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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
5762 Reial decret 391/2011, de 18 de març, pel qual es modifica l’Estatut de 

l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus, aprovat pel Reial decret 
903/2007, de 6 de juliol.

La Decisió núm. 1720/2006/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de novembre 
de 2006, per la qual s’estableix un Programa d’acció en l’àmbit de l’aprenentatge permanent 
de la Unió Europea, estableix un marc jurídic i organitzatiu al qual s’han d’adaptar les 
actuacions compreses en l’esmentat Programa per al període 2007-2013.

Amb la finalitat de complir els requeriments que estableix l’esmentada decisió per als 
estats membres de la Unió Europea, la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2007, va crear en la disposició addicional quaranta-sisena 
l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus, per a l’execució dels crèdits 
pressupostaris que puguin resultar afectats per la gestió coordinada, a escala nacional, de 
la realització de les accions de l’esmentat programa de la Unió Europea, així com per a 
l’exercici de totes les altres activitats necessàries per a l’esmentada gestió, de manera que 
estableix en l’apartat vuit que el Govern, mitjançant un reial decret, pot modificar els fins i 
l’adscripció de l’Organisme, així com la designació de l’autoritat nacional. El Reial decret 
903/2007, de 6 de juliol, va aprovar l’Estatut de l’Organisme Autònom Programes Educatius 
Europeus.

La modificació que emprèn aquest Reial decret persegueix diversos objectius. D’una 
banda, adequar l’Estatut de l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus a la 
nova organització administrativa configurada pel Reial decret 189/2011, de 18 de febrer, 
pel qual es desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Educació i es modifica el 
Reial decret 1366/2010, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova l’estructura orgànica bàsica 
dels departaments ministerials, per a la qual cosa s’actualitza la composició del Consell 
Rector.

D’altra banda, s’amplia la representació de les comunitats autònomes al Consell 
Rector, incorporant un nou representant de les comunitats autònomes, nomenat per la 
Conferència Sectorial d’Educació. D’aquesta manera, han de ser quatre els membres del 
Consell Rector designats a proposta de les comunitats autònomes.

Finalment, el Reial decret pretén millorar l’estructura de control intern de l’organisme, 
amb l’objecte de complir de manera més eficaç els requeriments de la Comissió Europea 
i de l’autoritat nacional, mitjançant la modificació del Comitè de Control que es passa a 
denominar Comitè de Coordinació i Control Intern i reforça considerablement les seves 
funcions.

En conseqüència, a iniciativa del ministre d’Educació i a proposta conjunta de la 
ministra d’Economia i Hisenda i el ministre de Política Territorial i Administració Pública, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 18 de març de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Modificació de l’Estatut de l’Organisme Autònom Programes Educatius 
Europeus.

L’Estatut de l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus, aprovat pel Reial 
decret 903/2007, de 6 de juliol, es modifica en els termes següents:

U. L’article 1 queda redactat de la manera següent:
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«Article 1. Naturalesa jurídica, adscripció i fins.

1. L’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus (OAPEE) és un 
organisme autònom dels que regula l’article 43.1.a) de la Llei 6/1997 de 14 d’abril, 
d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, adscrit al Ministeri 
d’Educació a través de la Direcció General d’Atenció, Participació i Ocupabilitat 
d’Estudiants Universitaris.

2. L’organisme s’encarrega de l’execució dels crèdits pressupostaris afectats 
per la gestió coordinada, a escala nacional, de la realització de les accions del 
Programa d’acció en l’àmbit de l’aprenentatge permanent, de la Unió Europea, així 
com per al desenvolupament de totes les altres activitats necessàries per a 
l’esmentada gestió, de conformitat amb el que estableix l’apartat 1 de la disposició 
addicional quaranta-sisena de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2007.

L’esmentada gestió s’ha de fer sense perjudici de les competències que, en 
matèria de fons europeus, puguin correspondre a altres centres o departaments.

3. L’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus té personalitat 
jurídica pública diferenciada, patrimoni i tresoreria propis, així com autonomia de 
gestió i plena capacitat d’obrar i, dins de la seva esfera de competència, li corresponen 
les potestats administratives necessàries per al compliment dels seus fins, en els 
termes que estableix aquest Estatut, llevat de la potestat expropiatòria.»

Dos. L’article 2 queda redactat de la manera següent:

«Article 2. Règim jurídic.

1. L’organisme s’ha de regir per les disposicions que conté la disposició 
addicional quaranta-sisena de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2007, i per aquest Estatut, quan no es contradiguin 
amb la normativa comunitària; per la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i 
funcionament de l’Administració General de l’Estat; per la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú; per la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; 
per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic; per la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques; així 
com per les normes que despleguen les disposicions esmentades i per aquelles 
altres que siguin aplicables. Són aplicables, als efectes de la gestió pressupostària 
de l’organisme autònom, l’article 54, apartat 2, lletra c) del Reglament (CE EURATOM) 
núm. 1605/2002 del Consell i l’article del Reglament (CE EURATOM) núm. 2342/2202 
de la Comissió.

2. Correspon al Ministeri d’Educació, a través de la Direcció General d’Atenció, 
Participació i Ocupabilitat d’Estudiants Universitaris, el control d’eficàcia a què es 
refereix l’article 51 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de 
l’Administració General de l’Estat, sense perjudici dels restants controls que estableix 
la normativa reguladora a què ha fet referència l’apartat anterior i les funcions que 
corresponen a l’autoritat nacional.»

Tres. L’article 4 queda redactat de la manera següent:

«Article 4. Òrgans de govern.

Els òrgans de govern de l’Organisme Autònom són els següents:

1r Òrgans col·legiats:

a) El Consell Rector.
b) El Comitè de Coordinació i Control Intern.
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2n Òrgans unipersonals:

a) El president.
b) El vicepresident.
c) El director.»

Quatre. L’article 5 queda redactat de la manera següent:

«Article 5. El Consell Rector.

1. El Consell Rector està integrat pels membres següents:

a) El president, que és el secretari general d’Universitats.
b) El vicepresident, que és el director general de Formació Professional.
c) Els vocals següents:

El director general de Política Universitària.
El director general d’Atenció, Participació i Ocupabilitat d’Estudiants 

Universitaris.
El director general d’Avaluació i Cooperació Territorial.
El director del Gabinet del Ministre d’Educació.
El secretari general tècnic del Ministeri d’Educació.
Un representant designat pel Consell Escolar de l’Estat.
Un representant del Ministeri de Treball i Immigració, amb rang de director 

general, elegit pel titular del Departament esmentat.
Un representant del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, amb rang de 

director general, elegit pel titular del Departament esmentat.
Un rector d’Universitat, elegit pel Consell d’Universitats.
Un representant de les comunitats autònomes amb rang de director general, 

designat per la Conferència General de Política Universitària.
Un representant de les comunitats autònomes amb rang de director general, 

designat per la Conferència Sectorial d’Educació.
Dos representants designats per les comunitats autònomes, amb rang de 

director general, a les quals els correspongui tenir la representació en l’any en curs 
al Consell de Ministres d’Educació i Formació de la Unió Europea.

d) El director de l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus.
e) El secretari, que és un funcionari de l’Organisme i actua amb veu però sense 

vot.

2. El Consell Rector s’ha de regir pel que disposa aquest Estatut i pel que 
estableixen el títol II, capítol II, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i el 
capítol IV, títol II, de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de 
l’Administració General de l’Estat.

3. El Consell Rector, que ha de ser convocat pel seu president, s’ha de reunir 
en sessió ordinària almenys dues vegades l’any i, en sessió extraordinària, quan ho 
cregui necessari el president o a petició de la majoria dels membres.

Els acords s’han d’adoptar per majoria dels assistents i, en cas d’empat, ha de 
dirimir el vot del president.

4. El president pot convocar a les reunions del Consell Rector, quan ho 
consideri convenient, persones alienes a l’organisme en qualitat d’assessors, per la 
seva especial rellevància en els temes que s’hagin de tractar, amb veu però sense 
vot.»
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Cinc. La lletra e) de l’article 6 queda redactada de la manera següent:

«e) Aprovar, prèviament a la remissió a l’autoritat nacional, l’informe anual 
sol·licitat per la Comissió Europea, amb la documentació annexa que li correspongui, 
i garantir, davant l’esmentada autoritat nacional, la fiabilitat dels sistemes financers 
i dels procediments de gestió de l’organisme autònom mateix com a agència 
nacional, així com la probitat dels comptes presentats.»

Sis. L’article 7 queda redactat de la manera següent:

«Article 7. El Comitè de Coordinació i Control Intern.

1. La presidència del Comitè de Coordinació i Control Intern correspon al 
director general d’Atenció, Participació i Ocupabilitat d’Estudiants Universitaris, i 
està integrat pels membres següents:

a) Un representant de la Direcció General de Política Universitària.
b) Un representant de la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial.
c) Un representant de la Direcció General de Formació Professional.
d) Un representant del Gabinet del Ministre.
e) Un representant de l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus.

Els membres d’aquest Comitè han de tenir rang mínim de subdirector general o 
assimilat i els ha de designar el president de l’Organisme Autònom Programes 
Educatius Europeus, a proposta del titular de l’òrgan representat.

2. A les reunions hi poden assistir, amb la convocatòria prèvia del president, 
les altres persones que, si s’escau, es considerin necessàries per a l’adequat exercici 
de les seves funcions.

3. Corresponen al Comitè de Coordinació i Control Intern les funcions 
següents:

a) Conèixer el Pla de treball de l’Organisme.
b) Conèixer i analitzar els resultats de les auditories que s’efectuïn sobre 

l’Organisme i, si s’escau, proposar les estratègies de correcció necessàries.
c) Conèixer els resultats de les accions de control que efectuïn el Tribunal de 

Comptes i la Intervenció General de l’Administració de l’Estat i, si s’escau, proposar 
les estratègies de correcció necessàries.

d) Coordinar la relació entre les diferents unitats del Ministeri d’Educació i 
l’Organisme Autònom.

e) Conèixer l’avantprojecte de pressupost de l’Organisme i la seva execució 
pressupostària.

f) Informar el Consell Rector de les activitats realitzades pel mateix Comitè de 
Coordinació i Control Intern, i l’autoritat nacional quan aquesta li ho requereixi.

g) Exercir totes les altres funcions que li encomani el Consell Rector de 
l’Organisme o el president.

4. El Comitè de Coordinació i Control Intern s’ha de reunir les vegades que 
determini el seu president i, almenys, totes les vegades que estableixi el Consell 
Rector de l’Organisme.»

Set. L’article 10 queda redactat de la manera següent:

«Article 10. El vicepresident.

1. La vicepresidència de l’Organisme correspon al director general de Formació 
Professional.
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2. Són atribucions del vicepresident:

a) Substituir el president en els casos d’absència, vacant, malaltia o qualsevol 
altra causa legal.

b) Exercir les funcions que li delegui el president o el Consell Rector.»

Vuit. L’article 11 queda redactat de la manera següent:

«Article 11. El director.

1. El director de l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus té nivell 
orgànic de subdirector general. L’ha de nomenar el ministre d’Educació, a proposta 
conjunta del secretari general d’Universitats i del secretari d’Estat d’Educació i 
Formació Professional, d’acord amb el que disposa l’article 19 de la Llei 6/1997, de 
14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat.

2. Les seves funcions són:

a) Dirigir les actuacions de l’Organisme d’acord amb les directrius que estableixi 
el Consell Rector i el president, així com les de la Comissió Europea, i fer les 
convocatòries corresponents a les diferents actuacions que conté el Programa 
d’acció en l’àmbit de l’aprenentatge permanent.

b) Elaborar l’avantprojecte de pressupost que s’ha de sotmetre al Consell 
Rector.

c) Elaborar el Pla de treball que s’ha de sotmetre al Consell Rector per a la 
seva aprovació.

d) Dirigir, coordinar, avaluar i supervisar tots els serveis de l’organisme, així 
com exercir-ne la prefectura superior.

e) Establir, desenvolupar i aplicar procediments de control intern del 
funcionament de l’Organisme autònom.

f) Establir, desenvolupar i aplicar procediments per assegurar i garantir la 
regularitat i fiabilitat dels comptes relatius als fons europeus que gestiona, així com 
sobre la seva legalitat, de manera que quedi garantit que totes les transaccions 
efectuades han respectat la normativa de la Unió Europea.

g) Subscriure els contractes i convenis financers amb la Comissió Europea, 
així com amb els beneficiaris de les subvencions.

h) Elaborar l’informe anual de l’organisme que s’ha d’elevar al Consell Rector.
i) Aportar la informació i els documents de l’Organisme que li siguin requerits 

pel Consell Rector, el Comitè de Coordinació i Control Intern i l’autoritat nacional.
j) Les altres funcions que li siguin delegades pel Consell Rector, el president o 

el Comitè de Coordinació i Control Intern.»

Nou. L’article 14 queda redactat de la manera següent:

«Article 14. Comitès de Programa.

1. Per a l’adequada realització dels programes, així com per als nous programes 
que puguin sorgir, es creen els comitès següents:

a) El Comitè Erasmus, que ha d’estar presidit pel subdirector general d’Atenció 
a l’Estudiant, Orientació i Inserció Professional i integrat per un representant de la 
Direcció General de Política Universitària i quatre representants designats a proposta 
del Consell d’Universitats, així com amb dos representants de les comunitats 
autònomes.

El Comitè Erasmus té funcions d’assessorament i assistència al Consell Rector, 
al Comitè de Coordinació i Control Intern i a la Divisió corresponent i és l’encarregat 
d’establir les línies d’acció en el marc dels objectius, plans d’acció i prioritats 
nacionals definits pel Consell Rector.
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b) El Comitè Leonardo da Vinci està presidit pel subdirector general d’Orientació 
i Formació Professional i integrat per un representant de cadascuna de les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives, un representant del 
Ministeri de Treball i Immigració, així com dos representants de les comunitats 
autònomes.

El Comitè Leonardo té funcions d’assessorament i assistència al Consell Rector, 
al Comitè de Coordinació i Control Intern i a la Divisió corresponent, i ha d’establir 
els mecanismes de cooperació que permetin una millor realització de les accions del 
Programa.

c) El Comitè Comenius i Grundtvig està presidit pel subdirector general de 
Cooperació Territorial i integrat per un representant de la Subdirecció General 
d’Aprenentatge al llarg de la vida i per quatre representants de les comunitats 
autònomes, designats a proposta de la Conferència Sectorial d’Educació.

El Comitè Comenius i Grundtvig té funcions d’assessorament i assistència al 
Consell Rector, al Comitè de Coordinació i Control Intern i a la Divisió corresponent, 
i estableix els mecanismes de cooperació que permetin una millor realització de les 
accions del Programa.

2. Els membres dels comitès han de ser formalment designats mitjançant una 
resolució del president de l’Organisme autònom.»

Disposició final única. Entrada en vigor

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

Madrid, 18 de març de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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