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cedementos independentes, a citada vinculación dificul-
taba que os concursos se puidesen desenvolver coa nece-
saria funcionalidade e eficiencia.

Eliminado tal requisito, ao tempo que se asegura a 
comunicación da información necesaria á Secretaría 
Xeral do Consello de Coordinación Universitaria por parte 
das universidades, facilítase que estas pola súa vez poi-
dan desenvolver os seus concursos de acceso con maior 
axilidade e eficiencia.

Este real decreto recibiu o informe do Consello de 
Coordinación Universitaria.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Educación 
e Ciencia, coa aprobación previa do ministro de Adminis-
tracións Públicas, de acordo co Consello de Estado e logo 
da deliberación do Consello de Ministros na súa reunión 
do día 9 de febreiro de 2007,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do artigo 14.1 do Real decreto 
774/2002, do 26 de xullo, polo que se regula o sistema 
de habilitación nacional para o acceso a corpos de 
funcionarios docentes universitarios e o réxime dos 
concursos de acceso respectivos.

O punto 1 do artigo 14 do Real decreto 774/2002, do 26 
de xullo, polo que se regula o sistema de habilitación 
nacional para o acceso a corpos de funcionarios docentes 
universitarios e o réxime dos concursos de acceso res-
pectivos, queda redactado do seguinte modo:

«1. Os concursos de acceso a corpos de funcio-
narios docentes universitarios poderán ser convoca-
dos pola universidade, sempre e cando as prazas de 
que se trate fosen comunicadas á Secretaría Xeral 
do Consello de Coordinación Universitaria para os 
efectos previstos no capítulo II do presente real 
decreto. Os mencionados concursos serán publica-
dos no «Boletín Oficial del Estado» e no da Comuni-
dade Autónoma.»

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do disposto no 
artigo 149.1.18.ª e 30.ª da Constitución española e en uso 
da autorización outorgada ao Goberno pola disposición 
derradeira terceira da Lei orgánica 6/2001, do 21 de dec-
embro, de universidades, e é de aplicación en todo o 
territorio nacional.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor o día seguinte 
ao da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 9 de febrero de 2007.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Educación e Ciencia,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO 

 2826 REAL DECRETO 189/2007, do 9 de febreiro, 
polo que se modifican determinadas disposi-
cións do Real decreto 56/2005, do 21 de 
xaneiro, polo que se regulan os estudos uni-
versitarios oficiais de posgrao. («BOE» 36, 
do 10-2-2007.)

O Real decreto 56/2005, do 21 de xaneiro, polo que se 
regulan os estudos universitarios oficiais de posgrao, 
outorga ás universidades a responsabilidade para definir 

e desenvolver as súas estratexias e organización dos pro-
gramas oficiais de posgrao conducentes á obtención dos 
títulos oficiais de master e doutor.

De acordo coa redacción dada ao artigo 5.2 do citado 
real decreto, na modificación introducida polo Real 
decreto 1509/2005, do 16 de decembro, a Comunidade 
Autónoma, a quen corresponde autorizar a implantación 
dos programas oficiais de posgrao, deberá informar, 
unha vez acordada a citada autorización, o Consello de 
Coordinación Universitaria antes do 15 de febreiro de 
cada ano respecto aos programas de posgrao de nova 
implantación para o curso académico seguinte.

Porén, a experiencia adquirida neste primeiro ano de 
implantación puxo de manifesto a dificultade para cum-
prir co prazo para informar o Consello de Coordinación 
Universitaria, que resulta insuficiente tendo en conta o 
rigoroso proceso interno que require a aprobación e ela-
boración, tanto por parte das universidades como das 
comunidades autónomas, dos programas de posgrao. A 
modificación do citado prazo que se leva a cabo na pre-
sente norma facilitará ás universidades e ás comunidades 
autónomas a adecuada planificación e desenvolvemento 
das súas estratexias, para efectos de optimizar a oferta 
dos programas de posgrao previstos para o seguinte 
curso académico.

Por outro lado, a normativa de aplicación ás novas 
ensinanzas de posgrao establece que a súa implantación 
progresiva require a extinción, tamén progresiva, dos 
programas de doutoramento que estean en vigor na uni-
versidade de que se trate, de modo que a disposición 
transitoria segunda do Real decreto 56/2005 anterior-
mente citado prevé que o comezo do citado proceso de 
extinción teña lugar antes do 1 de outubro de 2007.

De acordo co anterior non cabería a posibilidade de 
que en outubro de 2007 se iniciasen novos programas de 
doutoramento rexidos pola normativa anterior. Tamén 
aquí a experiencia ten mostrado a insuficiencia do prazo 
previsto, polo que co fin de que a implantación dos novos 
programas se poida producir ao ritmo desexable e coas 
máximas garantías de calidade, a presente norma modi-
fica a disposición anterior e prevé a extinción dos anterio-
res programas de doutoramento coa implantación dos 
novos estudos de doutoramento e establecendo unha 
nova data límite, tras a finalización do curso académico 
2008-2009, para o comezo do citado proceso de extinción, 
con obxecto de lles facilitar ás universidades o adecuado 
desenvolvemento das súas estratexias no proceso de 
implantación dos novos estudos adaptados ao Espazo 
Europeo de Educación Superior.

O Consello de Coordinación Universitaria emitiu 
informe sobre o proxecto de real decreto.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Educación 
e Ciencia, coa aprobación previa do ministro de Adminis-
tracións Públicas, de acordo co Consello de Estado e logo 
de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión 
do día 9 de febreiro de 2007,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Real decreto 56/2005, do 
21 de xaneiro, polo que se regulan os estudos univer-
sitarios oficiais de posgrao.

O Real decreto 56/2005, do 21 de xaneiro, polo que se 
regulan os estudos universitarios oficiais de posgrao, 
modifícase nos seguintes termos:

Un. O punto 2 do artigo 5 queda redactado do 
seguinte modo:

«2. Do acordado no parágrafo anterior, as 
comunidades autónomas informarán o Consello de 
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Coordinación Universitaria antes do 30 de marzo de 
cada ano respecto aos programas de posgrao de 
nova implantación para o curso académico seguinte. 
Estes programas e os seus correspondentes títulos 
serán publicados no «Boletín Oficial del Estado.»

Dous. A disposición transitoria segunda queda 
redactada do seguinte modo:

«Disposición transitoria segunda. Implantación 
dos programas de posgrao.

Coa implantación dos estudos de doutoramento 
previstos neste real decreto iniciarase a progresiva 
extinción dos programas de doutoramento do 
mesmo ámbito de coñecemento que estivesen en 
vigor na universidade de que se trate. En todo caso, 
o proceso de extinción dos programas de doutora-
mento regulados polo Real decreto 778/1998, do 30 
de abril, deberá comezar, como data límite, o 1 de 
outubro de 2009.»

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do disposto no 
artigo 149.1.30.ª da Constitución española e en uso da 
autorización outorgada ao Goberno polo artigo 88.2 e dis-
posición derradeira terceira da Lei orgánica 6/2001, do 21 
de decembro, de universidades, e é de aplicación en todo 
o territorio nacional.

XEFATURA DO ESTADO
  2891 CORRECCIÓN de erros da Lei 43/2006, do 29 de 

decembro, para a mellora do crecemento e do 
emprego. («BOE» 37, do 12-2-2007.)

Advertido erro na Lei 43/2006, do 29 de decembro, 
para a mellora do crecemento e do emprego, publicada 
no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en lingua 
galega número 1, do 1 de xaneiro de 2007, procédese a 
efectuar a oportuna rectificación:

Nas páxinas 236 e 237 o anexo titulado: «Programa de 
fomento de emprego Lei para a mellora do crecememento 
e do emprego (bonificacións empresariais á contratación 
laboral)», debe ter o seguinte contido: 

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor o día seguinte 
ao da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 9 de febreiro de 2007.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Educación e Ciencia,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO 


