.
d) Ple.
e) Comissions.

2. El Consell d’Universitats exerceix les seves funcions organitzat en Ple i en 
comissions.

3. Les comissions del Consell d’Universitats són, a més de les que es puguin establir 
de conformitat amb el que preveu l’apartat 4, les següents:

a) Comissió Permanent.
b) Comissions d’acreditació de professorat, previstes en el capítol II del Reial decret 

1312/2007.
c) Comissió de Reclamacions d’Acreditació de Professorat, prevista a l’article 16.1 

del Reial decret 1312/2007.
d) Comissió de Verificació i Acreditació de Plans d’Estudis en relació amb els 

procediments que preveu el capítol VI del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel 
qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

e) Comissió de Reclamacions de Verificació i Acreditació de Plans d’Estudis.

4. El Ple, a proposta del seu president, pot aprovar la creació de qualsevol altra 
comissió que sigui necessària per abordar les diferents funcions del Consell 
d’Universitats.

5. Amb l’acord previ de la Conferència General de Política Universitària, el Ple pot 
acordar, a proposta del seu president, la participació del Consell d’Universitats en 
comissions mixtes Conferència-Consell.

6. El Ple i les comissions del Consell d’Universitats poden crear ponències i grups de 
treball en relació amb les matèries del seu àmbit competencial, i poden comptar amb la 
col·laboració d’experts i expertes externs en les matèries que els siguin pròpies.
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Article 4. Presidència.

1. El president o presidenta del Consell d’Universitats és el titular del Ministeri 
d’Educació.

2. Corresponen al president les funcions següents:

a) Ostentar la representació del Consell d’Universitats, exercir-ne la direcció i vetllar 
pel funcionament adequat dels seus òrgans i serveis.

b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries del Ple i de les 
comissions i la fixació de l’ordre del dia, tenint en compte, si s’escau, les peticions dels 
altres membres formulades amb l’antelació suficient.

c) Presidir les sessions del Ple, de la Comissió Permanent i de les comissions creades 
pel Ple, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre’ls per causes justificades.

d) Dirimir amb el seu vot els empats, a l’efecte d’adoptar acords.
e) Legitimar amb la seva signatura els acords, dictàmens i recomanacions adoptats 

pel Consell d’Universitats.
f) Visar les actes i les certificacions dels acords del Consell, expedides pel secretari.
g) Tenir cura del compliment d’aquest Reglament i resoldre els dubtes sobre la seva 

interpretació.
h) Nomenar i cessar mitjançant resolució els vocals que preveu l’article 2.1.b).
i) Vetllar per la resolució de les reclamacions plantejades per les universitats contra 

les resolucions de verificació de la Comissió de Verificació de Plans d’Estudis.
j) Nomenar els vicepresidents o vicepresidentes del Consell d’Universitats mitjançant 

resolució, d’acord amb el que disposa l’article 5.
k) Exercir qualsevol altra funció que li atribueixi aquest Reglament o sigui inherent a 

la seva condició de president del Consell d’Universitats.

Article 5. Vicepresidències.

1. El Consell d’Universitats té dos vicepresidents o vicepresidentes del mateix rang; 
un d’ells és designat d’entre els rectors i rectores pel Ple, i l’altre és designat pel president 
d’entre els vocals nomenats d’acord amb l’article 2.1.b).

2. En el cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, el president és 
substituït pel vicepresident que aquell designi.

3. Els vicepresidents assisteixen el president en l’exercici de les seves funcions i 
exerceixen les que aquest els delegui.

Article 6. El secretari o secretària.

1. El secretari o secretària del Consell d’Universitats és nomenat pel ministre 
d’Educació d’entre els vocals a què es refereix l’article 2.1.b) d’aquest Reglament.

2. El secretari o secretària exerceix les funcions següents:

a) Assistir a les sessions del Ple i de les comissions i oferir suport tècnic al Consell 
d’Universitats, rebre els actes de comunicació dels membres amb l’òrgan i les notificacions, 
peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d’escrits dels quals hagi de tenir 
coneixement; preparar el despatx dels assumptes; redactar i autoritzar l’acta de les 
sessions, així com certificar o notificar els acords adoptats als organismes competents o 
interessats en el procediment.

b) Elaborar la memòria anual del Consell d’Universitats.
c) Dur a terme totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de 

secretari, així com qualsevol altra funció que li assignin el president, el Ple o les 
comissions.

A més, ha de proveir els mitjans materials i humans per implementar els acords.
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3. El subdirector general de Coordinació Universitària de la Direcció General de 
Política Universitària actua en substitució del secretari en cas d’absència, vacant, malaltia 
o una altra causa legal.

Article 7. El Ple.

1. El Ple del Consell d’Universitats està integrat pel president o presidenta i per tots 
els membres del Consell. El secretari o secretària del Consell d’Universitats exerceix la 
secretaria del Ple.

2. El Ple està presidit pel president del Consell d’Universitats o pel vicepresident que 
el substitueix.

3. El Ple té les funcions següents:

a) Elaborar el Reglament del Consell i elevar-lo al ministre competent en matèria 
d’universitats per a la seva aprovació pel Govern.

b) Proposar, si s’escau, les modificacions que es considerin oportunes del Reglament 
del Consell d’Universitats.

c) Emetre informe sobre les disposicions legals i reglamentàries que afecten el 
sistema universitari en conjunt.

d) Emetre informe dels criteris de coordinació sobre les activitats d’avaluació, 
certificació i acreditació regulades en el títol V de la Llei orgànica 6/2001.

e) Aprovar la memòria anual del Consell d’Universitats.
f) Examinar, a iniciativa del president o d’alguna de les comissions, qualsevol 

assumpte relatiu a l’educació superior o a la recerca científica en les universitats, i elevar, 
si s’escau, informes o propostes als poders públics i a les universitats.

g) Examinar, en fase d’audiència, l’oferta general d’ensenyaments i places.
h) Emetre informe previ sobre les normes que regulin el progrés i la permanència a 

la universitat dels estudiants.
i) Informar sobre l’establiment a Espanya dels centres que imparteixin ensenyaments 

conduents a l’obtenció de títols estrangers d’educació superior universitària.
j) Emetre informe sobre les normes reguladores del marc general en què s’han 

d’impartir a Espanya ensenyaments conduents a l’obtenció de títols estrangers d’educació 
superior universitària, així com les condicions que han de complir els centres que pretenguin 
impartir aquests ensenyaments.

k) Designar els vocals de les diferents comissions que preveu aquest Reglament.
l) Resoldre les reclamacions contra les resolucions de verificació dictades per la 

Comissió de Verificació i Acreditació de Plans d’Estudis.
m) Qualsevol altra que correspongui al Consell d’Universitats i no estigui expressament 

atribuïda a un altre òrgan.

4. En els assumptes que afectin en exclusiva el sistema universitari públic tenen dret 
a vot el president del Consell, els rectors i rectores de les universitats públiques i els cinc 
membres del Consell designats pel president.

Article 8. Les comissions.

1. El Ple del Consell d’Universitats, a proposta del seu president, pot constituir totes 
les comissions que consideri necessàries per a l’execució correcta de les competències i 
funcions del Consell, a més de les comissions previstes expressament en aquest 
Reglament.

2. Les comissions es creen per acord del Ple del Consell d’Universitats, que ha 
d’establir:

a) La composició de la comissió.
b) Les funcions.
c) La durada.
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Així mateix, la composició, funcions i durada s’han d’ajustar al que prevegi la normativa 
específica.

Article 9. La Comissió Permanent.

1. La Comissió Permanent del Consell d’Universitats està integrada pel president o 
presidenta, els vicepresidents o vicepresidentes i vuit vocals elegits pel Ple a proposta del 
president, entre els quals hi ha d’haver un dels vocals que preveu l’article 2.1.b). El secretari 
del Consell d’Universitats actua com a secretari o secretària.

2. Corresponen a la Comissió Permanent les funcions següents:

a) Coordinar i impulsar les tasques dels diferents òrgans del Consell d’Universitats.
b) Preparar els informes que correspongui emetre al Ple del Consell d’Universitats.
c) Preparar la proposta de modificació d’aquest Reglament.
d) Qualsevol altra que li atribueixi el Ple.

Article 10. Comissions d’acreditació nacional per accedir als cossos docents 
universitaris.

1. Les comissions d’acreditació nacional per accedir als cossos docents universitaris 
es regeixen pel que disposa l’article 4 del Reial decret 1312/2007.

2. Així mateix, s’ha de constituir la comissió destinada a avaluar els mèrits del 
professorat que pertanyi al cos de titulars d’escoles universitàries que tinguin el títol de 
doctor, d’acord amb el que estableix la disposició addicional primera del Reial decret 
1312/2007 esmentat.

Article 11. Comissió de Reclamacions d’Acreditació Nacional per accedir als cossos 
docents universitaris.

1. La Comissió de Reclamacions que preveu l’article 66 de la Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’universitats, està composta per set membres, elegits pel Ple a 
proposta de la Presidència, entre els quals hi ha d’haver un dels vocals que preveu l’article 
2.1.b), que ha d’exercir la presidència de la comissió.

2. La Comissió de Reclamacions té com a funció principal examinar les reclamacions 
formulades contra les propostes de les comissions d’acreditació per vetllar per les garanties 
que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves 
disposicions de desplegament en matèria d’acreditació.

3. La comissió ha d’examinar l’expedient relatiu a la verificació per vetllar per les 
garanties establertes i pot ratificar la resolució o, si s’escau, acceptar la reclamació i 
remetre-la a l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), indicant 
de forma concreta els aspectes de l’avaluació que s’han de revisar, tot això en un termini 
màxim de tres mesos.

4. Quan la Comissió de Reclamacions deliberi sobre una sol·licitud presentada per 
un professor que pertanyi a una universitat el rector de la qual pertanyi a la mateixa, aquest 
s’hi ha d’abstenir.

5. Actua com a instructor dels procediments de reclamació contra les resolucions de 
les Comissions d’Acreditació, disposats a l’article 16 del Reial decret 1312/2007, de 5 
d’octubre, el titular de la Subdirecció General del Professorat i Innovació Docent del 
Ministeri d’Educació.

6. Actua com a instructor dels procediments de recurs disposats a l’apartat 5 de 
l’article 16 del Reial decret esmentat el titular de la Subdirecció General del Professorat i 
Innovació Docent del Ministeri d’Educació.

Article 12. La Comissió de Verificació i Acreditació de Plans d’Estudis.

1. La Comissió de Verificació i Acreditació de Plans d’Estudis està composta per set 
vocals elegits pel Ple, a proposta del president, entre els quals hi ha d’haver un dels vocals 
que preveu l’article 2.1.b), que ha d’exercir la presidència de la Comissió.
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2. Les funcions de la Comissió de Verificació i Acreditació de Plans d’Estudis són les 
següents:

a) Dictar la resolució de verificació a què es refereix l’apartat 7 de l’article 25 del Reial 
decret 1393/2007, de 29 d’octubre, que s’ha de motivar en tot cas, una vegada rebut 
l’informe d’avaluació de l’ANECA.

b) Les altres funcions referides a la verificació dels plans d’estudis de les universitats 
que se li encomanin.

Article 13. La Comissió de Reclamacions de Verificació i Acreditació de Plans d’Estudis.

1. La Comissió de Reclamacions de Verificació i Acreditació de Plans d’Estudis està 
composta per set vocals elegits pel Ple, a proposta del president, entre els quals hi ha 
d’haver un dels vocals que preveu l’article 2.1.b), que ha d’exercir la presidència de la 
Comissió.

2. La Comissió ha d’examinar l’expedient relatiu a la verificació per vetllar per les 
garanties establertes i decidir si compta amb elements de judici suficients per proposar al 
Ple la ratificació de la resolució anterior o si, per contra, estima procedent tornar a remetre 
l’expedient a l’ANECA, indicant de forma concreta els aspectes de l’avaluació que s’han de 
revisar.

3. La Comissió de Reclamacions, una vegada rebut, si s’escau, l’informe de l’ANECA, 
ha d’elaborar una proposta de resolució i elevar-la al Ple, que ha de resoldre d’acord amb 
el que estableix l’article 25.11 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, en un termini 
màxim de tres mesos.

Article 14. Altres òrgans.

1. El Consell d’Universitats pot acordar la creació de grups de treball i ponències per 
a l’estudi de qüestions concretes.

2. La composició i el règim de funcionament de cada òrgan, així com les comeses 
que corresponguin a la seva finalitat, s’han d’especificar en l’acord del Consell d’Universitats 
que en disposi la creació.

Article 15. Dels drets i les obligacions dels membres del Consell d’Universitats.

Als membres del Consell d’Universitats els correspon, respecte de l’òrgan del qual 
formin part:

a) Proposar a la Presidència la inclusió d’assumptes en l’ordre del dia.
b) Rebre amb antelació suficient la convocatòria i l’ordre del dia de les reunions. La 

informació sobre els assumptes que figurin en l’ordre del dia ha d’estar a disposició dels 
membres en el mateix termini, tret que hi hagi raons d’urgència.

c) Participar en les deliberacions de les sessions.
d) Exercir el seu dret al vot, excepte en els casos expressament establerts en aquest 

Reglament, i formular el seu vot particular, així com expressar el sentit del seu vot i els 
motius que el justifiquen.

e) Formular precs i preguntes.
f) Obtenir la informació necessària per complir les funcions assignades a l’òrgan del 

qual formen part.

CAPÍTOL IV

Del funcionament dels òrgans del Consell d’Universitats

Article 16. Sessions d’òrgans col·legiats.

1. El Ple del Consell d’Universitats es reuneix amb caràcter ordinari almenys durant 
tres sessions anuals. Amb caràcter extraordinari, el Ple s’ha de reunir quan ho acordi el 
seu president, la Comissió Permanent o a sol·licitud d’un terç dels membres del Ple. En 
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aquest últim cas, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud l’ordre del dia que s’hagi de tractar en el 
Ple.

2. Les comissions es reuneixen quan ho acorda el seu president o presidenta o a 
sol·licitud d’un terç dels seus membres, d’acord amb el procediment que preveu l’apartat 
anterior.

3. La Comissió Permanent es reuneix quan és convocada pel president del Consell 
d’Universitats i, almenys, una vegada cada tres mesos.

4. La convocatòria de les reunions ha de ser subscrita pel secretari o secretària i ha 
de contenir l’ordre del dia de cada sessió. Aquest només es pot modificar, incloent-hi nous 
assumptes, si, estant presents tots els membres, ho acorda la majoria dels components 
del Ple o de les comissions.

Article 17. Convocatòria d’òrgans col·legiats.

1. La convocatòria per a la reunió dels òrgans col·legiats s’ha d’efectuar amb una 
antelació mínima de set dies.

2. La convocatòria ha d’incloure l’hora, el dia i el lloc de la reunió, així com l’ordre del 
dia de la sessió i còpia de la documentació específica més rellevant sobre els assumptes 
que s’hi tractaran.

3. En la citació per a la primera convocatòria s’ha d’incloure la de la segona, d’acord 
amb el que estableix l’article 18.2.

4. Es pot ampliar l’ordre del dia o remetre documentació complementària per part del 
secretari o secretària fins a quaranta-vuit hores abans de la celebració del Ple.

Article 18. Constitució dels òrgans.

1. Per a la constitució vàlida dels òrgans del Consell d’Universitats es requereix la 
presència del president i del secretari o, si s’escau, dels qui els substitueixin, i de la meitat, 
almenys, dels seus membres.

2. En cas que no s’assoleixi el quòrum suficient en la primera convocatòria, s’entén 
efectuada una segona convocatòria un cop hagi passat mitja hora des de la fixada 
inicialment, i es pot celebrar la sessió que correspongui amb els membres assistents, 
sempre que representin almenys un terç dels membres de dret.

Article 19. De les deliberacions.

1. En les sessions són objecte de deliberació els assumptes inclosos en l’ordre del 
dia.

Tanmateix, en les sessions poden ser objecte de deliberació o, si s’escau, d’acord, 
altres assumptes no inclosos en l’ordre del dia, sempre que estiguin presents tots els 
membres de l’òrgan col·legiat i així ho acordi la majoria dels components.

2. Els membres dels òrgans del Consell d’Universitats poden intervenir en les 
deliberacions, amb la petició prèvia i obtenció de la paraula per part del president de 
l’òrgan o de qui el substitueixi.

A instància del president o amb l’acord previ de l’òrgan que correspongui, els titulars 
d’unitats administratives del Ministeri, de les comunitats autònomes o d’altres òrgans que 
tinguin atribuïdes competències relacionades amb la matèria universitària poden assistir a 
les seves sessions, sense dret a vot, per informar, si s’escau, dels assumptes de la seva 
competència.

3. El president de l’òrgan ordena les deliberacions; a aquest efecte ha d’establir el 
nombre d’intervencions a favor i en contra de qualsevol proposta o informe, fixar el temps 
màxim per a cada una d’aquestes, atorgar la paraula als al·ludits, determinar l’ordre de les 
intervencions, els torns de rèplica, la durada de les intervencions i del debat i la forma de 
votació, i tancar una deliberació quan estimi que un assumpte està prou debatut, així com 
qualsevol altre aspecte referit al desenvolupament dels debats.
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El president ha de vetllar pel bon ordre del desenvolupament de la sessió; a aquest 
efecte pot fer advertències als intervinents i membres assistents, fer crides a la qüestió o 
a l’ordre i retirar la paraula.

Article 20. De les votacions i adopció d’acords.

1. Els acords dels òrgans del Consell d’Universitats s’adopten per majoria dels 
membres presents amb dret a vot, sense perjudici del que està establert per a determinats 
supòsits previstos en aquest Reglament.

2. Sense perjudici del que preveu l’apartat anterior, per modificar el Reglament del 
Consell d’Universitats és necessari l’acord de dos terços dels components del Ple.

3. En els assumptes que afectin en exclusiva el sistema universitari públic, en el 
Consell d’Universitats i els seus òrgans no hi tenen dret a vot els rectors i rectores de les 
universitats privades.

4. Durant el desenvolupament de la votació, el president no concedeix l’ús de la 
paraula i cap dels membres de l’òrgan pot entrar a la sala de sessions ni abandonar-la.

5. La votació pot ser:

a) Per assentiment a la proposta del president.
b) Pública, a mà alçada o per crida.
c) Secreta, per paperetes, quan es tracti d’elecció de persones, si el president ho 

decideix així o ho sol·liciten tres vocals com a mínim.

6. En cas que es produeixi empat en els resultats de les votacions, resol el vot del 
president, o dels vicepresidents en el supòsit que el substitueixin.

7. En tot cas els membres del Consell d’Universitats poden exposar el seu parer 
individual sobre un acord adoptat, presentant-lo per escrit dins de les quaranta-vuit hores 
següents a la data d’adopció de l’acord, perquè figuri com a annex de l’acta de la sessió, 
sempre que s’hagi fet menció expressa de la intenció d’utilitzar aquesta facultat en el 
moment de la resolució o l’acord adoptat.

8. Les resolucions de caràcter general que adoptin els òrgans del Consell d’Universitats 
en l’exercici de les seves respectives competències han de ser publicades.

Article 21. Informes del Consell d’Universitats.

1. El Consell d’Universitats ha d’evacuar els informes que preceptua la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en el termini màxim de tres mesos, comptats a 
partir de la data en què l’òrgan que tingui atribuïda la competència ho sol·liciti.

2. Quan per a l’emissió d’un informe del Consell d’Universitats sigui preceptiu l’informe 
previ d’alguna de les seves comissions, la Comissió Permanent ha de fixar en cada cas els 
termes i el termini en què s’han de realitzar aquests informes.

Article 22. De les actes.

1. De cada sessió que celebrin els diferents òrgans del Consell d’Universitats, el 
secretari n’ha d’estendre una acta, que, una vegada aprovada en la reunió posterior, ha de 
ser visada pel president de l’òrgan.

2. L’acta ha de contenir necessàriament els punts següents:

a) Indicació dels assistents.
b) Ordre del dia de la reunió.
c) Circumstàncies de lloc i temps en què s’ha celebrat la reunió.
d) Punts principals de les deliberacions.
e) Contingut dels acords adoptats.
f) El resultat de les votacions que, si s’escau, s’hagin produït.
g) A sol·licitud dels respectius membres de l’òrgan corresponent, l’acta ha de reflectir 

de manera succinta els motius de les abstencions i dels vots favorables o contraris 
emesos.
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3. Qualsevol membre de l’òrgan té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva 
intervenció o proposta, sempre que aporti a l’acte, o en el termini que assenyali el president 
de l’òrgan, el text que es correspongui fidelment amb la seva intervenció; aquest s’ha de 
fer constar a l’acta o se n’ha d’adjuntar una còpia com a annex a l’acta.

Article 23. Règim jurídic.

En el que no prevegi aquesta norma cal atenir-se al que estableix sobre òrgans 
col·legiats el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com el capítol IV 
del títol II de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració 
General de l’Estat.
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