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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
13780

Reial decret 1112/2015, d’11 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de
l’organisme autònom Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació.

L’organisme públic Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA),
amb la naturalesa d’organisme autònom establerta a 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, ha estat
creat per l’article 8 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector
públic i altres mesures de reforma administrativa, procedent de la conversió de la Fundació
Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació en organisme públic, en
desplegament de les mesures previstes a l’informe de 21 de juny de 2013 de la Comissió
per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA), que van ser adoptades pel
Consell de Ministres mitjançant un acord publicat per l’Ordre HAP/1816/2013, de 2
d’octubre.
De la mateixa manera, l’article 7 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, modifica
l’article 32 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, per integrar la
Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora (CNEAI) en l’ANECA, mesura
prevista també a l’informe CORA. L’ANECA duu a terme activitats d’avaluació, certificació
i acreditació del nostre sistema universitari amb la finalitat de la seva millora contínua i
adaptació al desenvolupament de l’Espai Europeu d’Educació Superior; té programes
d’avaluació d’ensenyaments, institucions i professorat universitari, i disposa de programes
d’acreditació nacional de professorat universitari. D’altra banda, la CNEAI duu a terme
l’avaluació de l’activitat investigadora dels professors universitaris i del personal de les
escales científiques, a través dels seus comitès assessors formats per experts.
La Llei 15/2014, de 16 de setembre, indica en el seu preàmbul que, en l’àmbit educatiu,
es concentren en un únic organisme totes les funcions d’avaluació i acreditació del
professorat universitari, que fins ara exercien la fundació ANECA i la CNEAI.
L’ANECA està adscrita al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport a través de la Secretaria
General d’Universitats; les seves funcions estan definides als articles 32, 50, 52, 69, 72 i
86 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
D’altra banda, l’article 8.5 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, assenyala que
l’organisme autònom ANECA ha d’entrar en funcionament efectiu en el termini màxim de 6
mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, amb l’aprovació prèvia dels seus
estatuts i amb l’extinció prèvia de la Fundació ANECA.
L’Estatut de l’organisme autònom ANECA que aprova aquest Reial decret està dividit
en set capítols: el capítol I conté les disposicions generals, el capítol II regula els objectius
i principis d’actuació, el capítol III estableix l’estructura orgànica de l’organisme i regula les
funcions i el funcionament dels seus òrgans i els capítols IV a VII regulen el règim
economicofinancer, el règim patrimonial, el règim del personal i el règim jurídic.
El Reial decret, finalment, a més del seu objecte principal, modifica el Reial decret
1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari, el Reial decret
1677/2009, de 13 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament del Consell d’Universitats,
el Reial decret 257/2012, de 27 de gener, pel qual es desplega l’estructura orgànica bàsica
del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i 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.
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 a la reunió del dia 11 de desembre de 2015,
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DISPOSO:
Article únic. Aprovació de l’Estatut de l’organisme autònom Agència Nacional d’Avaluació
de la Qualitat i Acreditació.
De conformitat amb el que estableix l’article 8.3 i 5 de la Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa,
s’aprova l’Estatut de l’organisme autònom Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i
Acreditació, el text del qual s’insereix a continuació.
Disposició addicional primera. Integració de l’activitat i dels recursos humans i materials de la
Fundació ANECA i de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora (CNEAI).
1. S’incorpora com a personal de l’ANECA el que figuri, a la data de la seva entrada
en funcionament efectiu, en la plantilla de la Fundació ANECA, amb els mateixos drets i
obligacions que tingui en el moment de la seva integració.
2. De conformitat amb el que estableix l’article 32.1, paràgraf segon, de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, l’ANECA assumeix les funcions
d’avaluació de l’activitat investigadora que preveu el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost,
sobre retribucions del professorat universitari.
3. En tot cas, la incorporació del personal procedent de la fundació ANECA s’ha de
fer, en el moment oportú, amb la condició «a extingir» i sense que, en cap cas, aquest
personal adquireixi la condició d’empleat públic. Únicament pot adquirir la condició
d’empleat públic mitjançant la superació de les proves selectives que, si s’escau, pugui
convocar l’Administració pública a la qual s’incorpora, en els termes i d’acord amb els
principis que conté el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
Disposició addicional segona.

Referències normatives.

Les referències que es facin a la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat
Investigadora (CNEAI) en la normativa vigent en el moment d’aprovació d’aquest Reial
decret s’entenen fetes a l’organisme autònom Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat
i Acreditació (ANECA).
Les referències que es facin en la normativa vigent en el moment d’aprovació d’aquest
Reial decret al Ple de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora (CNEAI)
s’entenen fetes a la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora (CNEAI) de
l’ANECA regulada en aquest Reial decret.
Disposició addicional tercera.

No-increment de la despesa pública.

La creació de l’ANECA no ha d’implicar increment en la despesa pública respecte a la
supressió de la Fundació ANECA. En cap cas no pot suposar increment net d’estructura o de
personal, i s’ha de dotar, exclusivament, mitjançant la redistribució corresponent d’efectius.
Disposició addicional quarta. Aplicació de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i
funcionament de l’Administració General de l’Estat, i de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Mentre no entrin en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, són aplicables les disposicions que corresponguin de la Llei 6/1997, de 14
d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, i de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, als supòsits en què aquest Reial decret i Estatut fan
referència a les anteriors.
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Coordinació amb el Sistema espanyol de ciència,

La Secretària General d’Universitats ha de procurar que l’activitat de l’ANECA atengui
adequadament les necessitats del Sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació i ha
de promoure la participació de la Secretària d’Estat de Recerca, Desenvolupament i
Innovació en els òrgans d’assessorament i avaluació i, en particular, en la CNEAI.
Disposició transitòria primera. Començament d’activitats i permanència d’òrgans de
govern i càrrecs directius i de l’organització de la Fundació ANECA.
1. El començament d’activitats de l’organisme autònom Agència Nacional d’Avaluació
de la Qualitat i Acreditació (d’ara endavant ANECA) es produeix amb la seva entrada en
funcionament efectiu el mateix dia que entri en vigor la Llei que aprovi els seus primers
pressupostos, amb l’extinció prèvia de la Fundació ANECA, excepte per a la realització de
totes aquelles accions preparatòries de la constitució dels òrgans col·legiats que regula
aquest Reial decret, que es poden començar a realitzar a partir de l’endemà de la
publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat» d’aquest Reial decret.
2. A partir del començament d’activitats, l’ANECA s’ha de subrogar en la totalitat dels
béns, drets i obligacions de què siguin titulars la Fundació ANECA i la CNEAI, i ha de
passar a exercir les funcions a què es refereix l’article 6 del seu Estatut, i també succeeix
l’extinta Fundació i la CNEAI.
3. Els òrgans i les unitats de la Fundació ANECA i de la CNEAI han de continuar
exercint les seves funcions mentre no siguin objecte de constitució els òrgans als quals fa
referència l’Estatut de l’ANECA.
Mentre no es produeixi el nomenament del director de l’ANECA, té les competències
atribuïdes a aquest el director de la Fundació ANECA. Igualment, s’han de mantenir en les
seves funcions com a directius de l’organisme autònom ANECA els que tinguin aquesta
classificació a la Fundació ANECA, mentre no es produeixi el nomenament dels nous
càrrecs a què es refereix l’article 16.k) del seu Estatut.
4. Els llocs de treball de la Fundació ANECA s’adscriuen provisionalment als òrgans
que regula l’Estatut regulat per aquest Reial decret en funció de les atribucions que tinguin
assignades, mitjançant una resolució del subsecretari d’Educació, Cultura i Esport, fins
que no entri en vigor la nova relació de llocs de treball d’ANECA.
Disposició transitòria segona. Programes i procediments iniciats abans de l’entrada en
vigor d’aquest Reial decret.
1. Els programes que portava a terme la Fundació ANECA han de continuar mentre
no es modifiqui la seva normativa.
2. Les sol·licituds presentades abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret
s’han de resoldre d’acord amb les previsions vigents en el moment de la seva presentació.
Els sol·licitants amb expedients iniciats i no finalitzats abans de l’entrada en vigor del
present Reial decret poden desistir del procediment i sol·licitar l’avaluació de conformitat
amb les noves previsions.
3. Fins a l’entrada en vigor de la nova normativa que reguli els procediments i criteris
d’avaluació de l’activitat investigadora pels quals es regia l’actuació de la CNEAI, s’han de
seguir aplicant els que recull la normativa actual.
Disposició transitòria tercera.

Pagament d’assistències.

Mentre no autoritza el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques les assistències
per la concurrència a reunions dels òrgans col·legiats d’avaluació que formin part del nou
organisme autònom ANECA, són aplicables les assistències que hagin aprovat els òrgans
de l’extinta Fundació ANECA, sense perjudici dels límits que estableix el Reial decret
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
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Disposició final primera. Modificació del Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre
retribucions del professorat universitari.
El Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari,
es modifica en els termes següents.
U.

El punt 2 de l’apartat 4 de l’article 2 queda redactat de la manera següent:
«2. L’avaluació esmentada l’ha d’efectuar una comissió nacional, integrada en
l’ANECA i composta per representants del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i de
les comunitats autònomes, la qual pot sol·licitar, un cop escoltada la Comissió
Permanent del Consell d’Universitats, l’assessorament oportú de membres
rellevants de la comunitat científica nacional i internacional l’especialitat dels quals
es correspongui amb l’àrea investigadora dels sol·licitants, articulats en comitès
assessors per camps científics.»

Dos.

El punt 6 de l’apartat 5 de l’article 2 queda redactat de la manera següent:

«6. Les avaluacions per cada universitat s’han de fer una sola vegada l’any, i a
aquest efecte els interessats han de formular les seves sol·licituds abans del dia 31
de desembre de l’any en què es compleixi el pertinent període a avaluar. Si s’escau,
els efectes econòmics corresponents s’inicien l’1 de gener de l’any següent encara
que l’avaluació s’efectuï amb posterioritat a aquesta data.
Les avaluacions per part de la Comissió Nacional s’han de fer una sola vegada
l’any. La data de presentació de sol·licituds d’avaluació s’ha d’incloure en la
convocatòria anual que dicti la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional
i Universitats. Els efectes econòmics que corresponguin s’inicien l’1 de gener de
l’any següent a aquell en què s’hagi efectuat la convocatòria, encara que l’avaluació
s’efectuï amb posterioritat a aquesta data.»
Tres.

Se suprimeix el punt 7 de l’apartat 5 de l’article 2.

Disposició final segona. Modificació del Reial decret 1677/2009, de 13 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament del Consell d’Universitats.
El Reial decret 1677/2009, de 13 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament del
Consell d’Universitats, es modifica en els termes següents:
U.

L’apartat 5 de l’article 11 queda redactat de la manera següent:
«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 a la qual el Reial
decret d’estructura del departament competent en matèria d’universitats atribueixi
les funcions en matèria d’acreditació de professorat universitari.»

Dos.

Se suprimeix l’apartat 6 de l’article 11.

Disposició final tercera. Modificació del Reial decret 257/2012, de 27 de gener, pel
qual es desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
El Reial decret 257/2012, de 27 de gener, pel qual es desplega l’estructura orgànica
bàsica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, es modifica en els termes següents.
U.

L’article 2.1.b) queda redactat de la manera següent:
«L’organisme autònom Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació
(ANECA) i l’organisme autònom Servei Espanyol per a la Internacionalització de
l’Educació (SEPIE) s’adscriuen al Ministeri a través de la Secretaria General
d’Universitats.»
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Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 5.

Disposició final quarta. 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.
Es modifica l’apartat 1 de l’article 10 de l’Estatut de l’organisme autònom Servei
Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació, que queda redactat de la manera
següent:
«1. La Vicepresidència de l’organisme correspon a la persona titular de la
Direcció General de Política Universitària.»
Disposició final cinquena.

Desplegament i aplicació.

1. Es faculta el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per desplegar el que disposa
aquest Reial decret.
2. La creació de nous òrgans col·legiats i modificació o supressió dels existents s’ha
de dur a terme a proposta del director de l’ANECA mitjançant una ordre de la persona
titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, amb les formalitats i els requisits establerts
als articles 38 a 40 i 67.4 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de
l’Administració General de l’Estat.
Disposició final sisena.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret i l’Estatut que aprova entren en vigor el mateix dia que entri en
vigor la Llei de pressupostos generals de l’Estat en la qual s’aprovi el pressupost de
l’organisme autònom ANECA, excepte per a la realització de totes aquelles accions
preparatòries de la constitució dels òrgans col·legiats que regula aquest Reial decret, que
es poden començar a realitzar a partir de l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de
l’Estat» d’aquest Reial decret.
Madrid, 11 de desembre de 2015.
FELIPE R.
El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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ANNEX
Estatut de l’organisme autònom Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i
Acreditació (ANECA)
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Naturalesa, règim jurídic i adscripció.
1. L’organisme autònom Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació
(ANECA), creat per l’article 8 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
sector públic i altres mesures de reforma administrativa, és un organisme autònom dels
que preveu 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, al qual li corresponen les funcions que preveu l’article 32
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i qualsevol altra que li atorgui
la seva normativa de desplegament.
L’ANECA està adscrit al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a través de la Secretària
General d’Universitats o, si s’escau, de l’òrgan superior o directiu del Ministeri que tingui
encomanada la responsabilitat en matèria d’universitats.
2. L’ANECA té personalitat jurídica pública diferenciada, patrimoni i tresoreria propis,
i plena capacitat jurídica i d’obrar, i exerceix les seves competències amb plena
independència funcional.
3. L’ANECA es regeix pel que disposen la Llei 15/2014, de 16 de setembre, i el
present Estatut, i per la resta de l’ordenament jurídic que li sigui aplicable.
En particular, es regeix per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic; pel que disposa, en tot allò que sigui aplicable, la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre; en l’exercici de les seves funcions públiques, l’ANECA ha d’actuar de
conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; també es regeix pel text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per la Llei 47/2003,
de 26 de novembre, general pressupostària, per la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
patrimoni de les administracions públiques, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i, en general, per les normes que despleguin les disposicions
esmentades i per aquelles altres que siguin aplicables.
4. L’ANECA desenvolupa la seva activitat d’acord amb els principis de legalitat i
seguretat jurídica, competència tècnica i científica, objectivitat, independència i
transparència, desplegats a l’article 7 d’aquest Estatut, atenent els criteris d’actuació
usuals per a aquestes institucions en l’Espai Europeu d’Educació Superior, i en general en
tot l’àmbit internacional, a fi d’assegurar i promoure el reconeixement de l’educació superior
d’Espanya en l’àmbit internacional.
Article 2.

Independència funcional.

1. En l’exercici de les seves funcions i per al compliment dels fins que li han estat
assignats, l’ANECA actua amb plena independència funcional. El Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport, o, si s’escau, el Ministeri competent en matèria d’universitats, exerceix
respecte de l’ANECA les facultats que li atribueixi la normativa vigent, amb estricte respecte
al seu àmbit d’autonomia.
2. Sense perjudici de la col·laboració amb altres òrgans i de les facultats de direcció
estratègica, avaluació i control dels resultats de la seva activitat per part de l’òrgan al qual
estigui adscrita l’ANECA, recollides a l’article 98.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, ni el
personal ni els membres dels òrgans de l’ANECA no poden acceptar, ni sol·licitar, en
l’exercici de les seves funcions, instruccions de cap entitat pública o privada.
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Objecte.

L’objecte de l’ANECA és la promoció i l’assegurament de la qualitat del sistema
d’educació superior a Espanya mitjançant processos d’orientació, avaluació, certificació i
acreditació, a fi de contribuir al desenvolupament de l’Espai Europeu d’Educació Superior,
així com contribuir a la informació i la transparència enfront de la societat, d’acord amb el
que estableixen els articles 31 i 32 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, i
qualsevol altra que li sigui aplicable.
Article 4.

Potestats administratives.

Correspon a l’ANECA, dins de l’àmbit de les seves competències, l’exercici de les
potestats administratives precises per al compliment dels seus fins i el desenvolupament
dels seus programes, en els termes que estableix el present Estatut i d’acord amb la
legislació aplicable.
Aquestes potestats també es poden coordinar a través d’instruments de col·laboració
amb organismes nacionals i internacionals, públics i privats.
CAPÍTOL II
Objectius i principis d’actuació
Article 5.

Objectius.

1. Dins del seu àmbit de competències i d’acord amb el que estableix el present
Estatut, l’activitat de l’ANECA es dirigeix a la promoció i l’assegurament de la qualitat en
l’ensenyament superior, i molt particularment de les universitats espanyoles, tant en el
context nacional com en l’internacional, i té com a objectius els que descriu l’article 31 de
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre.
2. L’ANECA ha d’impulsar, al costat dels òrgans d’avaluació creats per llei de les
comunitats autònomes, l’adopció de criteris de garantia de qualitat de conformitat amb
estàndards internacionals, en els seus àmbits de competències respectius. Amb aquesta
finalitat, ha de promoure l’establiment de mecanismes de cooperació i reconeixement mutu
entre agències, d’acord amb el que estableix l’article 31.2 i 3 de la Llei orgànica 6/2001, de
21 de desembre.
Article 6.

Funcions.

1. En el seu àmbit de competències, corresponen a l’ANECA, utilitzant protocols i
criteris d’avaluació de referència internacional, les funcions d’orientació, avaluació,
certificació i acreditació de:
a) Els ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial
i validesa a tot el territori nacional.
b) Els mèrits dels aspirants als cossos docents i al professorat contractat de les
universitats.
c) Les activitats docents, investigadores, de transferència de coneixement i de gestió,
del personal docent i investigador de les universitats i del personal investigador funcionari
de carrera dels organismes públics de recerca, que puguin generar complements
retributius, de conformitat amb el que preveuen el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost,
sobre retribucions del professorat universitari, i la Llei 14/2011 de la ciència, la tecnologia
i la recerca, i altra normativa vigent, així com el que pugui establir la normativa autonòmica,
quan correspongui.
d) Les institucions i els centres universitaris.
e) Les activitats, els plans de desenvolupament de titulacions, programes, serveis i
gestió dels centres i institucions d’educació superior, així com dels centres d’educació
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superior que imparteixin ensenyaments a Espanya de conformitat amb sistemes educatius
estrangers o centres universitaris espanyols a l’estranger.
f) Els títols universitaris estrangers, a través de procediments d’homologació i
reconeixement d’equivalències a títols universitaris espanyols o convalidacions, en els
termes que es determinin per reglament.
g) La correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l’educació
superior (MECES) dels títols universitaris nacionals anteriors al Reial decret 1393/2007, de
29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, en
els termes que es determinin per reglament.
2.

En el seu àmbit de competències, corresponen així mateix a l’ANECA:

a) La realització, edició i difusió d’estudis i prospectiva en matèria d’orientació,
avaluació, certificació i acreditació de les universitats espanyoles, actuant com a
observatori de la qualitat del sistema espanyol d’universitats, en col·laboració amb les
comunitats autònomes i altres organismes amb funcions anàlogues.
b) La promoció, avaluació i certificació dels sistemes de garantia interns de qualitat
de les universitats i els seus centres.
c) La formació d’avaluadors i tècnics en garantia de qualitat.
d) La recerca sobre temes relatius a la qualitat de l’ensenyament superior, la difusió
d’experiències i projectes, així com la realització de programes de capacitació, quan així
es requereixi, a altres agències o òrgans d’avaluació.
e) L’aportació d’informació oportuna i assessorament als consells socials de les
universitats públiques espanyoles quan sigui requerida per a això, així com a altres
institucions o agents d’interès del sistema universitari.
f) L’execució de les polítiques públiques que li atribueixi la normativa vigent, o que li
siguin encomanades o en els convenis formalitzats, a aquests efectes, amb altres
administracions, departaments o organismes.
g) Altres activitats i programes que es puguin dur a terme per tal de fomentar la
qualitat de les activitats acadèmiques per part de les universitats i administracions
públiques restants.
h) Les funcions restants que li atribueixin la Llei, aquest Estatut i la resta de la
normativa vigent o que li siguin encomanades, dins del seu objecte i el seu àmbit de
competències.
3. Les funcions d’orientació, avaluació, acreditació i certificació de l’ANECA s’articulen
a través del judici d’experts, d’acord amb el que estableixen aquest Estatut i la normativa
corresponent a cada programa.
4. Per al desenvolupament efectiu de les funcions assenyalades, l’ANECA pot:
a) Establir convenis, acords i contractes amb institucions i organismes públics,
universitats i entitats privades que duguin a terme activitats en els àmbits funcionals propis
de l’ANECA.
b) Formalitzar els negocis jurídics amb entitats públiques i privades o amb persones
físiques que siguin necessaris per obtenir els ingressos que permetin finançar les activitats
que es requereixin.
c) Promoure l’edició de publicacions i l’organització d’activitats de caràcter científic
d’àmbit nacional i internacional.
d) Representar, quan escaigui, l’Administració General de l’Estat davant els òrgans i
organismes de caràcter d’àmbit nacional i internacional en les matèries de competència de
l’ANECA.
e) Impulsar la cooperació en les àrees de la seva competència amb les comunitats
autònomes.
f) Desenvolupar programes i activitats de cooperació internacional en les àrees de la
seva competència.
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Principis d’actuació.

1. L’ANECA ha de respectar en la seva actuació els principis de servei als interessos
generals, eficàcia i servei al ciutadà, així com de legalitat i seguretat jurídica, atenent els
criteris d’actuació usuals d’aquestes institucions en l’àmbit internacional, col·laborant en la
consecució dels nivells més alts de qualitat del sistema espanyol d’educació superior; de
conformitat amb el que disposa l’article 1.4 d’aquest Estatut, ha de desenvolupar la seva
activitat d’acord amb els principis següents:
a) Principi de competència tècnica i científica, que garanteix que el personal, grups o
entitats que desenvolupen materialment les activitats d’orientació, avaluació, acreditació i
certificació tenen les capacitats tècniques, científiques i materials necessàries per assolir
els fins que la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, i la resta de normativa que li sigui
aplicable estableixin per a l’ANECA.
b) Principi d’independència d’actuació, criteri, dictamen i judici en la realització de
totes les seves activitats, a fi de garantir que porta a terme les seves funcions d’acord amb
criteris tecnicocientífics i de gestió, preestablerts i públics, amb absoluta imparcialitat.
c) Principis de transparència i participació, entesos respectivament com la rendició
de comptes als ciutadans i com el compromís de consulta i participació dels interessats en
el desenvolupament dels seus treballs, informant dels principis, procediments i criteris
d’avaluació vigents en cada moment.
d) Principi d’ètica professional i responsabilitat pública, entès com el compromís del
personal de l’ANECA i els experts que hi col·laborin d’observar en la seva actuació els
valors continguts en el Codi ètic d’ANECA, així com en les normes de conducta aplicables
als empleats públics de l’Administració General de l’Estat.
e) Principis d’autonomia i responsabilitat, entesos, respectivament, com la capacitat
de l’ANECA de gestionar amb autonomia els mitjans posats a la seva disposició per assolir
els objectius compromesos i com la seva disposició a assumir les conseqüències dels
resultats assolits.
f) Principis de cooperació interadministrativa i participació institucional, entesos,
respectivament, com la disposició activa a col·laborar amb altres administracions i amb
altres institucions.
g) Principi de qualitat i millora contínua, entès com el compromís sistemàtic amb
l’autoavaluació i la utilització de models d’excel·lència que permetin establir àrees de
millora i prestar els seus serveis de manera innovadora, a fi d’assegurar la utilització de
criteris i processos de garantia de qualitat interna.
h) Principis, disposicions i bones pràctiques establertes en l’Espai Europeu
d’Educació Superior, per a l’orientació, avaluació, acreditació i certificació de les activitats
del servei públic d’educació superior, així com els principis generals, directrius i criteris
internacionalment admesos, dirigits tots a millorar els processos de garantia externa de
qualitat, per a la qual cosa s’ha d’integrar en les xarxes internacionals existents i ha
d’establir els mecanismes oportuns de cooperació a aquest efecte.
i) Principis d’igualtat de gènere i no-discriminació.
2. L’ANECA ha d’instrumentar les mesures oportunes per donar compliment als
principis que preveu l’apartat anterior, i perquè pugui ser reconeguda per la comunitat
acadèmica i per la societat en general com una institució accessible i eficient en l’exercici
de les seves funcions; tot això s’ha de concretar mitjançant un sistema de garantia interna
de qualitat avalat externament amb validesa internacional, que vinculi tant el personal
d’ANECA com els agents externs que hi col·laborin.
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CAPÍTOL III
Estructura orgànica
Secció 1.ª Disposicions generals
Article 8.

Òrgans de l’ANECA.

L’ANECA s’estructura en els òrgans següents:
1.

Òrgans de govern i direcció:

a)
b)

El Consell Rector.
El director.

2.

Òrgans d’assessorament i avaluació:

a) Comissió d’Assessorament per a l’Avaluació d’Ensenyaments i Institucions.
b) Comissió d’Assessorament per a l’Avaluació del Professorat.
c) Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora (CNEAI).
3.

Òrgans de gestió:

a) Gerència.
b) Divisió d’Avaluació d’Ensenyaments i Institucions.
c) Divisió d’Avaluació del Professorat.
Secció 2.ª El Consell Rector
Article 9. El Consell Rector.
El Consell Rector és l’òrgan col·legiat de govern, al qual correspon el control i
seguiment de les activitats de l’ANECA, així com mantenir-ne informats els diferents grups
d’interès de l’educació superior, d’acord amb aquest Estatut i la normativa vigent restant.
Article 10.

Règim jurídic del Consell Rector.

El Consell Rector és un òrgan col·legiat el règim jurídic del qual s’ajusta a les normes
que conté la secció 3.ª del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.
Article 11. Composició del Consell Rector.
1. El Consell Rector té 9 membres, amb la composició següent:
a) La persona titular de la Secretària General d’Universitats del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport, o, si s’escau, de l’òrgan superior o directiu amb competències que es
desenvolupin en l’àmbit universitari, que n’és el president.
b) La persona titular de la Direcció General de Política Universitària del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport, que n’és el vicepresident.
c) Un representant de l’administració autonòmica amb responsabilitat en
ensenyament universitari, designat per la Conferència General de Política Universitària,
que ha de pertànyer necessàriament a una de les comunitats autònomes en què l’ANECA
és l’òrgan d’avaluació externa en matèria d’universitats. Aquest representant ha de tenir
almenys rang de director general.
d) Dos rectors d’universitats, designats per la Conferència de Rectors de les
Universitats Espanyoles entre els seus membres, dels quals un ha de pertànyer a una
universitat d’una comunitat autònoma en la qual l’ANECA sigui l’òrgan d’avaluació externa
en matèria d’universitats, i l’altre ha de pertànyer a una universitat privada o de l’Església
catòlica.
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e) Un estudiant, que ha de ser la persona titular de la vicepresidència corresponent
del Consell d’Estudiants Universitaris de l’Estat.
f) Un representant dels consells socials, designat entre els seus membres per la
Conferència de Consells Socials de les Universitats Espanyoles.
g) Un representant sindical del personal docent i investigador de les universitats,
designat per l’organització sindical i professional més representativa de la Mesa Sectorial
d’Universitats.
h) Un representant de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials,
designat per aquesta.
2. Els vocals nomenats per designació personal ho són per un període de dos anys,
i poden romandre dos períodes consecutius com a màxim. Els vocals que ho siguin per raó
del càrrec que ocupen cessen en la representació quan cessin en el càrrec.
3. La substitució del president l’ha de fer el vicepresident, qui n’exerceix les funcions
en cas de vacant, absència o malaltia.
4. Ha d’actuar com a secretari del Consell Rector el director de l’ANECA, qui té veu
però no vot en les deliberacions.
Article 12.
1.

Funcions del Consell Rector.

Correspon al Consell Rector:

a) Supervisar la gestió desenvolupada per l’ANECA, sense perjudici de les
competències del Ministeri competent en matèria d’universitats.
b) Aprovar els comptes anuals de l’ANECA a proposta del seu director.
c) Nomenar i separar el director i prorrogar-ne el mandat, a proposta del president del
Consell Rector.
d) Aprovar, a proposta del director, un codi ètic per al personal i els avaluadors que
col·laborin amb l’ANECA.
e) Aprovar, a proposta del director, els criteris i el procediment de selecció dels
membres de les comissions d’assessorament per a l’Avaluació d’Ensenyaments i
Institucions, i de Professorat.
f) Qualssevol altres tasques que li siguin directament encomanades pel Ministeri
responsable i aquelles funcions que li atribueixin aquest Estatut i la normativa vigent restant.
2.

El Consell ha de ser informat pel director de l’ANECA de:

a) Les línies i els criteris d’actuació de l’ANECA.
b) Els plans i programes de caràcter anual i plurianual, en particular el pla anual
d’objectius i el pla estratègic.
c) L’estat d’execució pressupostària.
d) L’avantprojecte de pressupostos.
e) La memòria anual d’activitats.
3. El Consell Rector no ha de participar en aquelles decisions vinculades amb
informes d’avaluació, ni en l’establiment dels criteris i metodologies d’avaluació.
Article 13.

Règim de funcionament del Consell Rector.

1. El Consell s’ha de reunir almenys dues vegades l’any en sessió ordinària, convocat
pel seu president.
El president pot acordar la celebració de reunions extraordinàries, per iniciativa pròpia
o de la quarta part dels vocals, tantes vegades com sigui necessari per al desenvolupament
de les funcions que el Consell Rector té encomanades.
2. El president, a petició de qualsevol dels membres del Consell Rector o a iniciativa
pròpia, pot convocar a les reunions del Consell Rector, amb veu però sense vot, les
persones que, per la seva experiència o rellevància institucional, puguin aportar una
informació rellevant sobre els temes inclosos en l’ordre del dia.
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Secció 3.ª El director
Article 14.

El director.

El director és l’òrgan executiu unipersonal, al qual corresponen la direcció i gestió
ordinària de l’ANECA, i té rang de director general.
Article 15.

Nomenament, separació i suplència del director.

1. El director de l’ANECA és nomenat i separat pel Consell Rector, a proposta del seu
president, de conformitat amb l’article 8.3 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, entre personal
funcionari de carrera pertanyent a cossos o escales del subgrup A1 de l’àmbit acadèmic o
investigador, de prestigi reconegut, amb capacitat de gestió i organització, així com
experiència en avaluació de la qualitat en l’àmbit del sistema d’educació superior i que,
com a mínim, disposi de tres trams de productivitat investigadora reconeguts per la CNEAI
o per organismes internacionals amb competències i característiques similars.
El nomenament del director es fa per un període de tres anys, prorrogable per un altre
període de fins a tres anys.
2. El director de l’ANECA ha d’exercir el seu càrrec amb dedicació absoluta, plena
independència i total objectivitat; no està subjecte a un mandat imperatiu, ni rep instruccions
expresses de cap autoritat respecte a decisions acadèmiques o d’avaluació.
3. En cas d’absència, vacant o malaltia del director de l’ANECA, n’assumeix les
funcions el gerent de l’organisme, excepte aquelles funcions pròpiament acadèmiques per
al desenvolupament de les quals la suplència ha de ser exercida per cada director de les
divisions d’avaluació, en els seus àmbits respectius.
Article 16.

Funcions del director.

Corresponen al director de l’ANECA les funcions següents:
a) Exercir la representació de l’ANECA.
b) Exercir la direcció de l’ANECA i del seu personal.
c) Programar, dirigir, coordinar i supervisar les activitats de l’ANECA que siguin
necessàries per a l’exercici de les seves funcions.
d) Elaborar els plans anuals i plurianuals d’actuació, en particular el pla anual
d’objectius i el pla estratègic, així com la memòria anual d’activitats i tots els documents
extraordinaris que consideri necessaris.
e) Dissenyar i aprovar els programes d’avaluació, un cop escoltats els òrgans
d’assessorament corresponents, d’acord amb el pla estratègic, els plans d’actuació i la
legislació vigent.
f) Establir, dins dels objectius, plans i programes d’acció anuals o plurianuals, els
indicadors del compliment dels objectius esmentats i del grau d’eficiència en la gestió.
g) Elaborar l’avantprojecte de pressupost anual de despeses i ingressos de l’ANECA,
formular els seus comptes anuals per a la seva aprovació posterior per part del Consell
Rector, i retre els comptes anuals esmentats.
h) Administrar el patrimoni de l’ANECA i garantir-ne el manteniment i la conservació.
i) Aprovar les despeses i ordenar els pagaments, així com proposar les modificacions
pressupostàries que siguin pertinents, de conformitat amb la normativa vigent i amb els
límits que s’hi estableixen.
j) Dictar tota classe d’actes i celebrar tota classe d’actes, convenis, acords i contractes
en nom de l’ANECA, de conformitat amb la normativa vigent i amb els límits que s’hi
estableixen.
k) Proposar al titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport el nomenament dels
directors de divisió, així com del gerent.
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l) Elaborar els criteris i el procediment de selecció dels membres de les comissions
d’Assessorament per a l’Avaluació d’Ensenyaments i Institucions i del Professorat de
l’ANECA, i elevar-lo al Consell Rector per a la seva aprovació.
m) Establir els criteris per a la selecció i el nomenament dels comitès i comissions
d’avaluació, quan correspongui, un cop escoltats els òrgans d’assessorament
corresponents.
n) Nomenar els membres dels òrgans d’assessorament i avaluació de l’ANECA.
ñ) Elaborar la proposta d’un codi ètic per al personal i els avaluadors que col·laborin
amb l’ANECA, que ha de ser aprovat pel Consell Rector.
o) Aprovar, quan correspongui, les normes de funcionament intern i els protocols
propis de l’ANECA.
p) Resoldre les convocatòries de provisió de llocs de treball, quan correspongui de
conformitat amb la normativa aplicable.
q) Exercir totes les funcions que li atribueixi el present Estatut i el Consell Rector de
l’ANECA, o li encarreguin les disposicions vigents, així com les no encomanades
expressament als altres òrgans de l’ANECA.
r) Facilitar al Consell Rector la informació prevista a l’article 12.2 d’aquest Estatut.
Secció 4.ª Estructura orgànica i funcional
Article 17.

Organització administrativa de l’ANECA.

1. Depenen directament de la Direcció de l’ANECA els òrgans de gestió següents,
amb rang de Subdirecció General:
a) La Gerència.
b) La Divisió d’Avaluació d’Ensenyaments i Institucions.
c) La Divisió d’Avaluació del Professorat.
2. El gerent ha de ser nomenat entre personal funcionari de carrera de l’Administració
General de l’Estat, pertanyent a cossos o escales del subgrup A1.
Els directors de divisió han de ser nomenats entre personal funcionari de carrera de
l’Administració General de l’Estat, pertanyent a cossos o escales del subgrup A1, o entre
personal pertanyent als cossos de professors titulars d’universitat i catedràtics d’universitat.
3. La Gerència assumeix les funcions següents:
a) Administració general i règim interior de l’ANECA.
b) Gestió econòmica i pressupostària de l’organisme, així com l’administració
patrimonial de l’organisme, sense perjudici de les competències que siguin pròpies del
director de l’ANECA.
c) Gestió de recursos humans, sense perjudici de les competències que siguin
pròpies del director de l’ANECA i, si s’escau, de la Subsecretaria d’Educació, Cultura i
Esport.
d) Gestió dels serveis i recursos informàtics de l’ANECA.
e) Suport al director en els afers jurídics relacionats amb l’activitat pròpia de l’ANECA
i la coordinació d’aquests afers, així com els relatius a procediments administratius i
contractació, sense perjudici de l’assessorament, representació i defensa en judici que
correspon a l’Advocacia de l’Estat.
f) Gestió de la normativa interna de l’organisme i redacció i tramitació dels convenis
i acords en les matèries competència de l’ANECA.
g) Custòdia dels expedients administratius i dels arxius de l’ANECA.
h) Les assignades pel director de l’ANECA i qualsevol altra que li pugui correspondre
d’acord amb la normativa vigent.
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4. La Divisió d’Avaluació d’Ensenyaments i Institucions assumeix les funcions
següents:
a) La gestió dels programes d’avaluació d’ensenyaments i institucions.
b) L’emissió d’informes derivats dels programes esmentats.
c) La presidència de la Comissió d’Assessorament per a l’Avaluació d’Ensenyaments
i Institucions.
d) Les assignades pel director de l’ANECA i qualsevol altra que li pugui correspondre
d’acord amb la normativa vigent.
5.

La Divisió d’Avaluació del Professorat assumeix les funcions següents:

a) La gestió dels diferents programes relacionats amb l’avaluació del professorat.
b) L’emissió d’informes derivats dels programes esmentats.
c) La presidència de la Comissió d’Assessorament per a l’Avaluació del Professorat.
d) La coordinació general de la CNEAI, i a aquest efecte ha de:
1r) Impulsar, coordinar i agilitzar les actuacions de la CNEAI.
2n) Elaborar informes relatius a les funcions i actuacions de la CNEAI.
3r) Elaborar la memòria anual d’activitats de la CNEAI.
4t) Elaborar i presentar la proposta de nomenaments dels membres dels comitès
assessors i, si s’escau, d’experts.
5è) Coordinar el funcionament dels comitès assessors i, si s’escau, dels experts, i
facilitar la documentació necessària per a l’exercici de les seves funcions i atenent les
incidències que es puguin produir.
6è) Custodiar l’arxiu de la CNEAI.
7è) Qualsevol altra funció que se li encarregui o delegui.
e) Les assignades pel director de l’ANECA i qualsevol altra que li pugui correspondre
d’acord amb aquest Estatut i la resta de la normativa vigent.
Depenen administrativament de la Divisió d’Avaluació del Professorat les comissions
d’acreditació i comissions de revisió per a l’accés als cossos docents universitaris, que
regula el Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre, pel qual s’estableix l’acreditació nacional
per a l’accés als cossos docents universitaris, així com els processos d’avaluació i
certificació per a la contractació de personal docent universitari que regula el Reial decret
1052/2002, d’11 d’octubre.
6. Cada unitat administrativa ha de disposar d’indicadors de qualitat i de control de la
seva gestió i resultats.
Secció 5.ª Òrgans d’assessorament i avaluació
Article 18.
1.

Comissions.

L’ANECA disposa de les comissions d’avaluació següents:

a) Comissió d’Assessorament per a l’Avaluació d’Ensenyaments i Institucions.
b) Comissió d’Assessorament per a l’Avaluació del Professorat.
c) Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora (CNEAI).
2. Les comissions d’Assessorament per a l’Avaluació d’Ensenyaments i Institucions i
del Professorat són òrgans tècnics de l’ANECA en els seus respectius àmbits d’avaluació,
i hi han de participar acadèmics de reconeguda competència, estudiants universitaris,
professionals amb coneixements en l’àmbit de l’educació superior i investigadors.
El nombre màxim de membres titulars de les comissions d’Assessorament per a
l’Avaluació d’Ensenyaments i Institucions i del Professorat és de 12.
El procediment de selecció dels membres d’aquestes comissions ha de ser elaborat
pel director, que l’ha d’elevar al Consell Rector perquè l’aprovi; els seus membres són
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nomenats pel director de l’ANECA. Els presidents d’aquestes comissions d’assessorament
per a l’avaluació són els directors de les divisions corresponents.
Entre les funcions de les comissions figuren les d’assessorament en la proposta de
nous programes d’avaluació per part del director de l’ANECA, seguiment del
desenvolupament d’aquells que els competeixin, així com, en aquells programes les
normes reguladores dels quals no prevegin comissions de reclamacions, informe dels
recursos i reclamacions presentats enfront dels actes del director de l’ANECA, de
conformitat amb la normativa aplicable.
3. Les comissions d’acreditació que regula el capítol II del Reial decret 1312/2007, de
5 d’octubre, han de retre comptes de la seva actuació a l’ANECA, que ha d’establir
mecanismes de funcionament intern i coordinació de les comissions per garantir la
coherència en el seu funcionament i dels resultats de les seves avaluacions. Cada
comissió d’acreditació es compon d’1 president, 1 secretari i entre 5 i 11 vocals titulars i
entre 4 i 6 vocals suplents.
4. Les comissions de revisió que regula el capítol IV del Reial decret 1312/2007, de
5 d’octubre, depenen administrativament de la Divisió d’Avaluació del Professorat. Cada
comissió de revisió es compon d’1 president, 1 secretari tècnic i entre 6 i 9 vocals titulars,
i entre 4 i 6 vocals suplents.
5. En el nomenament dels membres de les diferents comissions d’avaluació s’ha de
respectar el principi de composició equilibrada reconegut a la Llei orgànica 3/2007, de 22
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Secció 6.ª Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora (CNEAI)
Article 19.

Funcions i organització de la CNEAI.

1. La CNEAI és l’òrgan de l’ANECA responsable de l’avaluació de l’activitat
investigadora a l’efecte del reconeixement dels complements retributius corresponents, de
conformitat amb la normativa aplicable.
2. Correspon a la CNEAI:
a) Dur a terme l’avaluació de l’activitat investigadora dels professors universitaris a
què es refereix l’article 2.4 del Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, així com l’avaluació
de l’activitat investigadora del personal investigador funcionari de carrera al servei dels
organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat, a què es refereix
l’article 25 de Llei 14/2011, d’1 de juny.
b) Aprovar els criteris de valoració i l’anàlisi del procés avaluador per a la seva
millora.
c) Resoldre sobre la concessió o denegació dels trams de recerca sotmesos a
avaluació. A aquest efecte pot assumir el resultat de les avaluacions contingudes als
informes dels comitès assessors. En cas que els informes esmentats no siguin assumits
per la CNEAI, s’han d’incorporar a la resolució corresponent els motius que l’han portat a
apartar-se dels referits informes.
d) Orientar els criteris de l’avaluació científica.
e) Aprovar la memòria anual.
f) Determinar el nombre de camps científics, la seva denominació i les àrees que hi
estan adscrites.
g) Aprovar o rebutjar la proposta de nomenaments dels presidents i vocals
especialistes membres dels comitès assessors, així com, si s’escau, d’experts.
3. La CNEAI ha d’estar presidida pel director de l’ANECA. El vicepresident és la
persona titular de la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport. La CNEAI ha d’estar formada per un representant designat per cadascuna
de les comunitats autònomes amb competència en matèria d’universitats i/o recerca, i rang
almenys de director general. Així mateix, han de formar part de la CNEAI dotze acadèmics
i investigadors, que han de ser designats per la persona titular de la Secretaria d’Estat
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d’Educació, Formació Professional i Universitats. Actua com a secretari de la CNEAI el
director de la Divisió d’Avaluació del Professorat de l’ANECA, qui també n’és membre de
ple dret.
4. La CNEAI ha de sol·licitar l’assessorament dels membres de la comunitat científica
a través de comitès assessors, per camps científics.
La proposta de membres dels comitès assessors l’ha de dur a terme el director de
l’ANECA, un cop escoltat el Consell d’Universitats, entre investigadors de prestigi que, en
cas de ser espanyols, tinguin reconeguts, almenys, tres trams de recerca.
La CNEAI pot constituir fins a 15 comitès assessors. Cada comitè assessor es compon
d’1 president i entre 2 i 9 vocals.
Article 20.

Funcionament de la CNEAI.

1. Els dotze acadèmics i investigadors membres de la CNEAI han de fer un informe
sobre els recursos d’alçada en relació amb les sol·licituds d’avaluació de l’activitat
investigadora.
Així mateix, amb caràcter biennal, i després de sol·licitar l’assessorament dels comitès
dels diferents camps científics, han de presentar a la CNEAI una proposta de criteris
específics per a l’avaluació de l’activitat investigadora. La CNEAI, a través del seu
president, ha d’elevar la proposta a la Secretaria d’Estat competent en matèria
d’universitats, per a la seva publicació posterior al «Butlletí Oficial de l’Estat».
2. Els actes de la CNEAI s’han de formalitzar mitjançant acords, que s’han d’adoptar
per majoria dels assistents. En cas d’empat, dirimeix el vot del president.
3. Els recursos d’alçada han de ser resolts pel director de l’ANECA.
CAPÍTOL IV
Règim economicofinancer
Article 21.
1.

Recursos econòmics.

Els recursos econòmics de l’ANECA poden provenir de les fonts següents:

a) Els béns i valors que en constitueixen el patrimoni.
b) Els productes i les rendes del patrimoni esmentat.
c) Les consignacions específiques assignades en els pressupostos generals de
l’Estat.
d) Les transferències corrents o de capital que procedeixin de les administracions o
entitats públiques.
e) Les aportacions voluntàries, subvencions, donacions, herències o llegats i altres
ingressos que concedeixin o atorguin a favor seu qualssevol persones públiques o
privades, o persones físiques, espanyoles o estrangeres.
f) Les taxes i altres ingressos públics dimanants de la seva activitat.
g) Els ingressos propis, ordinaris i extraordinaris, que estigui autoritzada a percebre,
inclosos els derivats per prestació de serveis, com a contraprestació per les activitats que
pugui dur a terme en virtut de convenis, contractes, comandes de gestió o per disposició
legal, per a altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, o per a
persones físiques.
h) Qualssevol altres recursos econòmics, ordinaris o extraordinaris, que legalment li
puguin correspondre o li puguin ser atribuïts.
2. Els ingressos i pagaments que hagi d’efectuar l’ANECA s’han de fer a través del
compte que mantingui, al Banc d’Espanya o bé en altres entitats de crèdit, per a l’obertura
dels quals és necessària l’autorització prèvia de la Direcció General del Tresor i Política
Financera en els termes que estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre.
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Règim economicofinancer.

1. El règim pressupostari, economicofinancer i de comptabilitat de l’ANECA és el que
estableixen per als organismes autònoms la Llei 47/2003, de 26 de novembre, i altres
disposicions vigents en la matèria.
2. Sense perjudici de les competències de fiscalització atribuïdes al Tribunal de
Comptes, el control de la gestió economicofinancera de l’ANECA correspon a la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat i s’exerceix sota la modalitat de control financer
permanent, en les condicions i en els termes que estableix la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, a través de la Intervenció Delegada en l’ANECA que depèn funcionalment i
orgànicament de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
3. L’ANECA està sotmesa a un control d’eficàcia, exercit pel Ministeri competent en
matèria d’universitats, que té com a finalitat comprovar el grau de compliment dels seus
objectius i la utilització adequada dels recursos assignats, sense perjudici del control
establert sobre això per la Llei 47/2003, de 26 de novembre.
Article 23.

Contractació.

El règim jurídic aplicable a la contractació de l’ANECA és el que estableix per a les
administracions públiques el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la seva normativa de desplegament.
Article 24.

Comptes anuals.

1. En els termes que estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, els comptes
anuals de l’ANECA els ha de formular el seu director, qui els ha d’elevar al Consell Rector
perquè els aprovi en el termini de tres mesos des del tancament de l’exercici econòmic.
Una vegada auditats els comptes per la Intervenció General de l’Administració General de
l’Estat, s’ha d’informar el Consell Rector d’aquests comptes, així com de l’informe de
l’auditoria corresponent.
2. La rendició de comptes correspon al director de l’ANECA. Els comptes s’han de
remetre a través de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat al Tribunal de
Comptes per a la seva fiscalització, dins dels set mesos següents a la terminació de
l’exercici econòmic.
3. Sense perjudici de la publicació dels comptes anuals a què fa menció l’article 136
de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, els comptes anuals s’han de fer públics mitjançant
la seva inclusió en l’informe general d’activitat de l’ANECA.
CAPÍTOL V
Règim patrimonial
Article 25.

Règim patrimonial.

1. El règim patrimonial de l’ANECA és el que estableix el present Estatut, amb
subjecció en tot cas al que estableix la Llei 33/2003, de 3 de novembre.
2. A més dels béns que integrin el seu mateix patrimoni, l’ANECA pot disposar dels
béns patrimonials de titularitat pública l’adscripció dels quals acordin l’Administració
General de l’Estat o altres administracions públiques, de conformitat amb el que disposa la
Llei 33/2003, de 3 de novembre, que han de conservar la qualificació jurídica originària i
que únicament poden ser utilitzats per al compliment dels seus fins, i correspon a l’ANECA
la seva utilització, administració i totes les prerrogatives referents al domini públic i als
béns patrimonials de l’Estat que estiguin establertes legalment.
3. Integren el patrimoni propi de l’ANECA el conjunt de béns i drets dels quals sigui
titular. L’ANECA pot adquirir tota classe de béns i drets per qualsevol de les maneres
admeses en l’ordenament jurídic.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 302

Divendres 18 de desembre de 2015

Secc. I. Pàg. 18

4. L’ANECA ha de formar i mantenir actualitzat l’inventari dels seus béns i drets, amb
l’única excepció dels de caràcter fungible. L’inventari s’ha de revisar, si s’escau, anualment
amb referència al 31 de desembre i s’ha d’incloure en el balanç que s’incorpori al compte
anual de l’organisme.
CAPÍTOL VI
Recursos humans
Article 26.

Règim de personal.

1. El personal de l’ANECA es regeix per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, pel text refós
de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23
d’octubre, i pel text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
2. Amb caràcter general, els llocs de treball de l’ANECA els ha d’ocupar personal
funcionari públic. El personal funcionari i laboral de l’ANECA es regeix per la normativa
sobre funció pública i legislació laboral aplicable a la resta del personal de l’Administració
General de l’Estat.
Article 27.

Ordenació de llocs de treball.

L’ANECA ha de proposar als òrgans competents, a través del Ministeri d’adscripció, la
seva relació de llocs de treball (RLT). La proposta d’RLT ha de ser elaborada pel director
de l’ANECA i ha de preveure les especificitats dels llocs i el règim de dedicació que permeti
cobrir les tasques necessàries per al compliment de les finalitats de l’ANECA.
CAPÍTOL VII
Règim jurídic
Article 28.

Resolucions i actes administratius i règim d’impugnació.

1. Els actes dictats pels òrgans de l’ANECA en l’exercici de potestats administratives
tenen la consideració d’actes administratius.
2. L’ANECA ha de dictar les normes internes necessàries per al compliment del seu
objecte i per al seu funcionament, a través de resolucions, instruccions i circulars del
director.
3. Els actes i les resolucions del director de l’ANECA posen fi a la via administrativa i
enfront d’aquests es pot interposar un recurs potestatiu de reposició, o es poden impugnar
directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que preveu
l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sense perjudici del règim de reclamacions
que la normativa reguladora dels diferents procediments pugui establir.
4. Enfront dels actes i les resolucions d’altres òrgans de l’ANECA diferents del
director es pot interposar un recurs d’alçada, que ha de ser resolt pel director de l’ANECA.
5. Correspon a la persona titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport la resolució
dels procediments de responsabilitat patrimonial seguits per actuacions de l’organisme, de
conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Article 29.

Informació i confidencialitat.

1. L’ANECA, en l’exercici de les seves activitats, se sotmet a la normativa de protecció
de dades de caràcter personal, en particular a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, i a les disposicions que la despleguen.
2. Per a l’elaboració de fitxers i bases de dades, l’ANECA pot sol·licitar la col·laboració
i el suport de les comunitats autònomes, les universitats, els organismes públics de recerca
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i altres organismes de recerca, i d’altres administracions públiques, i disposar de la
informació necessària que aquestes institucions i organismes li facilitin, a l’efecte de poder
exercir les funcions que li corresponen, d’acord amb aquest Estatut.
Article 30.

Assistència jurídica.

De conformitat amb el que preveu la Llei 52/1997, de 27 de novembre, l’assessorament
jurídic de l’ANECA ha de ser desenvolupat per l’Advocacia de l’Estat en el Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport, o del departament competent en matèria d’universitats.
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