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I. DISPOSICIONS GENERALS

OBJECTE
Aquesta Llei té per objecte l’ordenació
del sistema universitari català, en el
marc de l’espai europeu d’educació
superior.

Les universitats catalanes són
prestadores del servei públic de
l’educació superior i generadores de
valor intel·lectual i social.

La Generalitat de Catalunya és
responsable i impulsora del
desenvolupament del sistema
universitari català.

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquesta Llei és d’aplicació a les
activitats universitàries que
desenvolupin les universitats i els
centres universitaris de Catalunya.

OBJECTIUS DE LES UNIVERSITATS
Les universitats catalanes en el seu
conjunt, com a prestadores del servei
públic de l’educació superior
universitària, tenen com a objectius
fonamentals:
a) la creació, transmissió i difusió de la
cultura i dels coneixements científics,
humanístics, tècnics i professionals.
b) el foment de la pluralitat de
pensament i de la cultura de la llibertat I
la transmissió dels valors cívics i
socials propis d’una societat
democràtica
d) L’enriquiment del patrimoni
intel·lectual i científic de Catalunya i la
promoció del seu desenvolupament i
benestar econòmic.

Els poders públics han de col·laborar
amb les universitats per a la
consecució dels seus objectius.

PRINCIPIS
L’ordenació del sistema universitari
català es fonamenta en els principis
següents:
a) el ple reconeixement de l’autonomia
universitària, que correspon a la

universitat com a dipositària de l’interès
general de l’educació superior, i que
comporta la llibertat d’organització i el
deure de retre comptes davant la
societat.
b) La universalitat del saber, i el
mètode científic com a via per
eixamplar l’horitzó del coneixement
c) la concepció de la universitat com a
espai de compromís social i participatiu
i com a motor de processos de millora
de la societat.
d) la coordinació entre les universitats
del sistema universitari català que, tot i
respectant la seva diversitat, garanteixi
l’eficàcia i eficiència en la gestió dels
recursos públics.
f) el foment de la investigació científica,
del desenvolupament tecnològic i de la
innovació.
g) el foment i l’avaluació de la qualitat
en la docència, en la recerca i en la
gestió de serveis universitaris, d’acord
amb criteris i metodologies
comparables a nivell internacional.
h) l’impuls de la millora en la docència i
la contribució en l’aprenentatge al llarg
de la vida, per tal de millorar la cohesió
social, la igualtat d’oportunitats i la
qualitat de vida.
i) la coordinació d’accions per tal de
promoure les universitats de Catalunya
a Europa i al món.

LLENGUA
El català és la llengua pròpia de les
universitats de Catalunya.

Així mateix, el català és llengua oficial
de les universitats de Catalunya, sens
perjudici d’allò que disposa l’article 3.2
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
L’ús de les llengües oficials a les
activitats universitàries de Catalunya es
regeix per la Llei 1/1998, de 7 de gener,
de política lingüística

En el marc de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística, les
universitats han de fomentar el
coneixement i l’ús del català en tots els
àmbits de l’activitat universitària i
facilitar el seu aprenentatge a tots els
membres de la comunitat universitària.
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II. L’ACTIVITAT UNIVERSITÀRIA

Els objectius de les universitats es
desenvolupen per mitjà de l’estudi, la
docència i la recerca.

ESTUDI

Missió de l’estudi
Els estudis programats a les
universitats catalanes tenen com a
finalitat la formació cívica, cultural,
científica, humanística, tècnica i
professional dels estudiants. Han de
contribuir al desenvolupament de la
personalitat de cada individu i a la
formació d’universitaris creatius i
compromesos amb les seves
professions, amb el progrés científic i
amb el futur de la societat catalana.

Els Plans d’estudis

Finalitat
Els plans d’estudis són instruments de
planificació i d’organització dels estudis
universitaris i han de fer possible una
formació de qualitat mitjançant:
a) una seqüència raonable
d’ensenyaments;
b) unes càrregues d’estudi assumibles
per l’estudiant;
c) una temporització adequada;
d) una correcta transició entre
l’ensenyament secundari i l’universitari i
entre els diferents estudis i cicles
universitaris.

Habilitats i competències
El contingut dels plans i programes
d’estudis han de facilitar que
l’estudiant, en finalitzar els estudis, hagi
desenvolupat les habilitats i adquirit les
competències que li permetin, amb un
nivell elevat d’autonomia, integrar i
interpretar dades fonamentals per
emetre judicis, tenir el seu propi
capteniment social, científic i ètic,
comunicar informació a tot tipus
d’audiència i adquirir les capacitats
necessàries per continuar avançant en
l’estudi i en la seva formació.

Adaptabilitat
Els plans d’estudis que les universitats
aprovin procuraran adaptar-se als
continguts i perfils professionals de la
Unió Europea, i adequar-se a les
exigències de l’exercici de la professió
corresponent i a les necessitats de la
societat catalana en general.

Les universitats adoptaran mesures
que permetin la flexibilitat dels seus
plans d’estudis i la seva adequació
permanent.

Mesures de foment de la flexibilitat
El departament competent en matèria
d’universitats, d’acord amb la normativa
vigent i mitjançant el Consell
Interuniversitari de Catalunya, pot
articular mesures de foment que, entre
d’altres, permetin:
a) que els plans d’estudis, quan
escaigui, tendeixin a no superar el
cinquanta per cent de matèries troncals
i obligatòries;
b) la inclusió de requeriments de
coneixements directament verificables
per la superació del procés d’avaluació
pertinent;
c) la coexistència en una mateixa
universitat de plans d’estudis que, tot i
correspondre a una mateixa titulació,
ofereixin formacions alternatives pel
seu grau de generalitat o
d’especialització;
d) l’oferiment de programes de doble
titulació, amb la programació d’una
oferta d’estudis global i integrada, i amb
la requalificació de les matèries
troncals i obligatòries d’un títol com a
matèries optatives i/o de lliure
configuració d’un altre;

Titulacions transversals
El departament competent en matèria
d’universitats i les universitats
públiques, mitjançant la Programació
universitària de Catalunya, fomentaran
estudis, principalment de primer cicle,
que actuïn com a titulacions
transversals amb la superació de les
quals es pugui accedir als diferents
estudis que correspongui.
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Convalidació de crèdits
El departament competent en matèria
d’universitats i les universitats
públiques catalanes adoptaran les
mesures oportunes per garantir l’acció
coordinada del sistema de convalidació
d’estudis, a fi i efecte de facilitar la
transportabilitat dels crèdits i la
mobilitat dels estudiants, en el marc del
sistema universitari català i de l’espai
europeu d’ensenyament superior.

Els estudis de doctorat
Els estudis de doctorat tenen com a
finalitat la formació de personal
investigador, tant per a l’àmbit
universitari i per al sistema de recerca
en general, com per al món
professional i de les empreses.

Els estudiants de doctorat tenen la
consideració d’investigadors en
formació.

El sistema universitari català promourà
accions dirigides a reforçar la qualitat i
l’especialització dels estudis de
doctorat, tot fomentant la cooperació
interuniversitària.

Així també, ha de promoure accions
encaminades a potenciar l’accés als
estudis de doctorat dels estudiants
millor preparats, sigui quina sigui llur
nacionalitat o procedència.

La docència de doctorat serà feta
sempre per doctors. Els programes de
doctorat aprovats cada universitat, o
conjunt d’universitats, tindran un
director que haurà de ser un professor
permanent doctor de la universitat
coordinadora del programa.

Educació superior al llarg de la vida
El Consell Interuniversitari de
Catalunya ha de vetllar per tal que el
sistema universitari català ofereixi
programes adequats d’educació
superior, que permetin la formació
universitària i l’actualització de
coneixements i habilitats al llarg de tota
la vida, com element de l’espai europeu
d’ensenyament superior.

Espai europeu de titulacions

Informació i transparència
Als efectes de fomentar l’espai europeu
de titulacions, les universitats
acompanyaran als diplomes i títols que
expedeixin el suplement europeu del
títol. Aquest contindrà els elements
d’informació que garanteixin la
transparència en relació amb el nivell i
el contingut dels ensenyaments
cursats, d’acord amb els criteris
proposats per l’Agència per a la qualitat
del sistema universitari català.

El departament competent en matèria
d’universitats i les universitats,
mitjançant el Consell Interuniversitari
de Catalunya, poden adaptar el disseny
del suplement europeu del títol, d’acord
amb la normativa vigent.

Mesures d’adaptabilitat
El departament competent en matèria
d’universitats i les universitats que
participin en la programació
universitària de Catalunya impulsaran
les adaptacions curriculars
necessàries, tendents a la implantació
a Catalunya de titulacions de segon
cicle, d’acord amb l’espai europeu
d’ensenyament superior, que incloguin
titulacions de caràcter professional i
especialitzat, d’una banda, i titulacions
de preparació per a la recerca, com a
ensenyament previ als estudis de
doctorat, d’una altra.

Als efectes de facilitar la mobilitat dels
estudiants i titulats en l’espai europeu
d’ensenyament superior, les
universitats, en el marc del Consell
Interuniversitari de Catalunya,
adoptaran, en relació amb els seus
títols i d’acord amb la normativa vigent,
mesures tendents a:
a) adaptar les modalitats cícliques dels
ensenyaments a les línies generals de
l’espai europeu d’ensenyament
superior;
b) adaptar les denominacions dels
títols;
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c) procurar que la unitat de valoració
dels ensenyaments dels seus plans
d’estudis sigui el crèdit europeu, o
qualsevol altra unitat que s’adopti en
l’espai europeu d’ensenyament
superior;
d) facilitar l’adaptació del sistema de
qualificacions al marc europeu.

Coordinació
El Consell Interuniversitari de
Catalunya coordinarà els processos
que duguin a terme les universitats per
assolir la convergència europea en les
titulacions.

DOCÈNCIA

Missió
El professorat de les universitats
catalanes, en el desenvolupament de la
seva obligació docent, ha d’assegurar
una formació universitària de qualitat,
mitjançant una competència
professional reconeguda i una
metodologia docent creativa,
innovadora i eficaç.

Formació docent
El departament competent en matèria
d’universitats i les universitats
facilitaran que el professorat, al llarg de
la seva vida acadèmica i, especialment,
en la seva primera etapa d’actuació
docent, gaudeixi de possibilitats de
formació destinada a oferir una
docència de qualitat i a l’actualització
de coneixements.

Qualitat
La docència universitària ha de ser
objecte d’avaluació. A aquests efectes,
el departament competent en matèria
d’universitats i les universitats,
conjuntament amb l’Agència per a la
qualitat del sistema universitari català,
desenvoluparan metodologies i
programes d’avaluació de la docència
en les seves diverses modalitats.

El departament competent en matèria
d’universitats i les universitats també
desenvoluparan programes d’incentius i

de reconeixement a la qualitat docent,
dirigits tant a professors com a unitats
docents.

Coordinació
Les unitats docents universitàries
vetllaran per l’existència d’una efectiva
coordinació de la docència i dels
processos d’avaluació.

RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE

TECNOLOGIA I DE CONEIXEMENTS

Missió
Les universitats tenen la missió de fer
avançar el coneixement amb la
formació investigadora, la recerca i la
innovació tecnològica, així com de
facilitar que els nous coneixements i
tecnologies arribin a la societat,
mitjançant la implantació de
mecanismes adequats de
transferència.

Foment de la recerca
El Govern de la Generalitat i les
universitats catalanes, com a part
essencial del sistema de recerca,
desenvolupament i innovació de
Catalunya, impulsaran l’espai europeu
de recerca i la presència activa de les
universitats en el mateix.

El Govern de la Generalitat ha
d’estimular la recerca universitària, en
el marc de plans de recerca i
desenvolupament, de caràcter
plurianual, mitjançant els programes i
les actuacions que li siguin d’aplicació.

Les universitats públiques han
d’impulsar i ajudar a la participació del
seu professorat i d’altre personal
investigador en les accions de
finançament competitiu de la recerca.

Estructures de recerca
La recerca a les universitats públiques
s’efectua principalment als
departaments i als centres de recerca.

Els centres de recerca poden ser:
a) propis d’una universitat;
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b) participats per una o més
universitats i/o amb altres entitats
públiques o privades, mitjançant
conveni o altres formes de cooperació;
c) vinculats a una universitat,
mitjançant conveni, quan la titularitat és
d’una altra entitat pública o privada.

Els centres de recerca poden adoptar
qualsevol de les formes jurídiques
admeses en dret i adequades a les
seves finalitats. Correspon a la
universitat la promoció, creació,
participació o vinculació dels centres,
mitjançant la col·laboració que
correspongui.

Els instituts universitaris de recerca són
centres de recerca que, a més de les
seves activitats pròpies, poden
organitzar o desenvolupar programes
de doctorat. Poden ser propis, de
caràcter interuniversitari o adscrits a
una universitat pública mitjançant
conveni.

Les universitats, a proposta dels
departaments, poden promoure la
creació d’instituts departamentals de
recerca, com a instituts universitaris de
recerca propis, integrat pel personal
doctor del departament, als efectes
d’organitzar o desenvolupar programes
i estudis de doctorat.

El director o directora de l’institut
departamental de recerca ha de ser
nomenat pel cap de departament
d’entre el personal doctor que l’integra,
i té la consideració de cap de
departament adjunt.

La creació, supressió, adscripció o
desadscripció dels instituts universitaris
de recerca, s’efectua pel departament
competent en matèria d’universitats, a
proposta de la Universitat.

Els parcs cientificotecnològics
Les universitats poden crear, sota la
forma jurídica que sigui adient, parcs
cientificotecnològics de caràcter
universitari o interuniversitari, que
apleguin centres de recerca de la

pròpia universitat, d’empreses i d’altres
institucions.

Els parcs cientificotecnològics tenen els
següents objectius principals:
a) promoure i facilitar la recerca;
b) facilitar el contacte universitat-
empresa i la difusió dels resultats de la
recerca universitària a la societat;
c) la creació d’empreses
tecnològicament innovadores;
d) estimular la cultura de la qualitat i de
la innovació entre les empreses i les
institucions del parc.

Serveis cientificotècnics
Les universitats impulsaran els serveis
cientificotècnics de suport a la recerca
que siguin necessaris.

El departament competent en matèria
d’universitats ha de fomentar la
coordinació dels serveis
cientificotècnics de les universitats
públiques, en especial de les
biblioteques, de les infrastructures per
al càlcul d’altes prestacions i de les
infrastructures de la informació i la
comunicació, amb l’objectiu d’obtenir el
màxim aprofitament dels equipaments
del sistema universitari català. També
ha de promoure el desenvolupament de
nous equipaments cientificotècnics
d’utilització comuna per a tot el sistema
universitari.

Transferència de tecnologia i de
coneixements
Les universitats establiran els
mecanismes oportuns per tal d’impulsar
la transferència de tecnologia i de
coneixements a la societat. Amb
aquesta finalitat, les universitats podran
crear i promoure centres, estructures i
entitats amb personalitat jurídica pròpia
sota la figura jurídica que en cada cas
sigui adient.

Pel que fa a la contractació per a la
realització de treballs de recerca,
tècnics o artístics, corresponent a
l’article 83 de la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’Universitats, cal
atendre el principi de compensació, de
manera tal que la universitat ha de ser
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compensada per tots els costos,
directes o indirectes, que siguin
atribuïbles a cada contracte.

Les universitats, en el marc dels seus
propis objectius i normatives, podran
establir programes de cooperació al
desenvolupament, orientats a la
transferència de tecnologia i de
coneixements cap a països i pobles
que ho necessitin, amb l’objectiu de
contribuir al seu progrés i millora.

El Govern de la Generalitat, en el marc
de la seva política de recerca i
innovació, ha de dur a terme accions
de suport que incentivin la col·laboració
entre les universitats i les empreses,
per tal de potenciar la transferència de
tecnologia i de coneixements.

Propietat intel·lectual i industrial
La propietat intel·lectual d’una obra
literària, artística o científica correspon
a l’autor pel sol fet de la seva creació.

Correspon a la Universitat la titularitat
de les invencions derivades dels
resultats de les investigacions que es
realitzin pel personal propi que
desenvolupa tasques de recerca a la
Universitat.

Les universitats han de procurar
l’explotació de la seva propietat
industrial i dels resultats de les seves
investigacions i fomentaran la seva
protecció.

Les universitats es dotaran d’una
normativa interna on es determini, entre
d’altres qüestions, el percentatge de
participació de l’inventor o del grup
d’inventors en els eventuals beneficis
resultants de l’explotació comercial de
la invenció.

El personal de recerca

El personal acadèmic de recerca
El personal acadèmic de recerca està
constituït pel professorat amb títol de
doctor, i pels investigadors propis o
vinculats a la universitat d’acord amb
l’article *  d’aquesta Llei.

La pràctica de la recerca, el
desenvolupament o la innovació és una
obligació del personal acadèmic de
recerca

Sens perjudici de l’impuls que cal donar
a la tasca de recerca individual del
personal investigador, les universitats
han de fomentar la recerca en equip,
mitjançant el suport als grups de
recerca, per facilitar la cooperació intra
i interdisciplinar.

Personal investigador en formació
El personal investigador en formació
està constituït pels estudiants de
doctorat, pels becaris o becàries
predoctorals i, en el seu cas, pels
ajudants.

Els becaris o becàries de recerca
Els estudiants de doctorat que
gaudeixen d’una beca de formació
d’investigadors als departaments i
centres de recerca de la universitat,
poden ser considerats:

a) becaris o becàries inicials, si estan
cursant els crèdits necessaris per a
l’obtenció del títol de doctor,
b) becaris o becàries avançats, si ja
han superat tots els crèdits necessaris
per a l’obtenció del títol de doctor però
encara no l’han obtingut.

Les universitats atorgaran als becaris i
becàries una credencial de la seva
condició, que comportarà els drets i les
obligacions que la universitat estableixi.
En tot cas, la credencial habilita el
becari o becària per a l’accés i ús de
les instal·lacions de la universitat.

Els ajudants
Excepcionalment, les universitats
poden contractar ajudants, a temps
complet i per una durada determinada,
entre estudiants predoctorals, amb la
finalitat principal de completar la seva
formació investigadora.

El contracte s’ha de celebrar dintre dels
quatre anys següents a la superació
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dels crèdits necessaris per a la lectura
de la tesi doctoral.

La durada del contracte no pot ser
inferior a un any ni excedir d’un total de
quatre anys. Quan el contracte s’hagi
concertat per un període inferior a
quatre anys, es pot prorrogar
successivament per períodes mínims
d’un any, en les condicions que
determinin les universitats.

Foment de la capacitat emprenedora
Les universitats afavoriran la capacitat
emprenedora del seu personal de
recerca i dels seus estudiants, per tal
d’impulsar la creació d’empreses
tecnològicament innovadores.
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III. LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

La comunitat universitària de Catalunya
està integrada pels estudiants, pel
personal d’administració i serveis, pel
professorat i pels investigadors i
investigadores propis de les
universitats catalanes. També són
considerats membres de la comunitat
universitària els investigadors i
investigadores a temps complet
vinculats a les respectives universitats
en els termes previstos en aquesta Llei.

Les universitats adoptaran mesures
perquè, tant en la definició de les seves
línies estratègiques i programàtiques,
com en la determinació de polítiques
específiques, es concretin directrius i
procediments encaminats a fomentar:
a) l’activitat interuniversitària i la
intercomunicabilitat entre els membres
de la comunitat universitària de
Catalunya.
b) la plena consolidació de la comunitat
universitària de Catalunya com a part
integrant de la comunitat universitària
europea, establint vincles de
col·laboració acadèmica
interuniversitària i implementant fluxos
de mobilitat entre els membres
d’aquestes comunitats.

Síndic de greuges
Les universitats regularan la figura del
síndic de greuges de la comunitat
universitària, com a garant dels drets
dels seus membres, que ha d’actuar
amb independència i autonomia
respecte a les diferents instàncies
universitàries.

ELS ESTUDIANTS

Accés
L’accés al sistema universitari públic de
Catalunya ha de respectar els principis
d’igualtat, mèrit i capacitat.

Els processos selectius, que tindran en
compte l’oferta de places disponibles,
han de ser transparents, objectius i
anònims.

El departament competent en matèria
d’universitats, mitjançant el Consell
Interuniversitari de Catalunya, ha
d’adoptar les mesures necessàries per
tal que les universitats públiques
catalanes puguin coordinar el règim
d’admissió, a fi i efecte de garantir que
els estudiants concorrin a les diferents
universitats en igualtat de condicions.
Amb aquesta finalitat, el Consell
Interuniversitari de Catalunya oferirà un
procés global d’accés, que respecti
l’autonomia universitària.

Per tal de garantir el reconeixement
dels mèrits acadèmics, en els
processos d’assignació d’estudiants
s’han de ponderar adequadament,
entre d’altres aspectes, les avaluacions
formatives ja assolides. Les capacitats
adequades es poden avaluar en relació
amb els estudis universitaris sol·licitats.

Les universitats públiques catalanes
adoptaran mesures per facilitar que els
estudiants que hagin accedit a la
universitat des de Catalunya puguin
continuar els seus estudis en altres
universitats d’Europa. A aquests
efectes, i d’acord amb la normativa
vigent, s’han d’afavorir models d’accés i
permanència que puguin ser
reconeguts i acceptats a les
universitats de l’espai europeu
d’educació superior.

Les universitats fomentaran programes
de cooperació per a l’accés a les
universitats públiques de Catalunya
d’estudiants procedents de països i
pobles en desenvolupament, amb
l’objectiu de contribuir al seu progrés i
millora, en el marc de la col·laboració
que a aquests efectes s’estableixi.

Drets
Les universitats regularan els drets dels
estudiants. En tot cas, juntament als
drets reconeguts per la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre,
d’Universitats, s’han de garantir, com a
mínim, els drets següents:
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a) rebre una formació i una docència de
qualitat;
b) no ser discriminat per raons de
naixença, gènere, orientació sexual,
ètnia, opinió, religió o qualsevol altra
circumstància personal o social;
c) rebre informació sobre els plans
d’estudis i els seus objectius;
d) ser avaluats objectivament en el
rendiment acadèmic;
e) exercir la llibertat d’associació,
d’informació, d’expressió i de reunió en
els campus universitaris, d’acord amb
les condicions d’utilització establertes
per la universitat.

Els estudiants han d’exercir els seus
drets amb ple reconeixement i respecte
a la dignitat de les persones i als drets
de la resta de membres de la comunitat
universitària, i amb respecte als béns
d’ús col·lectiu i als principis
democràtics.

Deures
Les universitats han de regular els
deures dels estudiants, els quals han
de contemplar, com mínim, els
següents:

a) realitzar les tasques d’estudi pròpies
de la seva condició d’alumnes
universitaris amb la dedicació i
l’aprofitament necessaris;
b) complir les normes estatutàries i
altra normativa interna de la universitat;
c) cooperar amb la resta de la
comunitat universitària per tal de
contribuir a la consecució dels objectius
i al millor funcionament de la
universitat;
d) assistir i participar en els òrgans de
govern i representació de la universitat
per als quals hagin estat elegits.

Acolliment
Les universitats establiran mecanismes
d’acolliment i d’assessorament dels
seus estudiants de nou accés, així com
programes i activitats socials amb
l’objectiu de facilitar la seva integració
en l’entorn universitari.

Inserció laboral
Les universitats orientaran els
estudiants en la seva incorporació al
món laboral, promovent la relació i la
col·laboració dels estudiants i titulats
amb els agents econòmics i les
institucions socials.

Associacionisme i activitat
voluntària
Les universitats promouran entre els
estudiants el civisme, la solidaritat i la
participació.

Per contribuir a la consolidació i
creixement del teixit social implicat en
la vida de la universitat i de la
comunitat, les universitats facilitaran i
estimularan l’associacionisme de tot
ordre dels estudiants. Les associacions
han de gaudir d’un marc dinàmic de
participació dins la Universitat.

Igualment, per reforçar l’acció solidària i
les actituds cíviques, les universitats
fomentaran l’activitat voluntària i de
cooperació dels estudiants.

Educació en valors
Les universitats contribuiran, en l’entorn
universitari, al desenvolupament de les
potencialitats dels estudiants, i
promouran l’educació en valors com a
part integral del seu procés global
d’aprenentatge i formació dels
estudiants. Per tant, han d’estimular i
donar suport a aquelles iniciatives
complementàries a l’ensenyament
oficial que comportin la transmissió de
valors de llibertat, responsabilitat,
convivència, participació i ciutadania
plena.

Beques i crèdits
El departament competent en matèria
d’universitats ha d’articular, en el marc
del sistema general de foment a l’estudi
superior, contemplat a l’article 45 de la
Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats, una política
de crèdits i beques que garanteixi que
ningú que reuneixi les condicions per
cursar estudis universitaris amb
aprofitament, quedi exclòs per raons
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econòmiques, i que permeti també
adaptar el sistema general a les
necessitats socioeconòmiques de
Catalunya.

El departament competent en matèria
d’universitats ha d’articular una política
específica de beques i ajuts per a la
formació investigadora predoctoral.

El departament competent en matèria
d’universitats ha d’articular, mitjançant
l’Agència per a la gestió d’ajuts
universitaris i de recerca, i
coordinadament amb les universitats,
un sistema de gestió dels crèdits,
beques i ajuts a l’estudi i a la recerca
universitàries, que es fonamenti en
criteris d’eficàcia i eficiència.

EL PERSONAL ACADÈMIC

Definició i tipologies
El personal acadèmic de les
universitats públiques està integrat pel
professorat i pels investigadors propis i
els investigadors vinculats en els
termes establerts en aquesta Llei.

El personal docent i investigador el
composen el professorat i els ajudants.
D’acord amb la Llei orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’Universitats, el
nombre total de personal docent i
investigador contractat no podrà
superar el 49% del nombre total de
personal docent i investigador de la
universitat. A aquests efectes, ambdós
nombres es calcularan en
equivalències a temps complert.

El professorat

El professorat està composat pel
professorat funcionari dels cossos
docents universitaris i el professorat
contractat, amb caràcter permanent o
temporal, en funció de les categories
que estableix aquesta Llei.

Categories de professorat contractat
Les categories de professorat
contractat permanent són: catedràtic
plenari, catedràtic agregat, professor
lector i professor col·laborador.

Les categories de professorat
contractat temporal són: professor
ajudant doctor, professor associat,
professor visitant i professor emèrit

El professorat en edat de jubilació que
hagi prestat o pugui prestar serveis
destacats al sistema universitari català,
podrà col·laborar, a petició de la
universitat, en activitats específiques de
docència o recerca, com a professor
honorari, en els termes que es puguin
establir d’acord amb la legislació
general de la seguretat social.

Professorat permanent
El professorat permanent de la
universitat està composat pel
professorat funcionari dels cossos
docents universitaris i pel professorat
contractat permanent.

Les universitats garantiran la plena
identitat dels drets i les obligacions del
professorat contractat permanent amb
les del professorat funcionari dels
cossos docents universitaris, sens
perjudici d’allò establert a la legislació
bàsica de l’Estat.

Selecció del professorat contractat
L’accés del professorat contractat de
les universitats públiques en les seves
diferents categories es fa per
convocatòria pública de les universitats,
mitjançant el sistema de concurs.

Els òrgans competents de les
universitats han d’aprovar i publicar les
convocatòries i les seves bases al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i
les han de comunicar al Consell
Interuniversitari de Catalunya i, d’acord
amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’Universitats, al Consejo de
Coordinación Universitaria.
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Les universitats regularan els
processos selectius que s’han de
superar per a la contractació del
professorat en règim laboral.

Per tal de ser admès en les
convocatòries per a l’accés a les
diferents categories de professorat
contractat, el candidat o candidata, que
pot ser de qualsevol nacionalitat, ha de:
a) estar en possessió de la titulació
requerida a la convocatòria;
b) reunir els requisits que s’estableixen
en aquesta Llei per a cada tipologia
específica i, si és el cas, a la
convocatòria d’accés corresponent.
.

Professorat contractat permanent
L’accés a la universitat com a professor
contractat amb títol de doctor i amb
caràcter permanent es pot produir per
una de les següents categories:

a) professor lector, que suposa una
provada capacitat docent i
investigadora.
b) catedràtic agregat, que suposa una
carrera docent i investigadora
consolidada.
c) catedràtic plenari, que suposa una
carrera docent i investigadora
consolidada i amb mèrits acadèmics
molt notables.

Els catedràtics plenaris, els catedràtics
agregats i els professors lectors,
gaudeixen de plena capacitat docent i
investigadora, i desenvolupen les seves
funcions a la universitat, preferentment
amb dedicació a temps complet, i en
les condicions establertes al contracte
que subscriguin.

Per tal de ser admès als processos
selectius que les universitats
convoquin per accedir com a catedràtic
plenari, catedràtic agregat o professor
lector, els candidats han d’estar en
possessió del títol de doctor i acreditar
al menys tres anys d’activitat docent i
de recerca, o prioritàriament de
recerca, postdoctoral.

Una vegada endegat el procés selectiu
corresponent, la Universitat sol·licitarà,
per als candidats preseleccionats,
l’avaluació de la seva activitat
investigadora a l’Agència catalana
d’avaluació de la recerca. Per a la
contractació d’un candidat, és
necessària l’avaluació positiva. La
certificació de l’avaluació té únicament
validesa per a cada convocatòria
concreta.

El professorat col·laborador
El professor col·laborador és un titulat
superior, contractat amb l’objecte de
desenvolupar tasques docents a la
universitat, d’acord amb l’establert a
l’article 51 de la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’Universitats.

El professorat col·laborador gaudeix de
plena capacitat docent i, si està en
possessió del títol de doctor, de plena
capacitat investigadora.

El professorat col·laborador
desenvolupa les seves funcions a la
universitat, prioritàriament amb règim
de dedicació a temps complet.

Per a ser contractat com a professor
col·laborador, la universitat haurà de
sol·licitar un informe del candidat a
l’Agència per a la qualitat del sistema
universitari català, que haurà de ser
favorable.

Professorat contractat temporal

El professorat ajudant doctor és
contractat amb l’objecte de
desenvolupar tasques docents i
investigadores, en la fase inicial de la
seva carrera acadèmica.

Per contractar un professor ajudant
doctor, la Universitat haurà d’obtenir un
informe positiu per al candidat de
l’Agència catalana d’avaluació de la
recerca. L’informe acreditarà la
condició de doctor i que, al menys
durant dos anys, el candidat no hagi
tingut relació contractual, estatutària o
com a becari a la universitat
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corresponent, i hagi realitzat durant
aquest temps tasques de docència i/o
de recerca.

El professorat ajudant doctor és
contractat a temps complet, per un
període total màxim de 4 anys
improrrogables.

El professorat associat és contractat
amb règim de dedicació a temps
parcial, entre especialistes de
reconeguda competència que acreditin
exercir la seva activitat professional
fora de la universitat, per a
desenvolupar tasques docents
específiques a la universitat. Disposa
de plena capacitat docent en l’àmbit de
la seva competència.

El professorat visitant és contractat,
entre professors i investigadors de
reconegut prestigi, procedents d’altres
universitats i centres de recerca, en
activitats específiques de docent i
projectes de recerca.

Disposicions comunes

Capacitat docent i investigadora
El professorat contractat gaudeix de
plena capacitat docent i, si està en
possessió del títol de doctor, de plena
capacitat investigadora.

Adscripció funcional
El professorat contractat s’adscriu a un
departament universitari i desenvolupa
les seves activitats docents i de recerca
en qualsevol matèria dins del seu àmbit
general de competència, d’acord amb
les obligacions que fixi la Universitat. A
efectes d’organització acadèmica, les
universitats adscriuran el professorat a
un determinat centre o unitat, sens
perjudici que pugui desenvolupar les
seves activitats en d’altres
departaments, centres o estructures de
la universitat.

A la relació de llocs de treball s’hi ha de
fer constar l’adscripció de cada lloc de
treball al departament corresponent.
L’adscripció a una àrea de coneixement
no és necessària.

Professorat contractat de les
universitats privades
Les universitats privades, per satisfer
els requisits d’avaluació externa del seu
professorat, establerts a la Llei 6/2001,
de 21 de desembre, d’Universitats,
hauran de formalitzar convenis per al
desenvolupament de la metodologia
d’aquesta avaluació amb l’Agència per
a la qualitat del sistema universitari
català i amb l’Agència catalana
d’avaluació de la recerca.

Investigadors propis i vinculats

Investigadors propis
Les universitats públiques poden
contractar investigadors, entre
persones que disposin del títol de
doctor, en les condicions del contracte
que subscrigui, en els termes i
modalitats previstes a la Llei 13/1986,
de 14 d’abril, de foment i coordinació
general de la investigació científica i
tècnica.

El departament competent en matèria
d’universitats determinarà la
contractació per a la incorporació de
personal investigador propi, com a
investigador postdoctoral, per part de
les universitats, per un període màxim
de quatre anys, de doctors que ho
siguin amb menys de dos anys
d’antiguitat, procedents d’una
universitat diferent a la contractant.

Investigadors vinculats
Els investigadors que, en el marc de la
normativa vigent, desenvolupen
tasques de recerca a la Universitat,
mitjançant un acord de col·laboració
amb altres universitats, centres de
recerca o altres entitats públiques o
privades, per a la realització de
projectes d’investigació,
desenvolupament i innovació, així com
per a la transferència de coneixement i
tecnologia, són considerats
investigadors vinculats a la universitat.
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La relació entre els investigadors
vinculats i la universitat receptora es
regula pels convenis de col·laboració
que es formalitzin, que en cap cas
poden implicar l’alteració del règim
jurídic que sigui aplicable a
l’investigador.

Sobre l’activitat del personal
acadèmic
El personal acadèmic desenvolupa les
seves activitats a la universitat en les
condicions establertes en el seu règim
d’incorporació i, si és el cas, en el
contracte que subscrigui.

Obligacions docents i/o
investigadores
El personal acadèmic té les obligacions
docents i/o investigadores que li assigni
la Universitat. Aquesta assignació s’ha
d’adaptar a les necessitats de la
Universitat, tant pel que fa a la
distribució al llarg d’un o més cursos
acadèmics i a les diferents matèries i
tipus de titulacions, o a les necessitats
de recerca i de transferència de
tecnologia i de coneixements.

La docència de doctorat, quan sigui
exercida, sempre serà considerada part
del compliment de les obligacions
docents.

Règim de dedicació
El personal acadèmic té les obligacions
docents que li assigni la universitat de
conformitat amb el seu tipus contractual
i la seva categoria professional.

El personal acadèmic, amb l’excepció
dels professors associats, exerceix les
seves funcions preferentment en règim
de dedicació a temps complet.

La dedicació és, en tot cas, compatible
amb la realització dels treballs
científics, tècnics o artístics a què fa
referència l’article 83 de la Llei 6/2001,
de 21 de desembre, d’Universitats.

El Govern de la Generalitat ha de
regular el règim de dedicació del
personal acadèmic a temps parcial.

La durada de la jornada de treball del
personal acadèmic, amb dedicació a
temps complet, serà la què es fixi amb
caràcter general pels funcionaris dels
cossos docents universitaris, i es
repartirà en activitats docents, de
recerca i de gestió.

La universitat determina, a través de
les corresponents programacions
acadèmiques la distribució horària del
personal acadèmic.

Mobilitat del personal acadèmic
El departament competent en matèria
d’universitats i les universitats
públiques han d’establir,
coordinadament, programes per facilitar
la mobilitat del personal acadèmic.

Llicències per al foment de la
recerca i la col·laboració
interuniversitària
El professorat contractat permanent
amb títol de doctor pot sol·licitar una
llicència per a un període de durada no
superior a quatre anys, per al
desenvolupament de les activitats
següents:

a) per al desenvolupament de
programes o activitats de recerca en
entitats públiques o privades, creades o
participades per la Universitat i
relacionades amb l’activitat científica o
tècnica que desenvolupi a la
universitat.

b) per a la creació d’empreses de base
tecnològica directament relacionades
amb l’activitat científica o tècnica que
desenvolupi a la universitat

c) per al desenvolupament de
programes o activitats docents i/o
investigadores en altres universitats, en
entitats públiques o privades creades o
participades per les universitats, i en
d’altres entitats públiques o privades
amb les quals la universitat tingui
subscrit un conveni de col·laboració.

L’atorgament de les llicències
correspon al rector o rectora i s’ha
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d’ajustar al procediment, les condicions
i els requisits que determini la
universitat. El període de la llicència es
concedirà sense acreditació de
retribucions per part de la universitat
d’origen, implicarà la suspensió
automàtica del contracte i comportarà
la reserva del lloc de treball de la
mateixa categoria professional.

Excedència
El professorat contractat permanent pot
gaudir, per una sola vegada i per
interès personal, d’un període
d’excedència no retribuïda no superior
a quatre anys consecutius. El reingrés
a la universitat d’origen, a sol·licitud de
l’interessat, serà automàtic i definitiu en
un lloc de treball de les mateixes
categoria que l’ocupat abans de
l’excedència.

La concessió correspon al rector o
rectora i s’ha d’ajustar al procediment,
a les condicions i als requisits que
determini la universitat.

El règim retributiu del personal
acadèmic contractat
El règim retributiu del personal
acadèmic contractat de les universitats
públiques catalanes es determina pel
Govern de la Generalitat. Aquest règim
té caràcter uniforme en totes les
universitats públiques.

El personal acadèmic contractat a
temps complet és retribuït pels
següents conceptes:
a) sou base;
b) pagues extraordinàries;
c) complement de lloc de treball;
d) complement de categoria, el qual es
pot estructurar en diferents nivells
retributius;
e) complement funcional per càrrecs
acadèmics o per responsabilitats de
gestió, només pel període en que
s’estiguin desenvolupant aquestes
responsabilitats;
f) complement per mèrits docents i
investigadors.

El personal acadèmic contractat pot
rebre, amb caràcter excepcional les

gratificacions i indemnitzacions que
corresponguin per raó del servei.

Retribucions addicionals
El Govern de la Generalitat pot establir,
per al personal acadèmic funcionari i
contractat, retribucions addicionals per
mèrits docents, investigadors i de
gestió, que s’assignen pel consell
social a proposta del consell de govern,
prèvia la valoració dels mèrits
mitjançant l’avaluació positiva externa
de les Agències corresponents, d’acord
amb el que s’estableix al capítol *
d’aquesta Llei.

EL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I

SERVEIS

Règim jurídic
El personal funcionari d’administració i
serveis de les universitats públiques es
regeix per aquesta Llei, sens perjudici
de les bases estatals establertes a la
Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats, per la
normativa dictada en el seu
desplegament, així com pels estatuts o
altra normativa de règim intern de les
universitats. El personal laboral
d’administració i serveis es regeix, a
més, per la legislació laboral i pels
convenis col·lectius que li siguin
aplicables.

Al personal funcionari d’administració i
serveis de les universitats públiques de
Catalunya li és aplicable la Llei de la
funció pública de l’Administració de la
Generalitat, aprovada pel Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i, en
especial, els preceptes relatius a
l’adquisició i pèrdua de la condició de
funcionari o funcionària, les condicions i
els procediments d’accés, la provisió i
la promoció, les situacions
administratives, els drets, els deures i
les responsabilitats i el règim retributiu,
amb les adaptacions necessàries a les
peculiaritats organitzatives i de
funcionament de la universitat.
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Retribucions
Les universitats públiques han
d’establir el règim retributiu del
personal funcionari d’administració i
serveis, d’acord amb les previsions que
es determinen en aquesta Llei. El
personal funcionari d’administració i
serveis serà retribuït pels conceptes
previstos a l’article 101 de la Llei de la
funció pública de l’Administració de la
Generalitat, aprovada pel Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.

L’import total dels crèdits destinats a
retribuir el personal funcionari
d’administració i serveis pels conceptes
de complement específic, complement
de productivitat i gratificacions per
serveis extraordinaris, ha de ser el que
resulti de restar a les retribucions
íntegres de l’esmentat personal, la
suma de les quantitats que li
corresponguin pels conceptes de
retribucions bàsiques, complement de
destinació i, si s’escau, complements
personals transitoris.

El personal funcionari d’administració i
serveis de les universitats públiques de
Catalunya ha de percebre les
indemnitzacions per raó del servei que
correspongui, que no podran superar
els imports aplicables al personal
funcionari al servei de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya.

Formació i mobilitat
Les universitats públiques fomentaran
la formació mitjançant l’oferta de
programes específics al personal
d’administració i serveis, especialment
en el coneixement de terceres llengües
i en l’ús de les tecnologies de la
comunicació i la informació.

Les universitats públiques facilitaran la
mobilitat del personal d’administració i
serveis entre les diferents universitats.
A aquest efecte, s’han d’articular els
corresponents acords a la Junta del
Consell Interuniversitari de Catalunya.
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IV. ÒRGANS DE GOVERN I DE
REPRESENTACIÓ DE LES
UNIVERSITATS PÚBLIQUES

Les universitats han de constituir els
òrgans de govern i representació
regulats a la Llei orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’universitats, i en
aquesta Llei.

Les universitats públiques de Catalunya
poden constituir òrgans de govern,
representació, consulta i coordinació
addicionals, per tal d’adaptar
l’estructura de govern i representació a
les seves especificitats organitzatives i
per al millor compliment de les seves
funcions.

Les universitats procuraran en els
processos d’elecció als diferents
òrgans de govern i representació de la
Universitat, en el marc de la normativa
vigent i tot garantint la representació de
tots els sectors de la comunitat
universitària, la màxima equiparació
entre els col·lectius de professorat
contractat permanent i de professorat
funcionari dels cossos docents
universitaris.

Les universitats tindran en compte, en
els seus processos electorals, els
col·lectius de personal següents:

a) els estudiants;
b) el personal d’administració i serveis;
c) els professors funcionaris doctors
dels cossos docents universitaris;
d) els professors contractats
permanents doctors;
e) la resta de membres de la comunitat
universitària.

EL CONSELL SOCIAL: DEFINICIÓ,
COMPOSICIÓ I FUNCIONS

Definició
El consell social és l’òrgan de govern i
representació mitjançant el qual la
societat participa en la universitat.

Composició
Cadascuna de les universitats
públiques amb seu a Catalunya té un
consell social, compost dels quinze
membres següents:
a) nou persones destacades de la
societat catalana, nomenades segons
el que estableix l’article *
b) sis membres del consell de govern
de la universitat, nomenats segons el
que estableix l’article *

Nomenament del president o
presidenta
El president o presidenta és nomenat o
separat per acord del Govern de la
Generalitat, a proposta de la persona
titular del departament competent en
matèria d’universitats, d’entre els
membres del consell social que no
pertanyen al Consell de Govern. El
mandat és de quatre anys i és
renovable per un únic període de la
mateixa durada.

De les persones de la societat
catalana
Els nou membres del consell social en
tant que persones destacades de la
societat catalana en cadascun dels
consells socials de les universitats
públiques amb seu a Catalunya, són
els següents:
a) tres nomenats pel Parlament de
Catalunya;
b) tres nomenats pel Govern de la
Generalitat, prèvia consulta al president
del consell social corresponent;
c) dos nomenats pel Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya;
d) un antic alumne amb titulació de la
universitat que correspongui.

Els membres nomenats pel Parlament
de Catalunya i pel Govern de la
Generalitat han de ser membres
destacats de la vida cultural,
professional, econòmica, laboral i social
de l’entorn de la universitat.

Els membres nomenats pel Consell de
Treball, Econòmic i Social de Catalunya
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han de ser persones destacades del
món econòmic i dels agents socials.

El membre antic alumne és nomenat
pel president o presidenta del consell
social, escoltat el rector o rectora i, si
n’hi ha, a proposta del consell d’antic
alumnat i de persones amigues de la
universitat.

El departament competent en matèria
d’Universitats ha de donar publicitat en
el DOGC del nomenament dels
membres a què fa esment aquest
article.

Dels membres que pertanyen al
consell de govern
Els sis membres que pertanyen al
consell de govern de la universitat són
nomenats pel propi consell de govern
d’entre els seus membres, i per un
període de dos anys. En tot cas, s’hi ha
de garantir la representació dels
diferents sectors de la comunitat
universitària. En són membres nats el
rector o rectora, el secretari o
secretària general i el o la gerent de la
universitat.

La universitat ha de donar publicitat en
el DOGC del nomenament dels
membres a què fa esment aquest
article.

Renovació i vacants
Els membres dels consells socials
nomenats entre persones destacades
de la societat catalana ho són per un
període de quatre anys i són renovats o
reelegits per meitats cada dos anys,
dos mesos abans d’expirar el període
de mandat.

En el cas que es produís una vacant en
els consells socials, aquesta ha de ser
coberta d’acord amb el procediment
establert per l’article *. El nou membre
és nomenat pel període restant de
mandat del membre que ha substituït.

Incompatibilitats
La condició de membre del consell
social és incompatible amb l’exercici de

càrrecs directius en empreses o en
societats contractades per la
universitat, directament o mitjançant
persona interposada, i també amb una
participació en les dites empreses
superior al 10% del capital social.
Aquesta incompatibilitat no afecta els
contractes subscrits d’acord amb
l’article 83 de la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’Universitats.

El personal acadèmic a temps complet,
que es trobi en situació d’actiu en
alguna universitat catalana, no pot ser
nomenat membre d’un consell social
com un dels nou membres en tant que
persones destacades de la societat
catalana.

Funcions del consell social
Correspon al consell social, en relació
amb la programació i amb la gestió
universitàries, les funcions següents:

a) col·laborar en la definició dels criteris
i dels objectius del seu planejament
estratègic;
b) proposar al departament competent
en matèria d’universitats, previ informe
del consell de govern, la implantació o
supressió d’ensenyaments conduents a
l’obtenció de títols universitaris oficials,
així com la creació, supressió,
adscripció i desadscripció o
reordenació dels centres docents
universitaris i dels instituts universitaris
de recerca;
c) acordar, quan siguin a iniciativa del
departament competent en matèria
d’universitats i previ informe del consell
de govern, la creació, modificació o
supressió dels ensenyaments i, si és el
cas, dels centres docents i instituts
universitaris de recerca;
d) contribuir i participar a la supervisió i
l’avaluació de la qualitat, del rendiment
i de la viabilitat econòmica i social de la
universitat, en coordinació amb
l’Agència per a la qualitat del sistema
universitari català;
e) promoure la participació de la
societat en l’activitat de la universitat,
especialment en el seu finançament, i
fomentar les relacions entre la
Universitat i el seu entorn cultural,
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professional, econòmic, social i
territorial;
f) aprovar la constitució, la modificació i
l’extinció d’entitats jurídiques per a la
promoció i el desenvolupament dels
fins de la Universitat, així com aprovar
la participació de la Universitat en altres
entitats.

Correspon al consell social, en matèria
econòmica, pressupostària i
patrimonial, les funcions següents:

a) participar en la determinació dels
criteris bàsics per a l’elaboració del
pressupost de la Universitat i, a
proposta del consell de govern,
aprovar-lo;
b) supervisar les activitats de caràcter
econòmic, fer el seguiment del
pressupost i aprovar la programació i la
despesa plurianual de la Universitat,
així com prendre les mesures
pertinents per a assegurar el
compliment dels criteris amb què es va
elaborar el pressupost;
c) aprovar el balanç i la memòria
econòmica, el compte de resultats i la
liquidació del pressupost de la
Universitat de l’exercici anterior i els
comptes anuals de les entitats que en
depenguin, d’acord amb la normativa
vigent;
d) acordar les propostes d’operacions
d’endeutament i d’aval que la
universitat presenti al departament
competent en matèria d’universitats,
perquè siguin autoritzades pel Govern,
d’acord amb la normativa vigent;
e) acordar les transferències de crèdit
d’operacions de capital a operacions
corrents, prèvia conformitat del
departament competent en matèria
d’universitats;
f) acordar, a proposta del gerent, les
sol·licituds de crèdit extraordinari o
suplements de crèdit, sempre que
s’hagi de fer una despesa que no pugui
ser ajornada per a l’exercici següent i
per a la qual no hi hagi crèdit consignat
en el pressupost, o bé sigui insuficient
o no ampliable. L’acord ha de
preveure’n el finançament.
g) aprovar els preus dels
ensenyaments propis de la Universitat,

així com els dels cursos
d’especialització i també les possibles
exempcions i bonificacions, i aprovar,
quan correspongui, els preus dels
serveis de la Universitat;
h) vetllar pel patrimoni de la universitat i
aprovar la desafectació dels béns de
domini públic, d’acord amb el que
estableix aquesta Llei i la normativa de
patrimoni aprovada per la Generalitat;
i) autoritzar el rector o rectora a adoptar
els acords d’adquisició, disposició i
gravamen de béns immobles i, a partir
dels límits que aprovi el consell social,
dels béns mobles de la Universitat, dels
títols valors i de les participacions
socials;
j) ser informat de la formalització,
directament per la universitat o
mitjançant altres entitats, dels
contractes i convenis que comporten
despeses o ingressos per a la
universitat.

Correspon al consell social, en relació
amb els diferents sectors de la
comunitat universitària, les funcions
següents:

a) designar i cessar, com a membres
del consell de govern de la universitat,
tres membres del consell social, d’entre
els nomenats com a persones
destacades de la societat catalana;
b) acordar, quan sigui el cas, dins dels
límits que fixi el Govern de la
Generalitat i a proposta del consell de
govern, l’assignació singular i individual
al personal docent i investigador
funcionari i contractat, de retribucions
addicionals lligades a mèrits docents,
investigadors i de gestió;
c) aprovar la relació de llocs de treball
del personal d’administració i serveis,
aprovar-ne les modificacions i la
despesa que comporta i determinar els
llocs als quals correspon l’assignació
d’un complement específic, així com
l’import d’aquest complement;
d) fixar la quantia total destinada a
l’assignació del complement de
productivitat i a gratificacions
extraordinàries, aprovar els criteris per
assignar-los i distribuir-los i aprovar les
indemnitzacions per raó de serveis;
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e) informar favorablement els convenis
col·lectius del personal laboral de la
Universitat, prèviament a la seva
formalització;
f) acordar amb el rector o rectora el
nomenament i el cessament del o de la
gerent, així com les condicions del seu
contracte;
g) aprovar les normes que regulin el
progrés i la permanència dels
estudiants a la universitat, atenent les
característiques dels diferents estudis,
de manera que evitin la discriminació
dels estudiants;
h) promoure la col·laboració entre la
universitat i altres entitats públiques o
privades, amb la finalitat de completar
la formació dels estudiants i titulats de
la universitat i de facilitar-ne l’accés al
món del treball.

A més de les funcions atribuïdes per
aquesta Llei, correspon al consell social
qualsevol altra funció que li sigui
atribuïda pels estatuts o altra normativa
de règim intern de la universitat i per la
resta de la normativa vigent.

El consell social ha de ser informat,
abans de l’aprovació pel claustre dels
Estatuts de la universitat, sobre
aquelles qüestions que continguin els
Estatuts que afectin les seves
competències o funcions.

Funcionament
El consell social pot funcionar en ple o
en les comissions específiques que el
ple acordi, amb la composició i funcions
que específicament es determini al
reglament d’organització i funcionament
del consell social o en acord exprés de
delegació.

En el si del consell social s’ha de
constituir una comissió econòmica,
amb la composició i funcions que
determini el reglament d’organització i
funcionament del consell social.

Les comissions, de caràcter temporal o
permanent, podran ser mixtes, és a dir,
integrades per membres del consell
social i per d’altres membres d’òrgans
de govern, representació, consulta,

coordinació o acadèmics de la
Universitat, als efectes de garantir la
necessària informació, participació i
coordinació en aquells assumptes que
s’hagin de sotmetre al consell social, en
exercici de les seves funcions.

Les comissions han de retre comptes al
ple del consell social dels acords
adoptats i del grau de
desenvolupament de les tasques que
tenen encomanades.

La Presidència
El president o presidenta exerceix les
funcions pròpies de la presidència d’un
òrgan col·legiat i, en concret, les que li
són encomanades per aquesta Llei, pel
reglament d’organització i de
funcionament del consell i per la resta
de la normativa vigent.

La presidència del consell social pot
demanar a la persona titular de la
gerència de la universitat informació
respecte als assumptes de la seva
competència.

La Secretaria
La Secretaria del consell social és
l’estructura administrativa bàsica de
suport al Consell. El secretari o
secretària és nomenat i separat pel
president o presidenta del Consell i
exerceix les funcions pròpies de la
secretaria d’un òrgan col·legiat i, en
concret, les que li són encomanades
per aquesta Llei i pel reglament
d’organització i de funcionament del
consell.

Els òrgans de la universitat han de
facilitar a la Secretaria del consell la
informació i l’accés a la documentació
necessària perquè pugui complir
adequadament les seves funcions.

Assistència de tercers
El consell social ha de promoure,
mitjançant la creació de comissions
assessores, la participació d’aquelles
persones o entitats representatives de
les necessitats i dels interessos socials,
professionals, acadèmics, econòmics o
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culturals, que per llurs competències,
activitats, coneixements o experiència,
puguin contribuir al millor compliment
de les funcions que té encomanades.
Així també, la presidència del consell
social pot convidar a assistir a les
reunions, amb veu i sense vot,
persones expertes i membres de la
comunitat universitària, d’acord amb la
naturalesa dels assumptes a tractar.

Reglament
Cada consell social ha d’elaborar el seu
reglament d’organització i de
funcionament, que podrà establir el
cessament dels seus membres per
manca d’assistència reiterada a les
reunions.

En tot allò que no sigui específicament
regulat per aquesta Llei i pels
reglaments d’organització i de
funcionament respectius, és aplicable
la normativa reguladora d’òrgans
col·legiats.

Auditoria
El consell social ha de vetllar perquè,
abans d’aprovar el balanç i la liquidació
del pressupost de la universitat, hagi
estat feta l’auditoria corresponent, la
qual pot ser sol·licitada a la Intervenció
General de la Generalitat o bé a serveis
externs. Les auditories externes actuen
sota les directrius de la Intervenció
General de la Generalitat.

Els resultats de les auditories han de
ser supervisats pel consell social i han
de ser tramesos a la Sindicatura de
Comptes.

Pressupost
El consell social ha de tenir un
pressupost propi, com a centre de cost
independent i específic dins el
pressupost de la universitat. La gestió
del pressupost i la disposició dels fons
han de ser fets de la manera que acordi
el consell social, en el marc del
reglament d’organització i de
funcionament intern.

EL RECTOR O RECTORA
El rector o rectora és la màxima
autoritat acadèmica de la universitat i
n’ostenta la seva representació. Té
encomanades les responsabilitats i
funcions que li atribueixen la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, aquesta Llei, els estatuts
o altra normativa interna de la
Universitat i la resta de la normativa
vigent.

Correspon al Govern de la Generalitat
el nomenament i cessament dels
rectors o rectores de les universitats
públiques de Catalunya.

LA PERSONA TITULAR DE LA GERÈNCIA
Correspon a la persona titular de la
Gerència la direcció i gestió del
personal d’administració i serveis i dels
recursos econòmics i administratius de
la universitat, en els termes previstos
en aquesta Llei i la resta de la
normativa vigent.

La persona titular de la gerència, que
no pot desenvolupar tasques
acadèmiques a la universitat, exerceix
les funcions següents:

a) determinar les condicions de treball
del personal funcionari d’administració i
serveis;
b) negociar el convenis col·lectius,
assistit pel personal de la universitat
que correspongui;
c) vetllar pel compliment de la
normativa vigent en matèria de
personal i de retribucions;
d) elaborar el projecte de pressupost,
executar-lo d’acord amb les normes i
procediments aprovats i elaborar els
documents de liquidació del pressupost
i presentar-ho al consell de govern i al
consell social;
e) acordar les transferències de crèdit
que afectin a més d’un capítol entre les
operacions corrents i de capital, així
com les que minorin crèdits corrents i
incrementin crèdits de capital, i donar-
ne compte al Consell Social;
f) tenir cura de la conservació del
patrimoni de la universitat i informar del
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seu inventari al consell social i al
consell de govern de la universitat;
g) les altres funcions que li atribueixin
els estatuts o altra normativa interna de
la Universitat i la resta de la normativa
vigent.

La persona titular de la gerència actua
sota la superior direcció del consell de
govern i del consell social en els seus
respectius àmbits funcionals, i ha de
retre comptes de la seva gestió davant
dels esmentats òrgans i del rector o
rectora de la universitat.

CONSELL D’ANTIC ALUMNAT I DE

PERSONES AMIGUES DE LA UNIVERSITAT
Les universitats públiques poden
constituir un consell d’antic alumnat i de
persones amigues de la universitat com
a òrgan de relació entre la universitat i
els seus antics alumnes i les
associacions d’exalumnes o d’amics i
amigues, així com de participació
d’aquests en la vida de la Universitat.

Són membres del consell d’antic
alumnat i de persones amigues de la
universitat, les persones que pertanyen
a les diverses associacions
d’exalumnes i d’amics i amigues
reconegudes com a tal per la
universitat, així com aquelles persones
que s’hi vinculin directament, en la
forma que determini la Universitat.

El consell d’antic alumnat i de persones
amigues de la universitat té, com a
mínim, les funcions següents:

a) promoure les relacions entre la
universitat i el col·lectiu d’antics
alumnes, així com dels antics alumnes
entre si.
b) contribuir a la projecció social de la
universitat.
c) promoure la participació i canalitzar
el suport dels antics alumnes i dels
amics i amigues de la universitat en el
funcionament de l’activitat de la
universitat.
d) participar en el consell social de la
Universitat, mitjançant un dels seus

membres, en els termes previstos en
aquesta Llei.
e) assessorar la Universitat en tots els
temes que afectin els antics alumnes o
que puguin ser d’utilitat per a la
universitat.
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V. INSTRUMENTS BÀSICS
D’ORDENACIÓ

Els instruments bàsics d’ordenació del
sistema universitari català són:
a) la Programació universitària de
Catalunya;
b) el finançament universitari.

LA PROGRAMACIÓ UNIVERSITÀRIA DE
CATALUNYA
La Programació universitària de
Catalunya és un instrument de
planificació, coordinació i reordenació
dels ensenyaments que ofereixen les
universitats públiques de Catalunya i
que inclou, com a mínim, els
ensenyaments conduents a l’obtenció
dels títols universitaris oficials.

La Programació universitària de
Catalunya també contempla els
ensenyaments de les universitats
privades que sol·licitin ser-hi incloses.

La Programació universitària de
Catalunya és elaborada pel
departament competent en matèria
d’universitats, per períodes plurianuals.
Tindrà en compte les demandes de les
universitats i es basarà en els criteris
proposats pel Consell Interuniversitari
de Catalunya, els quals han de
considerar, com a mínim:

a) el grau de demanda dels diferents
estudis i les necessitats de la societat
en educació superior universitària.
b) l’equilibri territorial, en un marc
d’eficiència en la utilització dels mitjans
materials i dels recursos humans del
sistema universitari català, així com els
costos econòmics i llur finançament.
c) l’especialització i diversificació
universitària en un context de
cooperació interuniversitària.

El departament competent en matèria
d’universitats, a iniciativa pròpia, i
prèvia comunicació al Consell
Interuniversitari de Catalunya i prèvia
audiència a la universitat afectada, pot
introduir a la Programació universitària
de Catalunya la implantació,

modificació o supressió d’estudis
conduents a l’obtenció de títols
universitaris oficials a les universitats
públiques.

EL FINANÇAMENT UNIVERSITARI
L’oferta de serveis universitaris
sostinguda econòmicament per la
Generalitat de Catalunya es fa en base
no comercial i de no competència amb
d’altres oferents.

Les universitats públiques gaudeixen
d’autonomia econòmica i financera,
d’acord amb la normativa vigent, i han
de disposar dels recursos suficients per
a l’exercici de les seves funcions.

El règim econòmic de les universitats
públiques de Catalunya és el regulat
per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats, per aquesta
Llei i per la normativa de finances i
pressupostària de la Generalitat de
Catalunya.

Les universitats públiques han de
fomentar la promoció i el patrocini dels
seus serveis, especialment per aquells
sectors de la societat que en resultin
directament beneficiaris.

Correspon al Govern de la Generalitat
aprovar els preus públics i la resta de
drets dels ensenyaments conduents a
l’obtenció dels títols universitaris
oficials.

Estructura del finançament
universitari
Correspon al departament competent
en matèria d’universitats establir
l’estructura del model de finançament
universitari. Aquest model ha
d’assegurar a les universitats públiques
l’estabilitat dels recursos econòmics per
a l’acompliment de les seves finalitats,
així com l’estímul de l’eficiència,
l’eficàcia i la millora de la qualitat.

El finançament de les despeses de
funcionament de les universitats
públiques, amb càrrec als pressupostos
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de la Generalitat de Catalunya, s’ha de
basar en tres tipus d’aportacions:
a) genèrica, segons criteris objectius,
transparents i compatibles i a partir de
paràmetres generals comuns a totes
les universitats;
 b) complementària, lligada a objectius
específics per a la millora de la qualitat
de les universitats i per atendre les
seves especificitats. Aquesta aportació
es fa mitjançant contractes-programa;
c) per convocatòries públiques, que
estimulin la millora de la qualitat i
premiïn l’excel·lència.

Els contractes-programa
Els contractes-programa són
l’instrument de finançament de
l’aportació complementària que
s’esmenta en la lletra b) de l’article
anterior, així com l’instrument
d’observació, de diagnòstic, de
planificació i d’adopció de decisions
conjuntes entre el departament
competent en matèria d’universitats i
les universitats.

Els criteris de finançament han de tenir
en compte indicadors de qualitat i han
de valorar els bons resultats. També
podran considerar els resultats de les
avaluacions de l’Agència per a la
qualitat del sistema universitari català.

El Pla d’inversions universitàries
El Pla d’inversions universitàries és
l’instrument específic per finançar les
infrastructures i els equipaments de les
universitats públiques que es
requereixen per a l’execució de la
Programació universitària de
Catalunya.

El Pla d’inversions universitàries és
elaborat pel departament competent en
matèria d’universitats, amb caràcter
plurianual.

El Pla d’inversions universitàries ha de
tenir en compte l’aplicació de criteris de
sostenibilitat i de mesures que facilitin
la mobilitat de les persones amb
discapacitats.
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VI. L’ORDENACIÓ DE L’ACTIVITAT
UNIVERSITÀRIA

RÈGIM JURÍDIC DE LES UNIVERSITATS

Creació i reconeixement
d’universitats
Les universitats del sistema universitari
català gaudeixen de personalitat
jurídica i de patrimoni propi i són
creades o reconegudes per Llei del
Parlament de Catalunya, previ informe
de la Junta del Consell Interuniversitari
de Catalunya.

Correspon al Parlament de Catalunya
ratificar l’acord del Govern de la
Generalitat per a la creació o
reconeixement de les universitats a les
quals fa esment l’article 4.1.b) de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’Universitats.

El reconeixement d’universitats
privades pel Parlament de Catalunya
requereix una garantia suficient de la
seva qualitat acadèmica i viabilitat
econòmica. A aquests efectes, el
Govern de la Generalitat pot establir els
requisits i les garanties de suficiència
que corresponguin.

Prerrogatives
Les universitats públiques ostenten les
prerrogatives previstes a la normativa
vigent per a les administracions
públiques, tret de les pròpies i
exclusives dels ens territorials.

Règim jurídic
Les universitats públiques i privades de
Catalunya es regulen per aquesta Llei i
per les normes que la desenvolupen;
per la normativa bàsica estatal
regulada a la Llei orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’Universitats i per les
normes que la desenvolupen; i per la
seva llei de creació o de reconeixement
i, en el cas de les universitats privades,
per la normativa d’aplicació a la figura
jurídica que hagin adoptat.

Així també, en virtut de llur autonomia,
les universitats es regeixen pels seus
estatuts, en el cas de les públiques, o
per les seves normes d’organització i
funcionament, en el cas de les
privades, així com per l’altra normativa
de règim intern.

En defecte de norma expressa, és
d’aplicació supletòria a les universitats
públiques de Catalunya la normativa
catalana que sigui d’aplicació a
l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.

Estatuts i normes d’organització i
funcionament
Correspon a les universitats elaborar
els seus estatuts, en el cas de les
públiques, o les seves normes
d’organització i funcionament, en el cas
de les privades.

Correspon al Govern de la Generalitat
aprovar, previ el seu control de
legalitat, els estatuts de les universitats
públiques i les normes d’organització i
funcionament de les universitats
privades.

Campus universitaris i
interuniversitaris
Les universitats públiques catalanes es
poden estructurar en campus
universitaris, concebuts com a espais
presencials o virtuals d’integració i
convivència dels diferents components
de la comunitat universitària.

Les universitats poden constituir
campus interuniversitaris, amb caràcter
presencial o virtual, amb l’objectiu de
compartir personal, centres,
estructures, ensenyaments, recerca i
serveis. Les universitats facilitaran la
mobilitat del seu personal docent i
investigador i dels seus estudiants en
els campus interuniversitaris.
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ORDENACIÓ DELS ESTUDIS I DE LES
ESTRUCTURES UNIVERSITÀRIES

Creació, reconeixement i implantació
Correspon al departament competent
en matèria d’Universitats:

a) la creació, modificació i supressió,
en universitats públiques, de Facultats,
Escoles Tècniques o Politècniques
Superiors, Escoles Universitàries,
Escoles Universitàries Politècniques i
Instituts Universitaris de Recerca, a
proposta del consell social o a iniciativa
pròpia amb l’acord del consell social.
En ambdós, casos és preceptiu un
informe previ del consell de govern de
la universitat.

b) el reconeixement, en universitats
privades, de la creació, modificació i
supressió dels centres referits a
l’apartat anterior, a proposta de la
universitat.

c) la implantació o supressió, en
universitats públiques, d’ensenyaments
conduents a l’obtenció de títols
universitaris oficials, a proposta del
consell social o a iniciativa pròpia amb
l’acord del consell social. En ambdós,
casos és preceptiu un informe previ del
consell de govern de la universitat.

d) el reconeixement, en universitats
privades, de la implantació o supressió
d’ensenyaments conduents a l’obtenció
de títols universitaris oficials, a
proposta de la universitat.

e) l’aprovació, amb caràcter previ, de la
creació i supressió, un cop  acordat pel
Govern de l’Estat, de centres
dependents de les universitats a
l’estranger, per impartir ensenyaments
en modalitat presencial conduents a
l’obtenció de títols universitaris oficials,.

Adscripció
Correspon al departament competent
en matèria d’universitats aprovar
l’adscripció a una universitat pública de
centres docents, de titularitat pública o

privada, per impartir títols universitaris
oficials, així com la seva desadscripció.

Integració
Els centres docents d’ensenyament
superior de titularitat privada es poden
integrar a una universitat privada, com
a centres propis. El reconeixement de
la integració del centre és acordada pel
departament competent en matèria
d’universitats, a proposta del titular de
la universitat corresponent.

Informe dels plans d’estudis
Correspon al departament competent
en matèria d’universitats efectuar un
informe dels plans d’estudis, a petició
del rector o rectora i amb caràcter previ
a l’homologació del títol, d’acord amb la
normativa vigent.

L’informe, que ha de ser favorable, ha
de verificar la viabilitat econòmica del
pla d’estudis així com la seva
adequació als requisits bàsics i al que
s’estableix en aquesta Llei i a la resta
de la normativa vigent.

Inici d’activitats
El departament competent en matèria
d’universitats autoritzarà l’inici
d’activitats dels estudis en els centres
universitaris propis, adscrits o integrats,
una vegada homologat el títol, a
sol·licitud del rector o rectora.

Modificacions de l’autorització
El departament competent en matèria
d’universitats autoritza el canvi de
denominació i d’ubicació dels centres
docents integrats a universitats
públiques

El departament competent en matèria
d’universitats ha de donar la seva
conformitat:
a) als actes i negocis jurídics que
modifiquin la personalitat jurídica o
l’estructura de la universitat privada, o
que impliquin la transmissió o cessió,
entre vius, total o parcial, a títol onerós
o gratuït, de la titularitat directa o
indirecta que les persones físiques o
jurídiques ostentin sobre les
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universitats privades, o sobre els
centres universitaris privats adscrits a
universitats públiques.
b) al canvi de denominació i d’ubicació
dels centres docents integrats a
universitats privades i dels centres
docents adscrits.

Revocació
La revocació del reconeixement de la
universitat, dels centres universitaris o
de la implantació d’ensenyaments, s’ha
d’efectuar per l’òrgan que les va
autoritzar, prèvia audiència de la
universitat corresponent, d’acord amb
el que estableix la disposició addicional
novena de la Llei orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’Universitats. En tot
cas, s’ha de garantir que els estudiants
puguin finalitzar els seus estudis
conforme a les regles generals per a
l’extinció dels plans d’estudis.

Centres docents que expedeixen
títols estrangers
Correspon al departament competent
en matèria d’universitats autoritzar els
centres docents que es vulguin establir
a Catalunya per impartir, sota qualsevol
modalitat, ensenyaments conduents a
l’obtenció de títols d’educació superior
universitària no homologats als títols
oficials en el sistema universitari català,
així com revocar-ne l’autorització.

L’autorització requereix l’informe previ
favorable de l’Agència per a la qualitat
del sistema universitari català, d’acord
amb els estàndards de qualitat que
l’Agència hagi elaborat per a aquests
tipus de centres.

Altres estructures
Les universitats, sens perjudici dels
centres i les estructures bàsiques que
estableix l’article 7.1 de la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre,
d’Universitats, poden crear altres
estructures per al millor compliment de
les seves finalitats institucionals.

Funcions inspectores
El departament competent en matèria
d’universitats ha de desenvolupar la
funció inspectora pel que fa al
compliment per part de les universitats i
centres universitaris dels requisits
previstos a la normativa vigent i, en
especial, quan escaigui, dels
compromisos adquirits pels titulars de
les universitats i centres universitaris
privats.
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VII. LA COORDINACIÓ
UNIVERSITÀRIA

EL CONSELL INTERUNIVERSITARI DE
CATALUNYA
El Consell Interuniversitari de
Catalunya és l’òrgan de coordinació del
sistema universitari català i de consulta
i assessorament del Govern de la
Generalitat de Catalunya en matèria
d’universitats.

Estructura
El Consell Interuniversitari de
Catalunya s’estructura en els òrgans
següents:
a) Unipersonals: la Presidència, la
Vicepresidència i la Secretaria General.
b) Col·legiats: la Conferència General i
la Junta.

El Consell Interuniversitari de
Catalunya es pot organitzar també en
comissions de caràcter permanent,
amb l’objectiu d’informar i d’assessorar
pel que fa a qüestions relatives a
l’activitat acadèmica; i en comissions
de caràcter no permanent, amb
l’objectiu d’informar i d’assessorar pel
que fa a aspectes concrets d’interès
general per al sistema universitari.

Correspon a la Presidència, a proposta
de qualsevol dels òrgans col·legiats del
Consell, constituir les comissions a què
es refereix l’apartat anterior i
determinar-ne la composició i les
funcions.

Funcionament
El Consell Interuniversitari de
Catalunya es regeix per aquesta Llei,
per les seves normes d’organització i
funcionament i, en allò no sigui
expressament regulat per aquestes, per
la normativa específica dels òrgans
col·legiats.

La Conferència General ha de celebrar
dues reunions, com a mínim, durant el
curs acadèmic.

Presidència
La presidència de la Conferència
General i de la Junta del Consell
Interuniversitari de Catalunya recau en
la persona titular del departament
competent en matèria d’universitats, la
qual també presideix les reunions de
les comissions, quan hi assisteix.

Vicepresidència
La vicepresidència del Consell
Interuniversitari de Catalunya és
designada pel president o presidenta i
recau en una persona alt càrrec del
departament competent en matèria
d’universitats. El vicepresident o
vicepresidenta substitueix el president
o presidenta en el supòsit d’absència
per malaltia o per qualsevol altra causa
justificada.

Secretaria General
La Secretaria General del Consell
Interuniversitari de Catalunya té
atribuïdes les funcions de direcció de
les oficines, estructures i serveis
adscrits al Consell, així com les pròpies
de les secretaries dels òrgans
col·legiats.

La persona que ocupa la Secretaria
General del Consell Interuniversitari de
Catalunya, que és també secretària de
la Conferència General, de la Junta i de
les seves comissions, és nomenada i
cessada pel Govern de la Generalitat, a
proposta del titular del departament
competent en matèria d’universitats.

La Conferència General
La Conferència General del Consell
Interuniversitari de Catalunya és l’òrgan
de participació i de coordinació de la
comunitat universitària per a conèixer i
avaluar els objectius principals del
sistema universitari català.

Integren la Conferència General del
Consell Interuniversitari de Catalunya:
a) el president o presidenta del Consell.
b) el vicepresident o vicepresidenta del
Consell.
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c) els rectors o rectores de les
universitats.
d) els presidents o presidentes dels
consells socials de les universitats
públiques o òrgans equivalents de les
universitats privades.
e) tres representants del departament
competent en matèria d’universitats,
nomenats pel conseller o consellera
corresponent.
f) tres representants de la comunitat
universitària de cadascuna de les
universitats públiques i privades,
nomenats d’acord amb el que estableixi
el seu consell de govern o les normes
d’organització i de funcionament
respectives, les quals, en tot cas, han
de garantir la representació dels
estudiants.
g) un membre de cadascun dels
consells socials de les universitats
públiques, nomenat per llurs presidents
o presidentes.
h) el president o presidenta de l’Institut
d’Estudis Catalans.
i) els representants de les entitats o les
persones a títol individual que la
Presidència del Consell nomeni, el
nombre de les quals no pot ser superior
al de les persones a què es refereix la
lletra g). Aquestes han de ser persones
de competència reconeguda en l’àmbit
professional, cultural, social,
empresarial o territorial.
j) la persona titular de la Secretaria
General del Consell.

Els membres de la Conferència
General que no ho són per raó del
càrrec que ocupen, són nomenats per
un període de quatre anys i poden ser
renovats pel mateix període. En el
supòsit que es produeixi una vacant, el
nou membre és nomenat pel període
restant de mandat del membre que ha
cessat.

Funcions de la Conferència
Correspon a la Conferència General les
funcions següents:

a) assessorar el departament
competent en matèria d’Universitats en
relació amb els criteris per a elaborar la
Programació universitària de Catalunya

b) emetre un informe de les qüestions
que, a iniciativa de la Presidència o de
la Junta, es considerin d’interès general
per al sistema universitari català
c) facilitar l’intercanvi d’informació i les
consultes recíproques entre les
universitats de Catalunya, especialment
en els camps i en les situacions que les
afecten d’una manera conjunta.
d) impulsar programes conjunts
d’actuació interuniversitària i promoure i
elaborar documents d’interès comú en
l’àmbit de la docència, de la recerca i
de la gestió i els serveis.
e) promoure la col·laboració de les
universitats amb altres institucions,
públiques o privades, per executar
programes d’interès general.
f) fomentar l’equilibri entre les
universitats, tenint en compte la
Programació universitària de Catalunya
en el seu conjunt, evitant duplicitats
innecessàries i promovent l’equilibri
territorial i mediambiental.
g) promoure les universitats catalanes,
especialment pel que fa a l’oferta
educativa i a la qualitat dels centres i
dels serveis universitaris
h) conèixer la memòria d’activitats de la
junta del Consell i de les seves
comissions
i) la resta de funcions que li atribueixi
aquesta Llei i l’altra normativa vigent.

La Junta
La Junta del Consell Interuniversitari de
Catalunya és l’òrgan permanent de
gestió del Consell per a exercir les
funcions que li encomana aquesta Llei.

Integren la Junta del Consell
Interuniversitari de Catalunya:
a) el president o presidenta del Consell.
b) el vicepresident o vicepresidenta del
Consell.
c) els rectors o rectores de les
universitats públiques, així com els de
les universitats privades sense ànim de
lucre que s’acullin a la Programació
universitària de Catalunya.
d) els presidents o presidentes dels
consells socials de les universitats
públiques.



Versió de 03/05/02 34

e) tres representants del departament
competent en matèria d’universitats,
nomenats pel conseller o consellera
corresponent.
f) la persona titular de la Secretaria
General del Consell.

Els membres de la Junta del Consell
són nomenats i separats d’acord amb
el que estableix l’article *.

Assistència
L’assistència a la Junta del Consell
Interuniversitari de Catalunya és
indelegable.

Funcions de la Junta
Correspon a la Junta del Consell
Interuniversitari de Catalunya:
a) proposar al departament competent
en matèria d’universitats els criteris per
elaborar la Programació universitària
de Catalunya.
b) emetre un informe de la proposta de
Programació universitària de Catalunya
i de les seves modificacions abans de
ser aprovada pel departament
competent en matèria d’universitats, un
cop escoltada la Conferència General.
c) emetre un informe de les propostes
de creació o de reconeixement de les
universitats públiques i privades, un
cop consultada la Conferència General;
d) emetre un informe de les propostes
de places de nou accés dels centres
docents universitaris integrats a les
universitats públiques i dels centres
docents adscrits;
e) emetre un informe de la proposta de
preus públics acadèmics i de la resta
de drets que s’estableixin
normativament en relació amb els
estudis conduents a l’obtenció dels
títols universitaris oficials, un cop
escoltada la Conferència General.
f) proposar les mesures oportunes per
a garantir la coordinació universitària,
en especial pel que fa al règim
d’admissió i de permanència dels
estudiants i a les convalidacions
d’estudis;
g) conèixer i elaborar propostes de
coordinació, quan escaigui, de les
bases de dades interuniversitària;

h) elaborar propostes respecte a la
racionalització dels serveis que presten
les universitats públiques, especialment
quant a l’intercanvi i la mobilitat dels
seus recursos humans i a la creació de
serveis conjunts d’interès comú;
i) impulsar mesures de coordinació
entre els ensenyaments universitaris i
els ensenyaments de formació
professional de grau superior i de règim
especial equivalents als universitaris;
j) nomenar els representants de les
universitats públiques catalanes en
altres organismes, si aquesta
representació comprèn més d’una
universitat, seguint el criteri
d’aconseguir una representació
equilibrada dels diferents sectors de la
comunitat universitària representats al
si del Consell Interuniversitari de
Catalunya;
k) qualsevol altra funció que li sigui
atribuïda per la normativa vigent.

Delegació i validació
La Junta del Consell pot delegar
expressament en les comissions
permanents que es constitueixin les
funcions que li són atribuïdes pels
articles * i *

La Junta ha de validar els informes i les
propostes de les comissions del
Consell Interuniversitari de Catalunya i
pot expressar la posició institucional del
Consell en els assumptes que li siguin
expressament sotmesos per la
Presidència del Consell.

Els informes del Consell
Interuniversitari de Catalunya són
preceptius, però només són vinculants
si una disposició normativa ho
estableix.

Audiència
Sens perjudici de les possibles
audiències que tinguin lloc directament
en les respectives universitats, el
Consell Interuniversitari de Catalunya,
mitjançant la Junta, gaudeix de la
consideració d’entitat representativa
dels interessos de les universitats que
la integren, pel que fa al tràmit
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d’audiència establert a la normativa de
procediment de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i del
procediment administratiu comú.

Encàrrec de gestió
Les universitats públiques i el
departament competent en matèria
d’universitats poden encarregar al
Consell Interuniversitari de Catalunya la
gestió d’activitats de caràcter tècnic o
de serveis de la seva competència per
a la coordinació interuniversitària, en el
marc de l’article 15 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Assistència d’experts
El president o presidenta del Consell
Interuniversitari de Catalunya i els
presidents o presidentes de les seves
comissions poden convidar a assistir a
les reunions, amb veu i sense vot,
persones expertes i òrgans o membres
de la comunitat universitària, d’acord
amb la naturalesa dels assumptes que
s’hi han de tractar.

Col·laboració
El departament competent en matèria
d’universitats i les universitats poden
acordar fórmules de col·laboració per a
garantir la coordinació necessària per
al ple desenvolupament del sistema
universitari català.

En el marc del suport i de la
col·laboració entre institucions, les
universitats proporcionaran al Consell
Interuniversitari de Catalunya la
informació i, en particular, les dades
estadístiques que els siguin
sol·licitades, tot respectant la normativa
vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal.
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VIII. LES GARANTIES DE QUALITAT:
L’AVALUACIÓ, L’ACREDITACIÓ I LA
CERTIFICACIÓ

La promoció i la garantia de la qualitat
de les universitats catalanes correspon
a les pròpies universitats i al
departament competent en matèria
d’universitats, i té per objecte tota
l’activitat universitària. Amb aquesta
finalitat, potenciaran els instruments
d’avaluació, acreditació i certificació
necessaris per garantir en cada
moment la qualitat del sistema
universitari català. Igualment, les
universitats es dotaran dels instruments
necessaris per a promoure sistemes de
garantia de qualitat interna.

Els principals instruments per a la
promoció i l’avaluació de la qualitat són
l’Agència per a la qualitat del sistema
universitari català i l’Agència catalana
d’avaluació de la recerca.

L’AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL

SISTEMA UNIVERSITARI CATALÀ
L’avaluació de la qualitat, la certificació
de processos i l’acreditació de
l’aprenentatge dels ensenyaments del
sistema universitari català, s’ha
d’orientar a la seva adequació
permanent a les demandes socials, als
requisits de qualitat de formació
universitària i a la millora contínua dels
seus processos, tenint en compte el
desenvolupament de l’espai europeu
d’ensenyament superior.

Naturalesa
La configuració jurídica de l’Agència
per a la qualitat del sistema universitari
a Catalunya, constituïda mitjançant
consorci, pel decret 355/1996, de 29
d’octubre, es modifica i es constitueix
en una entitat de dret públic de la
Generalitat de Catalunya que ajusta la
seva activitat al dret privat, vinculada al
departament competent en matèria
d’universitats, amb personalitat jurídica
pròpia, plena capacitat d’obrar i
patrimoni propi per al compliment de
les seves funcions.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari a Catalunya, passa a
denominar-se Agència per a la qualitat
del sistema universitari català.

Objectiu i funcions
L’Agència per a la qualitat del sistema
universitari català té com a objectiu
l’avaluació, l’acreditació i la certificació
de la qualitat de les universitats i dels
centres d’ensenyament superior de
Catalunya.

Correspon a l’Agència, com a mínim,
les següents funcions:
a) l’avaluació de les activitats, dels
programes, dels serveis i de la gestió
de les universitats i dels centres
d’ensenyament superior;
b) l’avaluació dels ensenyaments
conduents a l’obtenció dels diplomes i
títols oficials i propis que imparteixen
les universitats i els centres docents
d’ensenyament superior;
c) l’avaluació dels centres docents
establerts a Catalunya que imparteixen
ensenyaments conduents a l’obtenció
de títols estrangers d’educació superior
universitària;
d) La promoció de l’avaluació i de la
comparació de criteris de qualitat en el
marc europeu i internacional;
e) la certificació de la qualitat dels
ensenyaments, de la gestió i de les
activitats de les universitats;
f) l’acreditació dels sistemes i
procediments d’avaluació interna i de
qualitat de les universitats, en especial
els referits a la funció docent del
professorat;
g) l’acreditació dels ensenyaments en
el marc de l’espai europeu de la
qualitat;
h) l’acreditació dels sistemes
d’avaluació de l’activitat docent de les
universitats, especialment en referència
a l’accés a les corresponents
categories de professorat contractat;
i) l’acreditació dels sistemes
d’avaluació de l’activitat docent del
professorat de les universitats privades;
j) la valoració dels mèrits individuals
docents, i de gestió del personal docent
i investigador funcionari i contractat per
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a l’assignació de complements
retributius;
k) l’assessorament a l’Administració
educativa, a les universitats i altres
institucions en l’àmbit propi de les
seves funcions;
l) l’emissió d’informes d’avaluació
adreçats a les universitats, a
l’administració educativa, als agents
socials i a la societat en general;
m) l’elaboració d’estudis específics
orientats a la millora i la innovació dels
models d’avaluació adoptats;
n) l’establiment de vincles de
cooperació i col·laboració amb altres
Agències estatals, autonòmiques i
internacionals, que tinguin atribuïdes
funcions d’avaluació, acreditació i
certificació;
o) la resta de funcions que li atribueix
aquesta Llei, els seus estatuts i la resta
de la normativa vigent;

Als efectes del que s’estableix a la
lletra i) d’aquest article, les universitats
privades han de formalitzar el
corresponent conveni amb l’Agència
per a la qualitat del sistema universitari
català.

Òrgans de govern
L’Agència per a la qualitat del sistema
universitari català s’estructura en els
òrgans de govern següents:

a) el president o presidenta de
l’Agència, el qual és designat pel
Govern de la Generalitat, a proposta
del titular del departament competent
en matèria d’universitats, d’entre
personalitats de reconegut prestigi en
l’àmbit universitari, per un període de
quatre anys renovable;
b) el Consell de direcció de l’Agència;
c) el director o directora de l’Agència.

El Consell de direcció
El Consell de direcció  de l’Agència és
l’òrgan superior de govern, i les seves
funcions són les que estableixin els
Estatuts.

En formen part:
a) el president o presidenta de
l’Agència, que també ho és del Consell
de direcció;

b) els rectors o rectores de les
universitats públiques i de les
universitats privades sense afany de
lucre;
c) els presidents dels consells socials
de les universitats públiques catalanes;
d) dues persones destacades de la
comunitat acadèmica, nomenades pel
titular del departament competent en
matèria d’universitats;
e) dues persones del departament
competent en matèria d’universitats,
nomenades pel seu titular;
f) una persona antiga alumna,
nomenada pel president de l’Agència,
d’entre membres dels consells d’antic
alumnat i de persones amigues de les
Universitats;
g) el director o directora de l’Agència.

Els membres del Consell de direcció
són nomenats per un període de quatre
anys, i poden ser reelegits per dos
mandats més de la mateixa durada.

El Consell de direcció s’ha de reunir,
com a mínim, dues vegades l’any.

El director o directora
El director o directora assumeix la
direcció de l’Agència per a la qualitat
del sistema universitari català i la
representació plena del Consell de
direcció en relació amb l’execució dels
acords que adopti aquest òrgan.

El director o directora de l’Agència per
a la qualitat del sistema universitari
català és designat pel titular del
departament competent en matèria
d’universitats, escoltat el Consell de
direcció, per un període de quatre anys,
prorrogable per dues vegades més.

Comissió superior d’avaluació
L’Agència per a la qualitat del sistema
universitari català constituirà una
Comissió superior d’avaluació, la
composició de la qual ha de ser
adequada al que estableixin les
normes, criteris i recomanacions
internacionals per a l’atorgament dels
certificats i de les acreditacions
corresponents. Els seus membres són
designats pel director o directora de
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l’Agència i, en tot cas, ha d’integrar
membres externs al sistema universitari
català.

La Comissió superior d’avaluació, que
actua amb independència tècnica, és
l’òrgan que aprova les avaluacions que
efectuï l’Agència i n’és la responsable
final.

El Consell de direcció pot constituir
d’altres comissions o comitès,
permanents o temporals.

L’AGÈNCIA CATALANA D’AVALUACIÓ DE
LA RECERCA

Creació i naturalesa
Es crea l’Agència catalana d’avaluació
de la recerca, com a entitat de dret
públic de la Generalitat de Catalunya
que ajusta la seva activitat al dret
privat, vinculada al departament
competent en matèria d’universitats,
amb personalitat jurídica pròpia, plena
capacitat d’obrar i patrimoni propi per al
compliment de les seves funcions.

Funcions
Correspon a l’Agència catalana
d’avaluació de la recerca, com a mínim,
les funcions següents:

a) l’emissió d’informes pertinents per a
la contractació de professorat ajudant
doctor;
b) l’emissió d’informes d’avaluació de
l’activitat investigadora dels candidats a
ser contractats com a professor lector,
com a catedràtic agregat i com a
catedràtic plenari;
c) la valoració dels mèrits individuals
investigadors del personal docent i
investigador funcionari i contractat per
a l’assignació de complements
retributius;
d) l’avaluació de l’activitat
desenvolupada pel personal
investigador i pel personal tècnic de
suport;
e) l’avaluació de l’activitat investigadora
del personal docent i investigador de
les universitats privades;

f) les funcions que li siguin
encomanades pel departament
competent en matèria d’universitats i
per les universitats públiques,
mitjançant conveni;
g) la resta de funcions que li atribueix
aquesta Llei, els seus estatuts i la resta
de la normativa vigent.

Als efectes del que s’estableix a la
lletra e) d’aquest article, les universitats
privades han de formalitzar el
corresponent conveni amb l’Agència
catalana d’avaluació de la recerca.

Òrgans de govern
L’Agència catalana d’avaluació de la
recerca s’estructura en els òrgans de
govern següents:

a) El president o presidenta, que és
nomenat pel Govern de la Generalitat,
d’entre investigadors de reconegut
prestigi, a proposta del titular del
departament competent en matèria
d’universitats.
b) El Consell de direcció.
c) El director o directora.

Consell de direcció
El Consell de direcció és l’òrgan
superior de govern de l’Agència. En
formen part:
a) El president o presidenta de
l’Agència, que també ho és del consell
de direcció.
b) tres vocals nomenats pel titular del
departament competent en matèria
d’universitats
c) tres vocals proposats per les
universitats públiques, nomenats pel
Consell Interuniversitari de Catalunya
d) El director o directora de l’Agència

Els membres del Consell de direcció
són nomenats per un període de quatre
anys, i poden ser reelegits per un altre
mandat de la mateixa durada.

El Consell de direcció de l’Agència s’ha
de reunir, com a mínim, dues vegades
l’any.



Versió de 03/05/02 39

El director o directora
El director o directora assumeix la
direcció de l’Agència i la representació
plena del Consell de direcció, en relació
amb l’execució dels acords que adopti
aquest òrgan.

El director o directora és designat pel
titular del departament competent en
matèria d’universitats, escoltat el
Consell de direcció, per un període de
quatre anys, prorrogable per dues
vegades més. Ha de ser seleccionat
entre persones de reconeguda
experiència en la gestió
d’organitzacions públiques o privades.

Activitat avaluadora
L’activitat de l’Agència catalana
d’avaluació de la recerca es
desenvolupa mitjançant les comissions
següents:
a) comissions avaluadores, de caràcter
permanent, que han d’aprovar i
desenvolupar el procés d’avaluació de
l’activitat investigadora a què fa esment
l’article *, així com revisar o ratificar les
recomanacions de les comissions
assessores, en el seu àmbit propi;
b) comissions assessores, de caràcter
no permanent, amb funcions d’informe i
recomanació en l’àmbit propi d’actuació
de l’Agència. Els membres d’aquestes
comissions poden ser designats, a
proposta del director o directora de
l’Agència, per les comissions
avaluadores o pel consell de direcció i
s’hi han d’integrar, quan sigui possible,
membres externs al sistema universitari
i de recerca català.

L’Agència ha de constituir, com a
mínim, les següents comissions
avaluadores:
- Comissió superior de catedràtics
plenaris
- Comissió superior de catedràtics
agregats
- Comissió superior de professors
lectors
- Comissió superior d’accés a professor
ajudant doctor

Les comissions superiors de
catedràtics plenaris, de catedràtics
agregats i de professors lectors, estan
integrades cadascuna per cinc
membres escollits d’entre els membres
de la categoria corresponent a la
comissió, en la forma que estableixin
els estatuts.

La Comissió superior d’accés a ajudant
doctor està formada per tres catedràtics
plenaris, un catedràtic agregat i un
professor lector, nomenats d’acord amb
el que estableix l’apartat precedent.

El Consell de direcció pot constituir
d’altres comissions.

DISPOSICIONS COMUNES

Règim jurídic
L’Agència catalana d’avaluació de la
recerca i l’Agència per a la qualitat del
sistema universitari català, es regeixen
per aquesta Llei; per la Llei 4/1985, de
29 de març, de l’Estatut de l’empresa
pública catalana; pels seus estatuts i
per la resta de normativa vigent que els
sigui d’aplicació.

Les Agències sotmeten la seva activitat
en les relacions externes, amb caràcter
general, a les normes de dret civil,
mercantil i laboral que li siguin
aplicables, tret dels actes d’avaluació,
acreditació o certificació, i aquells que
impliquin l’exercici de potestats
públiques, els quals resten sotmesos al
dret públic.

En les relacions internes amb el
departament competent en matèria
d’universitats, amb les universitats
públiques i amb la resta d’ens que
integren l’Administració de la
Generalitat, s’aplica el dret públic.

El règim d’adopció d’acords i
funcionament dels seus òrgans
col·legiats es subjecta a la normativa
de la Generalitat de Catalunya
aplicable a aquests òrgans.
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Estatuts
Correspon al Govern de la Generalitat
aprovar els estatuts de les Agències, a
proposta de la persona titular del
departament competent en matèria
d’universitats.

Els estatuts han de determinar, com a
mínim, les funcions dels òrgans de
govern, l’estructura orgànica, les
normes de funcionament i el règim
d’impugnació dels actes.

Recursos humans
El personal de les Agències està format
per:
a) personal propi, contractat en règim
de dret laboral, tot respectant els
principis de mèrit i de capacitat i, llevat
del personal directiu i de confiança,
mitjançant publicitat.
b) personal de l’Administració de la
Generalitat i de les universitats
públiques, que els hi sigui adscrit,
d’acord amb la normativa vigent.

Patrimoni
Constitueixen el patrimoni de les
Agències, els béns i els drets que els hi
són adscrits, i els béns i els drets
propis, de qualsevol naturalesa, que
adquireixin o rebin per qualsevol títol, i
que han de quedar reflectits en el
corresponent inventari.

El patrimoni de les Agències, afectat a
l’exercici de les seves funcions té la
consideració de domini públic, i com a
tal gaudeix de les exempcions
tributàries que corresponen als béns
d’aquesta naturalesa.

S’entén implícita la utilitat pública en
relació amb l’expropiació d’immobles
pel que fa a les obres i els serveis de
les Agències.

La gestió del patrimoni s’ha d’ajustar al
que disposa la Llei 4/1985, del 29 de
març, de l’Estatut de l’empresa pública
catalana, i a la legislació de patrimoni
de la Generalitat de Catalunya.

Recursos econòmics
Els recursos econòmics de les
Agències són:
a) els que se’ls assigni amb càrrec als
pressupostos de la Generalitat de
Catalunya,
b)els rendiments procedents dels béns i
dels drets propis o que tinguin adscrits.
c) els ingressos derivats de l’exercici de
la seva activitat.
d) les subvencions, les donacions i
qualsevol altra aportació voluntària
d’entitats públiques i privades o de
particulars.
e) els crèdits i els préstecs que els
siguin concedits, si escau, d’acord amb
la normativa vigent.

f) qualssevol altres que els puguin
correspondre.

Dissolució i modificació
La dissolució de les Agències es
produeix per llei, la qual ha d’establir el
procediment de liquidació i la forma
mitjançant la qual els òrgans de les
Agències continuen exercint
provisionalment les funcions fins que la
liquidació sigui total.

La modificació de la naturalesa jurídica
d’ambdues Agències requereix una llei
del Parlament.

Metodologia
Les Agències han de desenvolupar
criteris i metodologies d’avaluació
transparents i comparables a nivell
internacional.
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IX. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER

PATRIMONI I CONTRACTACIÓ

Règim jurídic
El patrimoni de les universitats
públiques de Catalunya es regeix per
aquesta Llei, sens perjudici de les
bases estatals establertes a la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, per la normativa dictada
en el seu desplegament, per la
normativa reguladora del patrimoni de
la Generalitat de Catalunya adaptada a
les seves peculiaritats organitzatives i
de funcionament, i pels estatuts o altra
normativa interna de les universitats.

Béns de domini públic
Els béns i drets de les universitats
públiques de Catalunya afectats al
servei públic del sistema universitari
català, tenen la consideració de béns
de domini públic.

Els béns immobles de domini públic de
les universitats públiques de Catalunya,
afectes a una destinació concreta dins
del servei públic universitari, poden ser
objecte de canvi de destinació dins de
la pròpia universitat amb l’autorització
prèvia del departament competent en
matèria d’universitats.

Béns patrimonials
Els béns i drets que adquireixin les
universitats públiques, quan no estigui
prevista la seva afectació al servei
públic del sistema universitari català,
tenen la consideració de béns
patrimonials.

En l’exercici de les seves facultats
patrimonials de desafectació dels béns
immobles de domini públic, els consells
socials de les universitats públiques de
Catalunya requereixen autorització
prèvia del Govern de la Generalitat.

L’alienació de títols de societats que
desenvolupin o gestionin serveis
públics o d’altres, o que impliquin
directament o indirecta l’extinció de la

participació de la Universitat o la
pèrdua de la seva condició majoritària,
ha de ser acordada pel consell social.

Gestió i conservació del patrimoni
Les universitats públiques són
responsables de la gestió, conservació
i administració dels seus béns.

Concessions administratives
Sens perjudici del que estableix l’article
28.1 de la Llei 11/1981, del 7 de
desembre, de patrimoni de la
Generalitat, quan raons d’especial
interès ho aconsellin el Govern de la
Generalitat de Catalunya pot atorgar
directament les concessions
administratives per a la gestió dels
campus universitaris i dels parcs
cientificotecnològics.

Expropiació
Es reconeix a les universitats de l’àmbit
territorial de Catalunya la condició de
beneficiàries de les expropiacions
forçoses que realitzin les
administracions públiques amb
capacitat expropiatòria per a la
instal·lació, l’ampliació o la millora dels
serveis i els equipaments propis de la
finalitat de les universitats.

Es declaren d’utilitat pública i/o
d’interès social els projectes d’obres
per a la instal·lació, l’ampliació i la
millora de les estructures destinades a
serveis i dels equipaments dels campus
universitaris i parcs
cientificotecnològics, a l’efecte de
l’expropiació forçosa dels béns i els
drets necessaris per a llur establiment.

L’aprovació del projecte porta implícita
la declaració d’utilitat pública i/o interès
social de l’expropiació, que es tramitarà
pel procediment d’urgència previst a
l’article 52 de la Llei d’Expropiació
Forçosa de 16 de desembre de 1954.

Contractació
La contractació de les universitats
públiques resta subjecta a la normativa
reguladora dels contractes de les
administracions públiques, sens
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perjudici de les particularitats que es
deriven dels contractes per a la
realització de treballs de caràcter
científic, tècnic o artístic, així com per al
desenvolupament d’ensenyaments
d’especialització o d’activitats
específiques de formació previstos a
l’article 83 de la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’Universitats.

PRESSUPOST

Règim jurídic
El pressupost de les universitats
públiques es regeix per aquesta Llei,
sens perjudici de les bases estatals
establertes a la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’universitats, per
la normativa dictada en el seu
desplegament i pels estatuts o altra
normativa interna de la universitat.

Desenvolupament i execució
Correspon al titular del departament
competent en matèria d’universitats,
escoltats els consells socials, aprovar
les normes i els procediments comuns
per al desenvolupament i l’execució del
pressupost i per al control de les
inversions, despeses i ingressos de les
universitats, control que s’haurà de
realitzar mitjançant les corresponents
tècniques d’auditoria.

Autorització de costos de personal
A l’estat de despeses corrents del
pressupost s’ha d’acompanyar la
relació de llocs de treball del personal
de totes les categories de la universitat,
especificant la totalitat de les despeses
de la mateixa, i indicant si es tracta de
personal docent i investigador o de
personal d’administració i serveis, i en
ambdós casos si és personal funcionari
o contractat.

Amb una antelació de dos mesos a
l’inici de l’any fiscal, les universitats
comunicaran al departament competent
en matèria d’universitats una previsió
agregada de les places dels cossos
docents i investigadors , així com dels
contractes docents i investigadors, que

seran convocades o oferts durant l’any
fiscal.

Els costos del personal docent i
investigador els del personal
d’administració i serveis i la previsió
agregada de places i contractes, han
de ser autoritzats pel departament
competent en matèria d’universitats.

Pla de comptabilitat
Les universitats públiques han d’aplicar
el Pla especial de comptabilitat pública
que aprovi, escoltades les universitats,
la Intervenció General de la Generalitat.
En tot el que no estigui previst en el Pla
especial de comptabilitat, és d’aplicació
el Pla general de comptabilitat pública
de la Generalitat de Catalunya.

SUPERVISIÓ ECONÒMICA

El consell social ha de trametre el
pressupost de la universitat al
departament competent en matèria
d’universitats, en el termini màxim d’un
mes a comptar de la data en què ha
estat aprovat. També ha de trametre al
departament, dins el primer semestre
de cada any, la liquidació auditada del
pressupost corresponent a l’exercici
anterior, el balanç de situació a fi
d’exercici i una memòria econòmica, la
qual ha de ser elevada a la Intervenció
General de la Generalitat i a la
Sindicatura de Comptes.

El consell social trametrà al
departament competent en matèria
d’universitats, en el termini que aquest
departament determini, el pressupost
anual, la liquidació del pressupost
anterior i la resta de documentació que
constitueixen els comptes anuals de les
entitats en les quals la Universitat té
participació majoritària en el seu capital
o fons patrimonial equivalent, als
efectes de la seva remissió a la
Intervenció General de la Generalitat i a
la Sindicatura de Comptes.

El consell social ha de supervisar les
actuacions pròpies de les funcions
d’auditoria de la Universitat.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Constitueix un únic centre de treball la
totalitat d’establiments de cada
universitat pública de competència de
la Generalitat.

Per a cada universitat pública, les
relacions laborals del personal
acadèmic contractat i les relacions
laborals del personal d’administració i
serveis contractat, constitueixen,
cadascuna i per si mateixes, un centre
de treball diferenciat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Denominacions i publicitat
La utilització de les denominacions que
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’Universitats i aquesta Llei,
reserven a les universitats, centres,
ensenyaments, títols universitaris
oficials i òrgans unipersonals de
govern, creats i reconeguts d’acord
amb el que s’hi disposa, així com la
utilització d’aquelles altres
denominacions que pel seu significat
puguin induir a confusió, podrà ser
objecte de sanció d’acord amb el que
preveu la Llei 1/1990, de 8 de gener, de
disciplina del mercat, i de defensa dels
consumidors i usuaris.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Oficina sobre l’espai europeu
d’ensenyament superior
En el marc del Consell Interuniversitari
de Catalunya, es crearà una Oficina
amb l’objectiu de potenciar la plena
integració de les universitats catalanes
en l’espai europeu d’ensenyament
superior.

Correspon a l’Oficina:

a) actuar com observatori a Catalunya
de les tendències europees i
internacionals en matèria
d’ensenyament superior;
b) proposar mesures per adaptar el
sistema universitari català, en els seus
diferents àmbits, als continguts de

l’espai europeu d’ensenyament
superior;
c) fer propostes per adaptar els plans
d’estudis i la Programació universitària
de Catalunya a les estructures cícliques
europees i internacionals;
d) fomentar les relacions entre les
institucions universitàries catalanes i
les de la resta d’Europa;
e) participar en els programes de
mobilitat i de cooperació;
f) les altres funcions que li encomani la
Junta del Consell Interuniversitari de
Catalunya

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Silenci administratiu
La manca de resolució expressa en el
termini de sis mesos a comptar des de
l’endemà de la presentació de la
sol·licitud, en els processos d’ordenació
de l’activitat universitària previstos als
articles * del capítol * d’aquesta Llei,
implica la seva desestimació.

Els estatuts de les agències regulades
en aquesta Llei han de fixar el termini
per a la resolució dels procediments de
la seva competència. En tot cas, els
informes relatius al professorat ajudant
doctor, s’han d’emetre en el termini
màxim de tres mesos, passats els
quals s’entenen valorats positivament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els aspectes d’aquesta Llei que, per
sistemàtica legislativa, incorporen
aspectes de la legislació bàsica de
l’Estat, s’entén que són
automàticament modificats en el
moment en què es produeixi la revisió
de la legislació estatal. En el supòsit de
modificació de la legislació bàsica,
continuen sent vigents els preceptes
que són compatibles o que permeten
una interpretació harmònica amb els
nous principis de la legislació estatal,
metre no hi hagi adaptació expressa de
la legislació catalana.



Versió de 03/05/02 44

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Consells socials
En el termini màxim d’un any, a
comptar des l’endemà de la publicació
en el DOGC dels Estatuts de la
universitat corresponent, els consells
socials han d’adaptar llur composició al
que estableixen els articles * d’aquesta
Llei, i han de ser designats i nomenats
tots els membres que han d’integrar els
consells, d’acord amb el que estableix
aquesta Llei. Mentrestant, resta
prorrogat el mandat dels membres que,
abans de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, integraven els consells socials.

La primera renovació dels consells
socials s’ha de produir en el termini de
quatre anys a comptar des de l’endemà
de la seva constitució.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Consell Interuniversitari de
Catalunya
Els òrgans col·legiats del Consell
Interuniversitari de Catalunya han de
ser constituïts en el termini màxim de
tres mesos a comptar de l’endemà de
la data d’entrada en vigor d’aquesta
Llei, tret de la Conferència General que
ha de ser convocada en el termini
màxim de sis mesos. Mentrestant, les
funcions atribuïdes al Consell
Interuniversitari de Catalunya seran
exercides pels òrgans actuals.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Mentre no hagin entrat en vigor els
Estatuts de l’Agència per a la qualitat
del sistema universitari català, les
funcions establertes a l’article*
d’aquesta Llei, seran exercides, amb
caràcter transitori, pel Consorci
Agència per a la qualitat del sistema
universitari a Catalunya, constituït pel
Decret 355/1996, de 29 d’octubre

Els béns i els mitjans materials que son
del consorci Agència per a la qualitat
del sistema universitari a Catalunya en
el moment de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, queden integrats a

l’entitat de dret públic de nova creació,
d’acord amb llur naturalesa jurídica
originària. L’entitat de dret públic també
se subroga en la posició jurídica de
l’esmentat consorci pel que fa als drets
i les obligacions contretes.

El personal laboral que, en el moment
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei,
estigui prestant serveis al consorci
Agència per a la qualitat del sistema
universitari a Catalunya, queda integrat
en l’entitat de dret públic de nova
creació, la qual se subroga de manera
expressa respecte a les relacions
contractuals laborals d’aquest personal.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Mentre l’Agencia Catalana d’Avaluació
de la Recerca no constitueixi les
comissions avaluadores establertes a
l’article * d’aquesta Llei i per un període
màxim de cinc anys, les funcions
d’avaluació correspondran a una única
comissió superior avaluadora,
integrada per catedràtics plenaris.

Als sols efectes de ser membre
d’aquesta comissió, seran considerats
equivalents a catedràtics plenaris els
catedràtics funcionaris en situació
d’actiu a les universitats públiques
catalanes que compleixin algun dels
següents requeriments:

- [a determinar]

Els membres d’aquesta comissió són
nomenats pel Consell de Direcció de
l’Agència, a proposta del director o
directora.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Beques i crèdits
La plena efectivitat del que es disposa
a l’article * d’aquesta Llei es produirà a
partir de l’assumpció per la Generalitat
de Catalunya de la corresponent
transferència de funcions i serveis de
l’Estat en aquesta matèria.



Versió de 03/05/02 45

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Adaptació d’Estatuts i normes
d’organització i funcionament
Les universitats públiques i privades
han d’adaptar els seus Estatuts i les
seves normes d’organització i
funcionament al que estableix aquesta
Llei en el termini màxim de * mesos a
comptar des de l’endemà de la seva
entrada en vigor.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Adaptació curricular sobre l’espai
europeu d’ensenyament superior
El departament competent en matèria
d’Universitats i les universitats,
mitjançant l’Oficina creada sobre l’espai
universitari d’ensenyament superior al
si del Consell Interuniversitari de
Catalunya, treballaran en l’adaptació
curricular dels diferents estudis per
adequar-los a la nova estructura cíclica
europea, i proposaran les
corresponents equivalències entre els
estudis existents i els futurs.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
En el moment d’entrada en vigor
d’aquesta Llei resten expressament
derogats:
a) la Llei 26/1984, de 19 de desembre,
de coordinació universitària i de creació
de consells socials.
b) la Llei 15/1998, de 28 de desembre,
del Consell Interuniversitari de
Catalunya.
c) la Llei 16/1998, de 28 de desembre,
dels consells socials de les universitats
públiques de Catalunya.
d) l’article 2 de la Llei 25/1998, de 31
de desembre, de mesures
administratives, fiscals i d’adaptació a
l’euro.
e) la Llei 3/1999, de 26 d’abril, de
modificació de la Llei 16/1998, de 28 de
desembre, dels consells socials de les
universitats públiques de Catalunya.
f) la disposició addicional novena de la
Llei 15/2000, de 29 de desembre, de
mesures fiscals i administratives.
g) la Llei 23/2000, de 2 de desembre,
de modificació de la Llei 15/1998, de 28

de desembre, del Consell
Interuniversitari de Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL
Correspon al Govern i al departament
competent en matèria d’universitats, en
l’àmbit de les seves competències,
dictar les disposicions necessàries per
al desenvolupament i l’aplicació
d’aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Llei entra en vigor als vint dies
de la seva publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
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