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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
10305 Reial decret 815/2015, d’11 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 

903/2007, de 6 de juliol, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Organisme Autònom 
Programes Educatius Europeus i s’acorda la seva nova denominació com a 
Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació.

L’Acord del Consell de Ministres, de 20 de setembre de 2013, pel qual s’adopten 
mesures de reestructuració i racionalització del sector públic estatal fundacional i 
empresarial, estableix a l’annex II.1.b).5 que la Fundació per a la Projecció Internacional 
de les Universitats Espanyoles (Universidad.es) s’extingeix i la seva activitat s’integra en 
l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus.

La revisió integral de l’Administració pública feta per la Comissió per a la Reforma de 
les Administracions Públiques (CORA), creada per Acord del Consell de Ministres, de 26 
d’octubre de 2012, l’objectiu de la qual és la racionalització d’estructures, procediments i 
recursos, s’ha dirigit a aconseguir una millora en l’eficàcia i eficiència en l’activitat pública, 
amb la minoració del seu cost sense que això comporti la disminució en la qualitat dels 
serveis prestats.

La necessitat d’adaptar les estructures organitzatives a les noves exigències socials i 
a les demandes dels ciutadans és consubstancial al funcionament de qualsevol sistema 
administratiu. Des d’aquesta convicció, l’Acord de 26 d’octubre de 2012, que va crear la 
Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques, va establir la constitució de 
la Subcomissió d’Administració Institucional, a la qual va encarregar «analitzar la diferent 
tipologia d’ens que la componen, revisar el marc normatiu i els models que s’hi identifiquen 
com a òptims, i plantejar les modificacions que convinguin a la llista d’entitats existents».

La Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques proposa en el seu 
informe nombroses mesures per aconseguir un sector públic més racional, lliure de 
duplicitats i més eficient des del punt de vista de la despesa pública. Concretament 
s’assenyala com a justificació per a l’absorció d’Universidad.es pel Servei Espanyol per a 
la Internacionalització de l’Educació, SEPIE (de la mateixa manera que per a altres 
fundacions), que una fundació pot actuar com un mer instrument de canalització d’ajudes 
públiques a tercers, sense aportar un valor afegit, portant a terme en realitat una activitat 
pròpia del ministeri de tutela, però al marge dels controls als quals està sotmesa una 
administració pública.

La Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures 
de reforma administrativa, modifica a l’article 5 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 estableix que l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus «ha d’incorporar 
entre les seves finalitats potenciar la projecció internacional del sistema universitari 
espanyol i la seva oferta, així com la mobilitat interuniversitària». L’Organisme Autònom 
assumirà aquestes funcions en el moment en què s’extingeixi la fundació del sector públic 
estatal Fundació per a la Projecció Internacional de les Universitats Espanyoles 
(Universidad.es), amb la nova denominació de Servei Espanyol per a la Internacionalització 
de l’Educació (SEPIE), «subrogant-se en els drets i les obligacions de què sigui titular 
l’entitat esmentada, excepte els drets i les obligacions que aquesta fundació tingui derivats 
de la seva absorció de l’extinta Fundació General de la Universitat Internacional Menéndez 
Pelayo, i que estan destinats al compliment de les finalitats de la Universitat Internacional 
Menéndez Pelayo, i que s’executen en virtut de les finalitats recollides a l’article 3.2 dels 
seus estatuts, que passen a l’organisme autònom Universitat Internacional Menéndez 
Pelayo».
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Igualment, l’esmentada Llei 15/2014, de 16 de setembre, a l’article 4, estableix la 
modificació del nom de l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus, que passa 
a denominar-se Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE), i la 
integració de la Fundació per a la Projecció Internacional de les Universitats Espanyoles 
(Universidad.es) en el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE).

D’acord amb això, aquest Reial decret té per objecte la modificació de l’Estatut de 
l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus per adequar-ne l’organització a 
l’assumpció de les funcions i activitats que estava acomplint la Fundació per a la Projecció 
Internacional de les Universitats Espanyoles (Universidad.es), i la del Reial decret 903/2007, 
de 6 de juliol, pel qual s’aprova l’Estatut esmentat, als efectes de procedir al canvi de 
denominació.

D’altra banda, l’Organisme és l’agència nacional per a la gestió, la difusió, la promoció 
i els estudis d’impacte del nou programa «Erasmus+» en l’àmbit de l’educació i la formació 
(2014-2020), que va entrar en vigor l’1 de gener de 2014, d’acord amb el que disposa el 
Reglament 1288/2013/CE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013, 
pel qual s’estableix el programa «Erasmus +».

Aquest programa integra els programes que hi ha en el Programa d’aprenentatge 
permanent i també els programes d’educació superior internacional: Mundus, Tempus, 
ALFA, Edulink i programes bilaterals.

Per tant, és necessari efectuar les adaptacions corresponents en els estatuts de 
l’Organisme al nou programa que substitueix l’anterior Programa d’aprenentatge 
permanent.

Igualment, és necessari salvaguardar la qualificació de l’Organisme Autònom com a 
agència delegada de la Comissió Europea per a l’execució del programa «Erasmus+» per 
a la qual cosa és necessari separar la gestió dels programes europeus i mantenir els 
recursos dedicats a la gestió d’aquests. Per això, és necessari reforçar la direcció, la unitat 
de coordinació, així com les actuacions de control dels fons comunitaris que porta a terme 
el departament d’avaluació i control de l’Organisme, independentment del personal que 
s’hi integri procedent d’Universidad.es.

També es procedeix a racionalitzar l’estructura institucional de l’Organisme amb la 
simplificació dels òrgans que hi participen i es procedeix a adaptar la composició i el règim 
de funcionament a la nova naturalesa i objectius derivats del Programa comunitari així com 
a l’assumpció de les competències procedents d’Universidad.es.

En virtut d’això, a iniciativa del ministre d’Educació, Cultura i Esport, a proposta del 
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 11 de setembre de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 903/2007, de 6 de juliol, pel qual s’aprova 
l’Estatut de l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus.

U. El títol del Reial decret queda redactat de la manera següent:

«Reial decret 903/2007, de 6 de juliol, pel qual s’aprova l’Estatut del Servei 
Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE).»

Dos. Modificació de l’Estatut de l’organisme autònom Servei Espanyol per a la 
Internacionalització de l’Educació (SEPIE), aprovat pel Reial decret 903/2007, de 6 de 
juliol.
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L’Estatut de l’organisme autònom Servei Espanyol per a la Internacionalització de 
l’Educació (SEPIE), aprovat pel Reial decret 903/2007, de 6 de juliol, queda modificat de 
la manera següent:

U. S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 1, amb la redacció següent:

«4. L’organisme té com a finalitats, a més de les que esmenta l’apartat 2, 
potenciar la projecció internacional del sistema universitari espanyol i la seva oferta, 
així com la mobilitat d’estudiants, professors i investigadors interuniversitària.»

Dos. Es modifica el paràgraf a) i s’afegeix un nou paràgraf h) a l’article 3.1, amb la 
redacció següent:

«a) Portar a terme la gestió coordinada de les accions del programa 
‘‘Erasmus+’’ o del programa que el substitueixi, inclosa la seva gestió pressupostària, 
d’acord amb els criteris que estableix el Reglament 1288/2013/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, d’1 de desembre de 2013, pel qual s’estableix el programa 
‘‘Erasmus+’’, o si s’escau, d’acord amb els criteris que estableixi la normativa que el 
substitueixi.

h) Contribuir a una internacionalització més gran del sistema universitari 
espanyol, potenciar-ne la projecció en tots els àmbits internacionals, promoure a 
l’exterior l’oferta educativa i investigadora de les universitats i els centres de recerca 
espanyols, contribuir a la millora de l’acollida d’estudiants, professors i investigadors 
estrangers a Espanya i d’espanyols a l’estranger, així com impulsar l’Espai Europeu 
d’Educació Superior i l’Espai Iberoamericà del Coneixement i generar accions i 
procediments que possibilitin la captació eficient d’alumnes, investigadors i 
professors estrangers per a les universitats espanyoles.»

Tres. S’afegeix un nou paràgraf j) a l’article 3.2, amb la redacció següent:

«j) Prestar serveis d’assessorament, suport a la mobilitat i acollida a estudiants, 
professors i investigadors que vulguin fer una estada acadèmica a Espanya, i 
d’assessorament sobre internacionalització educativa a institucions espanyoles i 
estrangeres, per a la qual cosa pot cobrar preus públics; elaborar informes, estudis 
i anàlisis sobre la situació internacional de l’educació espanyola i el seu grau 
d’internacionalització; i totes les que siguin necessàries per contribuir a una 
internacionalització més gran del sistema universitari espanyol, potenciar-ne la 
projecció en tots els àmbits internacionals, promoure a l’exterior l’oferta educativa i 
investigadora de les universitats i centres de recerca espanyols, contribuir a la 
millora de l’acollida d’estudiants, professors i investigadors estrangers a Espanya i 
d’espanyols a l’estranger, així com impulsar l’Espai Europeu d’Educació Superior i 
l’Espai Iberoamericà del Coneixement i generar accions i procediments que 
possibilitin la captació eficient d’alumnes, investigadors i professors estrangers per 
a les universitats espanyoles.»

Quatre. Es modifiquen els apartats 1 i 4 de l’article 5 i s’afegeix un nou apartat 6, de 
manera que el 6 actual passa a ser el 7, amb la redacció següent:

«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 Política Universitària.
c) Els vocals següents:

El director general d’Avaluació i Cooperació Territorial.
El director de l’organisme autònom Servei Espanyol per a la Internacionalització 

de l’Educació.
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Un representant del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, 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 designat per les comunitats autònomes, amb rang de director 

general, a les quals correspongui tenir la representació autonòmica per al Comitè 
del programa ‘‘Erasmus+’’ de la Comissió Europea o el que el substitueixi.

Un representant de l’autoritat nacional amb rang de subdirector general o 
assimilat.

d) El secretari, que és un funcionari de l’organisme autònom Servei Espanyol 
per a la Internacionalització de l’Educació i actua amb veu però sense vot.

Poden assistir igualment al Consell Rector els directors de les unitats de 
l’organisme, amb veu però sense vot.

4. Per raons d’urgència, o quan la naturalesa de la matèria a tractar ho 
requereixi, el president pot acordar la celebració d’una sessió no presencial per 
procediments telemàtics, sense necessitat de constitució presencial del Consell, 
amb respecte als tràmits essencials que estableixen els articles 26 i 27.1 de la Llei 
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Un cop acordada l’obertura del procediment, s’han d’enviar als membres del 
Consell amb antelació suficient la convocatòria i l’ordre del dia, així com la 
documentació corresponent a cadascun dels assumptes i les propostes que es 
considerin oportunes sobre els assumptes a tractar, per correu electrònic o per un 
sistema que permeti acreditar tant la data i l’hora en què es produeixi la posada a 
disposició de l’interessat de l’acte de convocatòria, i la documentació que l’ha 
d’acompanyar, com la d’accés al seu contingut pels membres del Consell. S’entén 
constituït el Consell quan consti l’accés al contingut almenys de la meitat dels seus 
membres.

Els membres del Consell s’han de pronunciar en el termini de 72 hores, a 
comptar de la posada a disposició del contingut de l’acte als interessats, sobre les 
propostes rebudes. Els acords s’han d’adoptar per majoria dels membres per als 
quals consti l’accés al contingut i, en cas d’empat, ha de dirimir el vot del president.

Les actes han de garantir la constància de les comunicacions produïdes així 
com l’accés dels membres al contingut dels acords adoptats.

6. El Consell Rector pot constituir grups de treball especialitzats, de caràcter 
temporal, que consideri necessaris per a l’acompliment de les seves funcions.

La seva composició està determinada per la matèria objecte d’estudi o informe.»

Cinc. Es modifica el paràgraf a) de l’article 6 i se suprimeix el paràgraf i).

«a) Aprovar els objectius d’actuació en el marc de les directrius del programa 
‘‘Erasmus+’’ o del programa que el substitueixi, d’acord amb els criteris que estableix 
el Reglament 1288/2013/CE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre 
de 2013.»

Sis. Es modifica el paràgraf a) de l’article 11.2, que queda redactat de la manera 
següent:

«a) Dirigir les actuacions de l’organisme d’acord amb les directrius que 
estableixin el Consell Rector i el seu president, així com les de la Comissió Europea, 
en l’àmbit dels programes europeus, i efectuar les convocatòries corresponents a 
les diferents actuacions que conté el programa ‘‘Erasmus+’’ o del programa europeu 
que el substitueixi.»
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Set. Es modifica l’apartat 1 de l’article 13, que queda redactat de la manera següent:

«1. L’organisme autònom disposa de les unitats següents:

a) Unitat de Coordinació, responsable de l’execució de les tasques assignades 
pel director de l’organisme autònom i dels assumptes horitzontals que no es 
corresponguin amb competències específicament atribuïdes a altres unitats.

En tot cas, li corresponen les competències relatives a la gestió pressupostària 
de l’organisme.

b) Unitat d’Educació Superior, responsable de la gestió de totes les accions i/o 
els programes d’educació superior.

c) Unitat de Formació Professional, responsable de la gestió de totes les 
accions i/o els programes de formació professional, excepte la formació professional 
de grau superior la competència de la qual és de la Unitat d’Educació Superior.

d) Unitat d’Educació Escolar i de Persones Adultes, responsable de la gestió 
de totes les accions i/o els programes d’aquests sectors educatius i accions 
transversals.

e) Unitat d’Avaluació i Control, responsable de l’execució de les competències 
de l’organisme en aquest àmbit respecte de la gestió dels programes europeus.

f) Unitat d’Internacionalització de l’Educació Superior Espanyola, que 
s’encarrega de la realització d’actuacions per contribuir a una internacionalització 
més gran del sistema universitari espanyol, potenciar-ne la projecció en tots els 
àmbits internacionals, promoure a l’exterior l’oferta educativa i investigadora de les 
universitats i centres de recerca espanyols, contribuir a la millora de l’acollida 
d’estudiants, professors i investigadors estrangers a Espanya i d’espanyols a 
l’estranger, així com impulsar l’Espai Europeu d’Educació Superior i l’Espai 
Iberoamericà del Coneixement i generar accions i procediments que possibilitin la 
captació eficient d’alumnes, investigadors i professors estrangers per a les 
universitats espanyoles, sense perjudici de les competències atribuïdes a altres 
unitats de l’organisme.»

Vuit. Se suprimeix l’article 14 i es renumeren els articles que el segueixen, de manera 
que l’article 15 passa a ser el nou article 14, i així successivament.

Nou. Es modifica el paràgraf f), i es desplaça l’actual paràgraf f) al nou paràgraf g) de 
l’article 17, de la manera següent:

«f) Els ingressos de dret públic o privat que li correspongui percebre i els que 
es produeixin com a conseqüència de les seves activitats de gestió i d’explotació o 
per la prestació dels seus serveis.

g) Qualsevol altre recurs que se li pugui atribuir.»

Disposició addicional única. Adaptació de referències.

Les referències que contenen el Reial decret 903/2007, de 6 de juliol, i l’Estatut que 
aquest aprova, així com la resta de l’ordenament jurídic espanyol, relatives a l’Organisme 
Autònom Programes Educatius Europeus, a l’OAPEE, al Programa d’aprenentatge 
permanent de la Unió Europea, i a ministeris i òrgans superiors i directius suprimits, s’han 
d’entendre fetes, respectivament, a l’organisme autònom Servei Espanyol per a la 
Internacionalització de l’Educació, al SEPIE, al programa «Erasmus+», i a ministeris i 
òrgans superiors i directius que hagin assumit les competències d’aquells, d’acord amb el 
que preveuen el Reial decret 1823/2011, de 21 de desembre, pel qual es reestructuren els 
departaments ministerials, i el Reial decret 257/2012, de 27 de gener, pel qual es desplega 
l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
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Disposició transitòria única. Relació de llocs de treball.

1. Els llocs de treball enquadrats a les unitats afectades o suprimides per aquest 
Reial decret continuen subsistents i es retribueixen amb càrrec als mateixos crèdits 
pressupostaris, fins que no s’aprovi la relació de llocs de treball adaptada a aquest Reial 
decret.

2. Mentre no entri en vigor la nova relació de llocs de treball, els llocs de treball 
enquadrats a les unitats suprimides per aquest Reial decret s’han d’adscriure 
provisionalment mitjançant una resolució del titular de la Subsecretaria a les que es regulen 
en aquest Reial decret, en funció de les atribucions que tinguin assignades.

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, 11 de setembre de 2015.

FELIPE R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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