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21316 LLEI 27/1994, de 29 de setembre, de modificació 
de l’edat de jubilació dels funcionaris dels cossos 
docents universitaris. («BOE» 234, de 30-9-1994.)

JUAN CARLOS I

REI d’ESpANyA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

pREÀMBUL

A través dels debats en el Consell d’Universitats, s’ha 
apreciat la necessitat d’adaptar la legislació general sobre 
jubilació dels funcionaris dels cossos docents universita-
ris a les singularitats d’aquest professorat, tenint en 
compte l’experiència acumulada els últims anys sobre 
aquest aspecte i les especials característiques de les fun-
cions docent i investigadora.

de conformitat amb això, en aquesta Llei s’estableix 
l’edat de jubilació forçosa dels funcionaris esmentats en 
el paràgraf anterior als setanta anys, per bé que se’ls auto-
ritza a optar per jubilar-se a partir dels seixanta-cinc anys, 
si ho sol·liciten. En el primer cas, els interessats també 
poden optar entre jubilar-se el dia que compleixin els 
setanta anys o fer-ho a la finalització del curs acadèmic en 
el qual hagin complert aquesta edat. En el cas de preferir 
la jubilació abans de complir els setanta anys, l’efectivitat 
de la jubilació està referida, en tot cas, a la finalització del 
curs acadèmic corresponent.

La Llei també té en compte, a través de l’oportuna nor-
mativa transitòria, la situació dels professors afectats pel 
Reial decret llei 15/1993, de 17 de setembre, que va per-
metre als funcionaris dels cossos docents universitaris 
que s’havien de jubilar en finalitzar el curs acadèmic 1992-
1993 la possibilitat d’optar per jubilar-se en finalitzar el 
curs acadèmic 1993-1994, i, finalment, preveu el règim 
transitori dels professors que s’hagin de jubilar en acabar 
el curs acadèmic 1993-1994.

Article únic. Edat de jubilació dels funcionaris dels cos-
sos docents universitaris.

S’afegeixen a la disposició addicional quinzena, 5, de 
la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma 
de la funció pública, modificada, al seu torn, per la Llei 
23/1988, de 28 de juliol, els paràgrafs següents:

«No obstant el que indica el paràgraf anterior, 
els funcionaris dels cossos docents universitaris 
s’han de jubilar forçosament quan compleixin els 
setanta anys. Atenent les peculiaritats de la funció 
docent, els funcionaris poden optar per jubilar-se en 
acabar el curs acadèmic en el qual hagin complert 
els setanta anys.

Els funcionaris a què es refereix el paràgraf ante-
rior també es poden jubilar una vegada hagin com-
plert els seixanta-cinc anys, sempre que ho hagin 
sol·licitat en la forma i els terminis que s’estableixin 
per reglament. En aquests supòsits, l’efectivitat de 
la jubilació està referida, en cada cas, a la finalització 
del curs acadèmic corresponent.

El que indiquen els dos paràgrafs anteriors s’en-
tén sense perjudici dels altres supòsits de jubilació 
voluntària legalment previstos.»

Disposició transitòria primera. Règim jurídic dels profes-
sors afectats pel Reial decret llei 15/1993, de 17 de 
setembre.

Als professors que hagin fet ús de la possibilitat de 
pròrroga en la seva jubilació atorgada pel Reial decret llei 

15/1993, de 17 de setembre, els és aplicable la nova regu-
lació de la jubilació que conté l’article únic d’aquesta Llei.

Disposició transitòria segona. Règim dels professors 
que s’hagin de jubilar en acabar el curs acadèmic 
1993-1994.

1. Els professors que hagin complert seixanta-cinc 
anys durant el curs acadèmic 1993-1994 i que, en ús del 
que preveu fins ara l’ordenament jurídic vigent, hagin 
manifestat la voluntat de jubilar-se en acabar el curs, 
poden optar, en el termini de trenta dies després de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei, per acollir-se a la nova regu-
lació de la jubilació que conté l’article únic d’aquesta Llei.

2. El transcurs del termini que regula l’apartat ante-
rior sense que s’hagi realitzat l’opció indicada, suposa la 
jubilació efectiva en acabar el curs acadèmic 1993-1994.

Disposició transitòria tercera. Contractació de jubilats 
com a professors emèrits.

1. Tots els funcionaris docents que en el moment de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei estiguin jubilats, tinguin 
menys de setanta anys d’edat i no hagin estat al seu 
moment contractats per les respectives universitats com 
a emèrits, han de ser contractats, amb aquest caràcter i 
dins les seves previsions pressupostàries, en el termini i 
la forma que es reguli per reglament.

2. En el supòsit que regula l’apartat anterior, la con-
tractació com a emèrit per part de les universitats ha de 
tenir una durada temporal que s’estengui fins a la finalit-
zació del curs acadèmic en què l’emèrit compleixi els 
setanta anys d’edat.

3. Aquests professors no es computen a efectes del 
percentatge màxim de professors emèrits establert per 
reglament en relació amb la plantilla docent de cada uni-
versitat fins a la finalització del curs acadèmic en el qual 
compleixin setanta anys d’edat, moment a partir del qual 
la seva contractació com a emèrit està sotmesa al règim 
general de contractació d’aquests professors.

Disposició derogatòria única. Extensió de la derogació.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que disposa aquesta Llei.

Disposició final primera. Habilitació per al desplegament 
reglamentari.

Correspon al Govern i al ministre d’Educació i Ciència, 
així com a les comunitats autònomes amb competències 
en matèria d’ensenyament superior, dictar, en l’esfera de 
les seves atribucions respectives, totes les disposicions 
que siguin necessàries per a l’aplicació d’aquesta Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 29 de setembre de 1994.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

FELIpE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


