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L.O.U. 6/2001, 21 decembro 

 
 

Artigo 8. Facultades, Escolas Técnicas ou 
Politécnicas Superiores e Escolas Universitarias ou 
Escolas Politécnicas. 
 
2. A creación, modificación e supresión dos centros a 
que se refire o apartado 1 deste artigo, así como a 
implantación e supresión de ensinanzas conducentes á 
obtención de títulos universitarios de carácter oficial e 
validez en todo o territorio nacional, serán acordadas 
pola Comunidade Autónoma, ben por proposta do 
Consello Social ou ben por propia iniciativa co acordo 
do referido Consello, en todo caso previo informe do 
Consello de Goberno da Universidade. 

 
L.O.U. 4/2007,12 abril 

 
 

Artigo 8. Escolas e Facultades. 
 
2. A creación, modificación e supresión dos devanditos 
centros, así como a implantación e supresión das 
ensinanzas conducentes á obtención de títulos 
universitarios de carácter oficial e validez en todo o 
territorio nacional, de conformidade co disposto no 
artigo 35, serán acordadas pola Comunidade Autónoma, 
ben por propia iniciativa, co acordo do Consello de 
Goberno da universidade, ben por iniciativa da 
universidade mediante proposta do Consello de 
Goberno, en ambos os dous casos con informe previo 
favorable do Consello Social. 

Artigo 10. Institutos Universitarios de Investigación. 
 
3. Para a creación e supresión dos Institutos de 
Investigación estarase ao disposto no apartado 2 do 
artigo 8. 
 
4. Mediante convenio, poderán adscribirse a 
Universidades públicas, como Institutos Universitarios 
de Investigación, institucións ou centros de 
investigación de carácter público ou privado. A 
aprobación da adscrición ou, no seu caso, desadscrición 
farase pola Comunidade Autónoma, ben por proposta do 
Consello Social ou ben por propia iniciativa co acordo 
do referido Consello, e en todo caso, logo de informe do 
Consello de Goberno da Universidade. 

Artigo 10. Institutos Universitarios de Investigación. 
  
3.  Non se modifica. 
 
4. Mediante convenio, poderán adscribirse á 
universidades públicas, como institutos universitarios de 
investigación, institucións ou centros de investigación de 
carácter público ou privado. A aprobación da adscrición 
ou, no seu caso, desadscrición corresponde á 
Comunidade Autónoma, ben por propia iniciativa con 
acordo do Consello de Goberno da universidade e previo 
informe favorable do Consello Social, ou ben por 
iniciativa da universidade mediante proposta do 
Consello de Goberno, con informe previo favorable do 
Consello Social. 

Artigo 11. Centros de ensino universitario adscritos a 
Universidades públicas. 
 
1. A adscrición mediante convenio a unha Universidade 
pública de centros docentes de titularidade pública ou 
privada para impartir estudos conducentes á obtención 
de títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio 
nacional, requirirá a aprobación da Comunidade 
Autónoma, á proposta do Consello Social, logo de 
informe do Consello de Goberno da Universidade. 

Artigo 11. Centros de ensino superior adscritos a 
universidades. 
 
1. A adscrición mediante convenio a unha universidade 
pública de centros docentes de titularidade pública ou 
privada para impartir estudos conducentes á obtención 
de títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio 
nacional, requirirá a aprobación da Comunidade 
Autónoma, por proposta do Consello d Goberno da 
universidade, logo de informe favorable do seu Consello 
Social. 

 



 

Artigo 14. Consello Social. 
 
1. O Consello Social é o órgano de participación da 
sociedade na Universidade. 
 
2. Corresponde ao Consello Social a supervisión das 
actividades de carácter económico da Universidade e o 
rendemento dos seus servizos; promover a colaboración 
da sociedade no financiamento da Universidade, e as 
relacións entre esta e o seu ámbito cultural, profesional, 
económico e social ao servizo da calidade da actividade 
universitaria, a cuxo fin poderá dispoñer da oportuna 
información da Axencia Nacional de Avaliación da 
Calidade e Acreditación. 
 
Así mesmo correspóndelle a aprobación do orzamento e 
da programación plurianual da Universidade, por 
proposta do Consello de Goberno. Ademais, con 
carácter previo ao trámite de rendición de contas a que 
se refiren os artigos 81 e 84, correspóndelle aprobar as 
contas anuais da Universidade e as das entidades que a 
ela poidan depender e sen prexuízo da lexislación 
mercantil ou outra ás que as devanditas entidades poidan 
estar sometidas en función da súa personalidade 
xurídica. 
 
3. A Lei da Comunidade Autónoma regulará a 
composición e funcións do Consello Social e a 
designación dos seus membros de entre personalidades 
da vida cultural, profesional, económica, laboral e 
social, que non poderán ser membros da propia 
comunidade universitaria. Serán, non obstante, membros 
do Consello Social, o Reitor, o Secretario Xeral e o 
Xerente, así como un profesor, un estudante e un 
representante do persoal de administración e servizos, 
elixidos polo Consello de Goberno de entre os seus 
membros. O Presidente do Consello Social será 
nomeado pola Comunidade Autónoma. 
 
4. O Consello Social, para o axeitado cumprimento das 
súas funcións, disporá dunha organización de apoio e de 
recursos abondo. 

Artigo 14. Consello Social. 
 
1. O Consello Social é o órgano de participación da 
sociedade na universidade, e debe exercer como 
elemento de interrelación entre sociedade e 
universidade. 
 
2. Corresponde ao Consello Social a supervisión das 
actividades e carácter económico da Universidade e do 
rendemento dos seus servizos e promover a colaboración 
da sociedade no financiamento da Universidade. A tal 
fin, aprobará un plan anual de actuacións destinado a 
promover as relacións entre a Universidade e o seu 
ámbito cultural, profesional, económico e social ao 
servizo da calidade da actividade universitaria. Os 
consellos sociais poderán dispoñer da oportuna 
información e asesoramento dos órganos de avaliación 
das Comunidades Autónomas e da Axencia Nacional de 
Avaliación da Calidade e Acreditación. 
 
Así mesmo correspóndelle a aprobación do orzamento e 
da programación plurianual da Universidade, por 
proposta do Consello de Goberno. Ademais, con 
carácter previo ao trámite de rendición de contas a que 
se refiren os artigos 81 e 84, correspóndelle aprobar as 
contas anuais da Universidade e as das entidades que a 
ela poidan depender e sen prexuízo da lexislación 
mercantil ou outra ás que as devanditas entidades poidan 
estar sometidas en función da súa personalidade 
xurídica. 
 
3. A Lei da Comunidade Autónoma regulará a 
composición e funcións do Consello Social e a 
designación dos seus membros de entre personalidades 
da vida cultural, profesional, económica, laboral e 
social, que non poderán ser membros da propia 
comunidade universitaria. Serán, non obstante, membros 
do Consello Social, o Reitor, o Secretario Xeral e o 
Xerente, así como un profesor, un estudante e un 
representante do persoal de administración e servizos, 
elixidos polo Consello de Goberno de entre os seus 
membros. O Presidente do Consello Social será 
nomeado pola Comunidade Autónoma na forma que 
determina a Lei respectiva. 
 
4. Non se modifica. 

Artigo 15. Consello de Goberno. 
 
2. O Consello de Goberno estará constituído polo Reitor, 
que o presidirá, o Secretario Xeral e o Xerente, e un 
máximo de cincuenta membros da propia comunidade 
universitaria. Destes. O 30 por cento será designado 
polo Reitor; o 40 por cento elixido polo Claustro, de 
entre os seus membros, reflectindo a composición dos 
distintos sectores do mesmo, e o 30 por cento restante 
elixido ou designado de entre Decanos da Facultade, 
Directores de Escola e Directores de Departamento e 
Institutos Universitarios de Investigación, segundo 
establezan os Estatutos, Además, serán membros do 
Consello de Goberno, tres membros do Consello Social, 
non pertencentes á propia comunidade universitaria. 

Artigo 15. Consello de Goberno. 
 
2. O Consello de Goberno estará constituído polo Reitor, 
que o presidirá, o Secretario Xeral e o Xerente, e un 
máximo de cincuenta membros da propia comunidade 
universitaria. Deste formarán parte os Vicereitores, unha 
representación da comunidade universitaria, reflectindo 
a composición dos distintos sectores do Claustro, e unha 
representación de Decanos e Directores, segundo 
establezan os Estatutos, poderán ser membros do 
Consello de Goberno ata un máximo de tres membros do 
Consello Social, non pertencentes á propia comunidade 
universitaria. 

 



 

Artigo 23. Xerente. 
 
Ao Xerente correspóndelle a xestión dos servizos 
administrativos e económicos da Universidade. Será 
proposto polo Reitor e nomeado por este de acordo co 
Consello Social. O Xerente non poderá exercer funcións 
docentes. 

Artigo 23. Xerente. 
 
Ao xerente de corresponde a xestión dos servizos 
económicos e administrativos da Universidade. Será 
proposto polo Reitor e nomeado por este, de acordo co 
Consello Social, atendendo a criterios de competencia 
profesional e experiencia. O Xerente non poderá exercer 
funcións docentes. 

Artigo 46. Dereitos e deberes dos estudantes. 
 
3. As Universidades establecerán os procedementos de 
verificación dos coñecementos dos estudantes. Nas 
Universidades públicas, o Consello Social previo 
informe do Consello de Coordinación Universitaria, 
aprobará as normas que regulen o progreso e a 
permanencia na Universidade dos estudantes, de acordo 
coas características dos respectivos estudos. 

Artigo 46. Dereitos e deberes dos estudantes. 
 
3. Non se modifica. 

Artigo 55. Retribucións ao persoal docente e 
investigador contratado. 
 
2. As Comunidades Autónomas poderán, así mesmo, 
establecer retribucións adicionais ligadas a méritos 
individuais docentes, investigadores e de xestión. Dentro 
dos límites que para este fin fixen as Comunidades 
Autónomas, o Consello Social, por proposta do Consello 
de Goberno, poderá acordar a asignación singular e 
individual dos devanditos complementos retributivos. 

Artigo 55. Retribucións ao persoal docente e 
investigador contratado. 
 
2. As Comunidades Autónomas poderán, así mesmo, 
establecer retribucións adicionais ligadas a méritos 
individuais polo exercicio das seguintes funcións: 
actividade e dedicación docente, formación docente, 
investigación, desenvolvemento tecnolóxico, 
transferencia de coñecementos e xestión. Dentro dos 
límites que para este fin fixen as Comunidades 
Autónomas, o Consello Social, por proposta do Consello 
de Goberno, poderá acordar a asignación singular e 
individual dos devanditos complementos retributivos.  

Artigo 69. Retribucións do persoal docente e 
investigador funcionario. 
 
3. As Comunidades Autónomas poderán, así mesmo, 
establecer retribucións adicionais ligadas a méritos 
individuais, docentes, investigadores e de xestión. 
Dentro dos límites que para este fin fixen as 
Comunidades Autónomas, o Consello Social, por 
proposta do Consello de Goberno, poderá acordar a 
asignación singular e individual dos devanditos 
complementos retributivos. 

Artigo 69. Retribucións do persoal docente e 
investigador funcionario. 
 
3. As Comunidades Autónomas poderán, así mesmo, 
establecer retribucións adicionais ligadas a méritos 
individuais, docentes, investigadores, de 
desenvolvemento tecnolóxico, de transferencia de 
coñecementos e xestión polo exercicio das funcións que 
se refiren os artigos 33, 42.1 e 3. Dentro dos límites que 
para este fin fixen as Comunidades Autónomas, o 
Consello Social, por proposta do Consello de Goberno, 
poderá acordar a asignación singular e individual dos 
devanditos complementos retributivos. 

Artigo 80. Patrimonio da Universidade. 
 
3. A administración e disposición dos bens de dominio 
público, así como dos patrimoniais axustarase ás normas 
xerais que rexan esta materia. Sen prexuízo da 
aplicación do disposto na lexislación sobre Patrimonio 
Histórico Español, os actos de disposición dos bens 
inmobles e dos mobles de extraordinario valor serán 
acordados pola Universidade, coa aprobación do 
Consello Social, de conformidade coas normas que, a 
este respecto, determine a Comunidade Autónoma. 

Artigo 80. Patrimonio da Universidade. 
 
3. Non se modifica. 



Artigo 81. Programación e orzamento. 
 
2. O orzamento da Universidades conterá no seu estado 
de ingresos: 
c) Os prezos de ensinanzas propias, cursos de 
especialización e os referentes ás demais actividades 
autorizadas ás Universidades, ateranse ao que estableza 
o Consello Social, debendo, en todo caso, ser aprobados 
xunto cos presupostos anuais nos que se deban aplicar. 

Artículo 81. Programación e orzamento. 
 
2. c) Non se modifica. 

Artigo 82. Desenvolvemento e execución dos 
orzamentoss. 
 
As Comunidades Autónomas establecerán as normas e 
procedementos para o desenvolvemento e execución do 
orzamento das Universidades, así como para o control 
dos investimentos, gastos e ingresos daquelas, mediante 
as correspondentes técnicas de auditoría, baixo a 
supervisión dos Consellos Sociais. 
Será lexislación supletoria nesta materia a normativa 
que, con carácter xeral, sexa de aplicación ao sector 
público. 

Artigo 82. Desenvolvemento e execución dos 
orzamentos. 
 
Non se modifica. 

Artigo 84. Creación de fundacións ou outras persoas 
xurídicas. 
 
Para a promoción e desenvolvemento dos seus fins, as 
Universidades, coa aprobación do Consello Social, 
poderán crear, por si soas ou en colaboración con outras 
entidades públicas ou privadas, empresas, fundacións ou 
outras persoas xurídicas de acordo coa lexislación xeral 
aplicable. 
A dotación fundacional ou a achega ao capital social e 
calquera outras achegas ás entidades que prevé o 
parágrafo anterior, con cargo aos orzamentos da 
Universidade, quedarán sometidas ás normas que, a tal 
fin, estableza a Comunidade Autónoma. 
As entidades nas que as Universidades teñan 
participación maioritaria na súa capital ou fondo 
patrimonial equivalente quedan sometidas á obriga de 
render contas nos mesmos prazos e procedementos que 
as propias Universidades. 

Artigo 84. Creación de fundacións ou outras persoas 
xurídicas. 
 
Non se modifica. 

Artigo 85. Centros no estranxeiro. 
 
1. Os centros dependentes de Universidades españolas 
sitos no estranxeiro, que impartan ensinanzas 
conducentes á obtención de títulos universitarios de 
carácter oficial e validez en todo o territorio nacional, 
terán unha estrutura e un réxime singularizados co fin de 
acomodalos ás esixencias do ámbito, de acordo co que 
determine o Goberno, e co que, se é o caso, dispoñan os 
convenios internacionais. 
En todo caso, a súa creación e supresión será acordada 
por El Gobierno, e co que, se é o caso, dispoñan os 
convenios internacionais. 
En todo caso, a súa creación e supresión será acordada 
polo Goberno, a proposta conxunta dos Ministros de 
Educación, Cultura e Deporte e de Asuntos Exteriores, 
por proposta do Consello Social da Universidade, e 
previo informe do Consello de Goberno da 
Universidade, 

Artigo 85. Centros no estranxeiro. 
 
Non se modifica. 

 



 

aprobada pola Comunidade Autónoma competente, logo 
de informe do Consello de Coordinación Universitaria. 
 
2. O disposto no apartado anterior será de aplicación 
para poder impartir no estranxeiro ensinanzas de 
modalidade presencial, conducentes á obtención de 
títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo 
o territorio nacional. 

2. Non se modifica. 

 

Disposición Adicional vixésimo cuarta. Modificación 
da Lei 53/84 do 26 de decembro de incompatibilidades 
do persoal servizo das Administracións públicas. 
 
As limitacións establecidas no artigo 12.1 b) e d) da Lei 
53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do 
persoal ao servizo da Administracións públicas, non 
serán de aplicación aos profesores e profesoras 
funcionarios dos corpos docentes universitarios cando 
participen en empresas de base tecnolóxica, promovidas 
pola súa universidade e participadas por esta ou por 
algún dos entes previstos no artigo 84 desta Lei, 
creadas a partir de patentes ou de resultados xerados 
por proxectos de investigación realizados en 
universidades, sempre que exista un acordo explícito do 
Consello de Goberno da Universidade, logo de informe 
do Consello Social, que permita a creación da devandita 
empresa. 
Neste acordo débese certificar a natureza de base 
tecnolóxica da empresa, e as contraprestacións 
adecuadas a favor da universidade. O Goberno 
regulará as condicións para a determinación da 
natureza de base tecnolóxica das empresas ás que se 
refire o parágrafo anterior. 

 


