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INTRODUCCIÓ 

 

Document de treball que recull una comparativa entre l’ Estatut UB vigent i el Projecte d’Estatut UB. S’han incorporat al primer esborrany de 8/07/2013 

les esmenes (d’addició, modificació o supressió) aprovades per la Comissió claustral tècnica. 

D’aquesta manera, per a una millor comprensió, s’ha de destacar que: 

1. L’estructura del document consisteix en: 

 Una columna a l’esquerra, on es reprodueix l’Estatut UB 2003, vigent. 

 Una columna al centre, que recull el Projecte d’Estatut UB i on consten tant les modificacions introduídes pel primer esborrany com les 

esmenes aprovades per la Comissió. 

  Una columna a la dreta d’OBSERVACIONS, on es fan constar, si escau, el membres o membres de la Comissió que han formulat vot 

particular en relació al precepte en qüestió. 

2.  S’han ressaltat amb diferents colors determinats fragments de l’articulat. En concret: 

 En color blau: significa una modificació introduïda pel primer esborrany del Projecte d’Estatut UB respecte a l’Estatut vigent. 

 En color verd: significa una esmena (d’addició, modificació o supressió) introduída per acord de la Comissió.  

 En color vermell: significa els aspectes de l’Estatut 2003 que han estat modificats o suprimits. 
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TÍTOL I. NATURALESA I OBJECTIUS  
 

 
 
Tots els articles que integren aquest Títol  (1 a 12 tots dos inclosos) han estat aprovats per la Comissió claustral tècnica per unanimitat. 
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TÍTOL I. NATURALESA I OBJECTIUS  
  

Article 1 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

La Universitat de Barcelona és una institució de dret públic, amb 
personalitat jurídica i patrimoni propis, i ella mateixa s'atorga el 
present Estatut per assolir els seus objectius. 

La Universitat de Barcelona és una institució de dret públic, amb 
personalitat jurídica i patrimoni propis, i ella mateixa s’atorga el 
present Estatut per complir les seves funcions i assolir els seus 
objectius. 

 

 
 



Quadre comparatiu Projecte Nou Estatut de la Universitat de Barcelona 

Associació d’Estudiants Progressistes 

Desembre 2013 

 
- Delegat del rector per a la Governança, la reforma de l'Estatut de la UB i Assumptes Jurídics Esborrany núm. 2 

- Serveis Jurídics de la Universitat de Barcelona i Grup UB 08/11/2013 

 5/246 

 

 

TÍTOL I. NATURALESA I OBJECTIUS 
 

Article 2 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

2.1 La Universitat de Barcelona, en l'ús de la seva autonomia 
reconeguda a l'article 27.10 de la Constitució espanyola, 
exerceix les seves competències en el marc de les normes 
dictades per l'Estat i per la Generalitat de Catalunya i per 
aquest Estatut. 

 
2.2 La Universitat de Barcelona desplega la seva autonomia en 
els àmbits institucional, acadèmic i financer. Els òrgans de 
govern de la Universitat han de vetllar pel manteniment i per la 
defensa jurídica de l'àmbit de les competències pròpies. 
 
 
 
 
 
 
2.3 Sens perjudici de la necessària descentralització interna de 
competències i funcions, l'exercici de l'autonomia correspon a la 
Universitat com a institució. 

2.1 La Universitat de Barcelona, en l’ús de la seva autonomia 
reconeguda a l’article 27.10 de la Constitució espanyola, com a 
depositària de l’interès general  en l’educació superior, exerceix 
les seves competències en el marc de les normes dictades per 
l’Estat i per la Generalitat de Catalunya i per aquest Estatut. 

2.2 La Universitat de Barcelona desplega la seva autonomia en 
els àmbits institucional, acadèmic, de recerca, de transferència 
de coneixement i tecnologia, i financer, assumint la plena 
llibertat d’organització i funcionament, amb capacitat 
d’autogovern, i  compromesa amb el retiment de comptes 
davant de la societat. Els òrgans de govern de la Universitat 
han de vetllar pel manteniment i defensa jurídica de l’àmbit de 
les seves competències. 

2.3 Sens perjudici de la necessària descentralització interna de 
competències i funcions, l’exercici de l’autonomia universitària 
correspon a la Universitat com a institució. 

 
S’AFIRMA EL CONCEPTE D’AUTONOMIA UNIVERSITÀRIA 

I S’ESPECIFIQUEN ELS ÀMBITS EN QUE AQUESTA 

S’APLICA. 
S’AFIRMA TAMBÉ QUE LA UB HA DE RETRE COMPTES 

DAVANT DE LA SOCIETAT. 
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TÍTOL I. NATURALESA I OBJECTIUS 
 

Article 3 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

3.1 La Universitat de Barcelona s'encarrega, dins del seu àmbit 
de competències, de la prestació del servei públic de 
l'ensenyament superior, mitjançant la docència, l'estudi i la 
recerca. 

 

3.2 Els objectius fonamentals de la Universitat de Barcelona 
són: 
a) la creació, transmissió i difusió de la cultura i dels 
coneixements científics, tècnics i professionals, així com la 
preparació per a l'exercici professional, 
b) el foment del pensament crític i de la cultura de la llibertat i 
el pluralisme, i la transmissió dels valors cívics i socials propis 
d'una societat democràtica, 
 
 

c) l'enriquiment del patrimoni intel·lectual, cultural i científic de 
Catalunya, el seu desenvolupament econòmic i el benestar 
social, 
d) la difusió del coneixement i la cultura a través de l'extensió 
universitària, la prestació de serveis a la comunitat universitària 
i a la societat i la formació continuada al llarg de tota la vida. 

3.1 La Universitat de Barcelona s’encarrega, amb plena 
responsabilitat social i dins del seu àmbit de competències, de 
la prestació del servei públic de l’ensenyament superior, 
mitjançant la docència, l’estudi, la recerca, i la transferència de 
coneixement i tecnologia. 

3.2 Els objectius fonamentals de la Universitat de Barcelona 
són: 
a) La creació, la transmissió i difusió de la cultura i dels 
coneixements científics, tecnològics, socials, humanístics i 
professionals. 
b) El foment del pensament crític i de la cultura de la 
llibertat, la solidaritat, la igualtat i el pluralisme, i la transmissió 
dels valors cívics i socials propis d’una societat democràtica, 
c) La seva vocació internacional 
d) L’enriquiment del patrimoni intel·lectual, cultural i 
científic de Catalunya, el seu desenvolupament econòmic i el 
benestar social, 
e) La difusió del coneixement i la cultura a través de 
l’extensió universitària, la prestació de serveis a la comunitat 
universitària i a la societat, i la formació continuada 
f) La preparació per a l’exercici professional, el foment de 

l’esperit emprenedor,  l’empleabilitat i  la inserció laboral dels 
seus estudiants i titulats, 
g) Afavorir el creixement i la innovació del teixit productiu 
de l’economia, implicant-se com agent públic i social. 

S’AFIRMA QUE LA UB TÉ RESPONSABILITAT SOCIAL, 

S’ENCARREGA TAMBÉ DE LA CREACIÓ I 

TRANSEFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA. A 
MÉS, TÉ VOCACIÓ INTERNACIONAL I FOMENTA 

L’ESPERIT EMPRENEDOR, L’EMPLEABILITAT I INSERCIÓ 
LABORAL DELS SEUS ESTUDIANTS I TITULATS. 

 
ES FA MENCIÓ A L’ESTATUT DE QUE LA UB HA 

D’AFAVORIR EL CREIXEMENT I LA INNOVACIÓ DEL 

TEIXIT PRODUCTIU DE L’ECONOMIA. 
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TÍTOL I. NATURALESA I OBJECTIUS 
 

Article 4 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

4.1 Per al desenvolupament correcte de les seves activitats, la 
Universitat de Barcelona fa seus els principis de llibertat, 
democràcia, justícia, igualtat i solidaritat. Tots els membres de 
la comunitat universitària estan obligats a atenir-s'hi en la seva 
actuació. Així, són proclamats i garantits: 
a) la llibertat de càtedra, de recerca i d'estudi, així com la 
d'expressió, associació i reunió dels universitaris dins la 
Universitat, 
 
b) la igualtat de tots els universitaris, que no poden ser objecte 
de cap discriminació, 
 
 
 
c) el dret a la participació de tots els universitaris en la tasca 
comuna dels objectius de la Universitat, 

 
d) el dret a ser avaluat de manera justa, i 
e) l'orientació de la docència i la recerca cap a la cultura de la 
pau, el progrés social i humà fonamentat en els drets humans i 
el respecte del medi ambient i del desenvolupament sostenible. 
 
 
 
 
4.2 La Universitat de Barcelona vetlla pel respecte a la dignitat 

de les persones en el desenvolupament de les seves activitats, 
assumeix la defensa de la seguretat i la integritat personals en 
l'exercici d'aquestes i promou la integració de les persones amb 
discapacitats, adequant les seves instal·lacions. 

4.1 Per al desenvolupament de les seves activitats, la 
Universitat de Barcelona fa seus els principis de llibertat, 
democràcia, justícia, igualtat i solidaritat. Tots els membres de 
la comunitat universitària estan obligats a atenir-s’hi en la seva 
actuació.  
 
4.2 La Universitat de Barcelona proclama i garanteix: 
 
a) La llibertat de càtedra, de recerca, de transferència de 
coneixement i tecnologia, i d’estudi, així com la d’expressió, 
associació i reunió dels universitaris dins de la Universitat, 

b) El dret a participar de tots els membres de la comunitat 
universitària en la tasca comuna d’assolir els objectius de la 
Universitat, i 

c) El dret a ser avaluat de manera justa i objectiva. 
 

4.3 La Universitat de Barcelona es compromet a desenvolupar 
una política adreçada a garantir: 
 
a)  La igualtat de tots els membres de la comunitat 
universitària, que no poden ser objecte de cap discriminació 
per raó de sexe, raça, religió o discapacitat o qualsevol altra 
circumstància personal o social. Quant a la igualtat de gènere, 
la Universitat de Barcelona l’ha de garantir en totes les seves 
activitats i en relació a tots els membres de la comunitat 
universitària,i 

b)L’orientació de la docència, la recerca i la transferència de 
coneixement i tecnologia cap a la cultura de la pau, el progrés 
social i humà fonamentat en els drets humans, el respecte del 
medi ambient i del desenvolupament sostenible, i el foment de 

LA UB ES COMPROMET A VETLLAR TAMBÉ PER LA 

IGUALTAT DE GÈNERE (A PROPOSTA DELS I LES 
ESTUDIANTS DE LA COMISSIÓ). CAP DISCRIMINACIÓ. 

 

LA UB VETLLARÀ TAMBÉ PER LA DIGNITAT, SEGURETAT 
I INTEGRITAT DE LES PERSONES QUE REALITZIN 

ACTIVITAT A LA UNIVERSITAT. GARANTEIX LES 
ACTIVITATS DE CARÀCTER CULTURAL I PROMOU LA 

INTEGRACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITATS 

ADEQUANT LES INSTAL·LACIONS. 
 

POLÍTICA INTERNACIONAL DE COL·LABORACIÓ AMB 
UNIVERSITAT I “D’ALTRES INSTITUCIONS CULTURALS I 

CIENTÍFIQUES DE LA UNIÓ EUROPEA I DE TOT EL 
MÓN”. AQUESTA COL·LABORACIÓ VA ENFOCADA TAMBÉ 

EN BENEFICI DE L’ALUMNAT. 

 
APLICACIÓ DEL PRINCIPI DE RESPONSABILITAT SOCIAL. 



Quadre comparatiu Projecte Nou Estatut de la Universitat de Barcelona 

Associació d’Estudiants Progressistes 

Desembre 2013 

 
- Delegat del rector per a la Governança, la reforma de l'Estatut de la UB i Assumptes Jurídics Esborrany núm. 2 

- Serveis Jurídics de la Universitat de Barcelona i Grup UB 08/11/2013 

 8/246 

 

 
 
 
 
 
4.3 La Universitat de Barcelona duu a terme una política de 
prevenció de riscos laborals que garanteix la seguretat i la salut 
de tots els seus membres; a aquest efecte, adopta un sistema 
de la gestió de la prevenció d'acord amb la legislació vigent i 
adaptat a les seves característiques organitzatives. 
 
 

participació en activitats i projectes de cooperació internacional 
i solidaritat. 

4.4 La Universitat de Barcelona ha de vetllar pel respecte a la 
dignitat de les persones en el desenvolupament de les seves 
activitats, assumint-ne  la cura de la seguretat i integritat 
d’aquelles. També garanteix les activitats de caràcter cultural i 
promou la integració de les persones amb discapacitats, 
adequant les seves instal·lacions. 

4.5 La Universitat de Barcelona ha de dur a terme una política 
de prevenció de riscos laborals que garanteixi la seguretat i la 
salut de tots els seus membres, adoptant un sistema de gestió 
de la prevenció conforme a la legislació vigent i adaptat a les 
seves característiques organitzatives. 

4.6 La Universitat de Barcelona ha de dur a terme una política 
internacional que promogui la seva presencia i la col·laboració 
amb universitats i d’altres institucions culturals i científiques de 
la Unió Europea i de tot el món, i proporcioni experiència i 
perspectiva global a l’alumnat. 

4.7 La Universitat de Barcelona es compromet a aplicar el 
principi de responsabilitat social en totes les seves actuacions. 
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TÍTOL I. NATURALESA I OBJECTIUS 
 

Article 5 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

 
 
 
 
 
La Universitat de Barcelona fa seu el dret dels ciutadans a 
l'estudi i, per tant, fa seu el compromís de traslladar a les 
instàncies pertinents la necessitat de fer una política pública 
d'inversions que ho faci possible, tenint en compte, alhora, les 
disposicions legals vigents en cada moment i la seva 
harmonització amb la demanda i amb les necessitats socials. 

5.1 La Universitat de Barcelona és un espai de compromís social 
i participatiu, i motor de processos de millora de la societat 

 

5.2 La Universitat de Barcelona fa seu el dret dels ciutadans i 
ciutadanes a l’estudi i, per tant, fa seu el compromís de 
traslladar a les instàncies pertinents la necessitat de fer una 
política pública d’inversions suficients i estables que ho facin 
possible, tenint en compte, alhora, les disposicions legals 
vigents en cada moment i la seva harmonització amb la 
demanda i amb les necessitats socials. 

COMPROMÍS SOCIAL DE LA UB. ESPAI PARTICIPATIU I 
MOTOR DE PROCESSOS DE MILLORA DE LA SOCIETAT 

 

LA UB ES COMPROMET A FER TOT EL POSSIBLE PER 
ACONSEGUIR UN FINANÇAMENT PÚBLIC SUFICIENT I 

ESTABLE PER ACONSEGUIR QUE TOTHOM PUGUI 
ACCEDIR ALS ESTUDIS. NO OBSTANT, TENINT EN 

COMPTE LA LLEI I LA DEMANDA I LES NECESSITATS 
SOCIALS. 
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TÍTOL I. NATURALESA I OBJECTIUS 
 

Article 6 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

6.1 El català és la llengua pròpia i oficial de la Universitat de 
Barcelona. 

6.2 El català i el castellà, com a llengües oficials a Catalunya, 
han de ser utilitzades a la Universitat de Barcelona d'acord amb 
les disposicions sobre política lingüística. 

 

 

 

6.3 La Universitat de Barcelona, d'acord amb el seu Reglament 
sobre els usos lingüístics, ha de fomentar la llengua catalana en 
els camps investigador, docent, administratiu i de serveis, i ha 
de contribuir a la incorporació de la llengua catalana a tots els 
àmbits del coneixement. A aquest efecte, la Comissió de Política 
Lingüística estableix les directrius en matèria de política 
lingüística i impulsa la normalització de la llengua catalana. La 
Comissió de Política Lingüística, com a delegada del Consell de 
Govern, és presidida pel rector o la rectora, o per la persona 
que delegui, i en són membres el o la gerent, vuit professors o 
professores dels diferents àmbits d'activitat universitària, quatre 
estudiants i dos membres del personal d'administració i serveis. 

 
 
 
6.4 La Universitat de Barcelona ha de fomentar el coneixement i 
l'estudi de la llengua i la cultura catalanes. 

6.5 La Universitat de Barcelona està oberta a la resta de 
llengües i cultures, i, a través del seu servei lingüístic, ha de 

6.1 El català és la llengua pròpia i oficial de la Universitat de 
Barcelona. 

 

6.2 El català i el castellà, com a llengües oficials a Catalunya, 
han de ser utilitzades a la Universitat de Barcelona d’acord amb 

les disposicions sobre política lingüística. Igualment, s’establiran 

mecanismes per a que en els processos d’acolliment dels 
diferents membres de la comunitat universitària s’afavoreixi el 
coneixement suficient de la llengua catalana. 

6.3 La Universitat de Barcelona, d’acord amb el seu Reglament 
sobre els usos lingüístics, ha de fomentar la llengua catalana en 
els seus camps docent, administratiu, de recerca, de 
transferència de coneixement i tecnologia, i ha de contribuir a la 
incorporació de la llengua catalana a tots els àmbits del 
coneixement.  

6.4. La Comissió de Política Lingüística estableix les directrius en 
matèria de política lingüística i impulsa la normalització de la 
llengua catalana. La Comissió de Política Lingüística, com a 
delegada del Consell de Govern, és presidida pel rector o la 
rectora, o per la persona que delegui, i en són membres el o la 
gerent, tots els degans o deganes o directors o directores 
d’escola, o persones en qui deleguin, quatre estudiants, un 
investigador en formació i dos membres del personal 
d’administració i serveis. 

6.5 La Universitat de Barcelona ha de fomentar el coneixement i 
l’estudi de la llengua i la cultura catalanes. 

6.6 La Universitat de Barcelona, a través dels seus serveis 

 

AFAVORIR EL CONEIXEMENT DEL CATALÀ. 

 
LA COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA ARA TÉ COM A 

MEMBRES ELS DEGANS O DEGANES I DIRECTORS/ES 

D’ESCOLA ENLLOC DE REPRESENTANTS DEL PDI. TAMBÉ 
1 INVESTIGADOR EN FORMACIÓ. 
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promoure la formació i l'assessorament multilingües per a les 
activitats acadèmiques de la comunitat universitària. 

lingüístics i en sintonia amb la seva vocació internacional, ha de 
promoure i consolidar el multilingüisme en totes les activitats de 
la comunitat universitària. 
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TÍTOL I. NATURALESA I OBJECTIUS 
 

Article 7 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Són membres de la Universitat de Barcelona tot l'alumnat, tot el 
personal docent i investigador, tot el personal investigador en 
formació i tot el personal d'administració i serveis que hi estan 
integrats, que hi realitzen una funció i col·laboren a aconseguir-
ne els objectius. 

Són membres de la Universitat de Barcelona tot l’alumnat, tot el 
personal docent i investigador, tots els investigadors/res en 
formació, i tot el personal d’administració i serveis que hi estan  
integrats.  

S’INCLOUEN TAMBÉ COM A MEMBRES DE LA UB ELS I LES 
INVESTIGADORES EN FORMACIÓ COM A NOU COL·LECTIU. 
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TÍTOL I. NATURALESA I OBJECTIUS 
 

Article 8 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

8.1 La Universitat de Barcelona s'integra en el conjunt 
d'institucions educatives de nivell superior i de recerca, sobre 
les quals la Generalitat de Catalunya exerceix les seves 
competències. Forma part del Consell Interuniversitari de 
Catalunya i col·labora en les tasques d'interès compartit amb 
les altres universitats catalanes que el Consell proposa. 

8.2 La Universitat de Barcelona participa en les iniciatives que 
reforcen la cooperació entre les universitats de l'àmbit lingüístic 
català i, com a membre de l'Institut Joan Lluís Vives, en les que 
s'impulsen des d'aquest Institut. 

8.3 La Universitat de Barcelona pot formar part d'institucions 
col·lectives universitàries estatals, europees i internacionals. 

8.4 La Universitat de Barcelona pot participar en les altres 
associacions que, en els àmbits català, estatal i internacional, 
actuïn col·legiadament en la defensa i el foment de les funcions 
i les activitats vinculades a l'educació superior i a la recerca 
universitària. 

8.1 La Universitat de Barcelona s’integra en el conjunt 
d’institucions educatives de nivell superior i de recerca sobre 
les quals la Generalitat de Catalunya exerceix les seves 
competències. Forma part del Consell Interuniversitari de 
Catalunya i col·labora amb les tasques d’interès compartit amb 
les altres universitats catalanes que el Consell proposa. 

8.2 La Universitat de Barcelona participa en les iniciatives que 
reforcen la cooperació entre les universitats de l’àmbit lingüístic 
català i, com a membre de l’Institut Joan Lluís Vives, en les que 
s’impulsen des d’aquest Institut. 

8.3 La Universitat de Barcelona pot formar part d’institucions 
col·lectives universitàries estatals, europees i internacionals.  

8.4 La Universitat de Barcelona pot participar en les altres 
associacions que, en els àmbits català, estatal i internacional, 
actuïn col·legiadament en la defensa i el foment de les funcions 
i les activitats vinculades a l’educació superior, a la recerca 
universitària i a la transferència de coneixement i tecnologia. 
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TÍTOL I. NATURALESA I OBJECTIUS 
 

Article 9 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

La Universitat de Barcelona es compromet en el foment i 
l'avaluació de la qualitat en la docència, en la recerca i en la 
gestió dels serveis universitaris, d'acord amb criteris i 
metodologies equiparables a escala internacional. 
 

La Universitat de Barcelona es compromet en el foment i 
l’avaluació de la qualitat en la docència, en la recerca, en la 
transferència de coneixement i tecnologia, i en la gestió dels 
serveis universitaris, d’acord amb criteris i metodologies  
homologables a escala internacional. 
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TÍTOL I. NATURALESA I OBJECTIUS 
 

Article 10 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

10.1 El Grup Universitat de Barcelona està integrat per una 
pluralitat d'entitats impulsades per la Universitat o en les quals 
aquesta participa. Té per finalitat agilitar la connexió de la 
Universitat de Barcelona amb la societat. 

10.2 Totes les entitats del Grup Universitat de Barcelona 
s'adrecen a la millor consecució dels objectius de la Universitat 
des d'una política estratègica unitària i amb un rendiment de 
comptes comú. 

10.1 El Grup Universitat de Barcelona està integrat per una 
pluralitat d’entitats impulsades per la Universitat o en les quals 
aquesta participa. Té per finalitat agilitar la connexió de la 
Universitat de Barcelona amb la societat. 

10.2 Totes les entitats del Grup Universitat de Barcelona 
s’adrecen a la millor consecució dels objectius de la Universitat 
des d’una política estratègica unitària i amb un rendiment de 
comptes comú. 
 
10.3. El Consell de Govern pot regular l’abast de la vinculació 
dels membres de les entitats que integren el Grup universitat de 
Barcelona 

EL CONSELL DE GOVERN SERÀ L’ÒRGAN QUE REGULARÀ 
L’ABAST DE LA VINCULACIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP 

UB. CONTROLARÀ LES RELACIONS ENTRE ENTITATS 

EXTERNES (PÚBLIQUES O PRIVADES) I LA 
UNIVERSITAT. 
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TÍTOL I. NATURALESA I OBJECTIUS 
 

Article 11 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

11.1 La marca UB, amb el logotip corresponent, és el distintiu 
de la Universitat de Barcelona. Els òrgans de govern i de 
representació de la Universitat han de fer-ne ús en totes les 
seves activitats oficials. 

11.2 El personal de la Universitat de Barcelona ha de fer constar 
el nom de la Universitat en tots els actes públics i en tots els 
productes derivats de la seva activitat docent i de recerca. 
 
 
 
 
 
11.3 Queda expressament prohibida la utilització de la marca 
UB per part de la resta de persones físiques i jurídiques, llevat 
que disposin d'una autorització expressa concedida per 
resolució del rector o la rectora. 
 
11.4 Per tal de garantir el bon ús de la marca UB en les 
activitats universitàries, es constitueix una Comissió del Consell 
de Govern, el funcionament de la qual s'estableix per 
reglament. 

11.1 La marca UB, amb el logotip corresponent, és el distintiu 
de la Universitat de Barcelona. Els òrgans de govern i de 
representació de la Universitat han de fer-ne ús en totes les 
seves activitats oficials. 

11.2 El personal de la Universitat de Barcelona ha de fer constar 
el nom de la Universitat en tots els actes públics i en tots els 
productes i serveis derivats de la seva activitat docent, de 
recerca, i de transferència de coneixement i tecnologia. Igual 
obligació correspon a les entitats impulsades per la Universitat 
de Barcelona o en les quals aquesta participa i que n’integren el 
Grup Universitat de Barcelona. 

11.3 Queda expressament prohibida la utilització de la marca 
UB per part de la resta de persones físiques i jurídiques, llevat 
que disposin d’una autorització expressa concedida per 
resolució del rector o la rectora. 

11.4 Per tal de garantir el bon ús de la marca UB en les 
activitats universitàries, es constitueix una Comissió del Consell 
de Govern, el funcionament i composició de la qual s’estableix 
per via reglamentaria. 
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TÍTOL I. NATURALESA I OBJECTIUS 
 

Article 12 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

 La Universitat de Barcelona té relació amb els centres adscrits. 
El Consell de Govern pot regular l’abast de la vinculació del 
personal i alumnat dels centres adscrits amb la Universitat. 

 

EL CONSELL DE GOVERN REGULARÀ LA VINCULACIÓ 
DELS CENTRES ADSCRITS DE LA UNIVERSITAT AMB LA 

UB. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA  
 

 

 

Amb l’excepció dels articles 15, 16, 17, 19, 21 i 33, aprovats per majoria dels membres de la Comissió claustral tècnica, però amb diferents vots 
particulars en contra, la resta d’articles d’aquest Títol (arts. 13 a 55) han estat aprovats per unanimitat. Per a la consulta específica dels vots 
particulars veure els comentaris adjunts als esmentats preceptes. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA  
 

 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 12 

12.1 La Universitat de Barcelona s'estructura en facultats i 

escoles universitàries, departaments, instituts universitaris de 

recerca i altres unitats que es puguin crear en l'exercici de la 

seva autonomia i per al compliment dels seus objectius. 

12.2 Les facultats i les escoles universitàries es poden agrupar 

en àrees acadèmiques per a un millor compliment dels seus 

objectius, per a un millor ús dels recursos i per afavorir la 

descentralització de la Universitat de Barcelona. 

 

Article 13 

13.1 La Universitat de Barcelona s’estructura en facultats i 
escoles, departaments, instituts universitaris de recerca i 
altres unitats que es puguin crear en l’exercici de la seva 
autonomia i per al compliment dels seus objectius i la 
realització de les seves funcions. 

13.2 Les facultats, escoles i d’altres estructures es poden 
agrupar en àrees per a un millor compliment dels seus 
objectius, per a un millor ús dels recursos i per afavorir la 
descentralització de la Universitat de Barcelona.  

 

S’AFIRMA QUE HI HA “ALTRES ESTRUCTURES” A LA UB 

MÉS ENLLÀ D’ESCOLES I FACULTATS. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 13 

13.1 Les facultats i les escoles universitàries són els centres 
encarregats de l'organització dels ensenyaments i dels 
processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a 
l'obtenció dels títols acadèmics, com també de la connexió 
amb els corresponents sectors professionals i laborals. Són 
també unitats de representació a través de les quals 

s'elegeixen els òrgans col·legiats generals de govern de la 
Universitat de Barcelona. 

13.2 Són membres d'una facultat o escola universitària: 

a) el personal acadèmic, docent i investigador adscrit, 
b) l'alumnat adscrit, i 
c) el personal d'administració i serveis adscrit. 

Article 14 

14.1 Les facultats i les escoles són els centres encarregats de 

l’organització dels ensenyaments i dels processos acadèmics, 

administratius i de gestió conduents a l’obtenció dels títols 

acadèmics, com també de la connexió amb els corresponents 

sectors professionals i laborals. Són  unitats de representació 

a través de les quals s’elegeixen els òrgans col·legiats 

generals de govern de la Universitat de Barcelona i tenen 

també representació en el Consell de Govern. 

14.2 Són membres d’una facultat o escola: 

a) El personal acadèmic, docent i investigador adscrit,  
b) Els investigadors en formació adscrits, 
c) L’alumnat adscrit, i 
a) El personal d’administració i serveis adscrit. 

ES BLINDA AMB AQUEST ARTICLE LA 

REPRESENTACIÓ D’ESCOLES I FACULTATS AL 

CONSELL DE GOVERN. 
TAMBÉ S’INCLOU ELS I LES INVESTIGADORES EN 

FORMACIÓ ADSCRITES COM A MEMBRES D’UNA 
FACULTAT O ESCOLA. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 14 

Són competències de les facultats i de les escoles universitàries: 

 
 
 
 
a) elaborar i aprovar-ne el reglament, que ha d'incloure les 
normes de funcionament de la junta, 
b) elegir-ne el degà o la degana, o bé el director o la directora, 
c) escollir els representants per integrar els òrgans col·legiats 
de govern, 
d) coordinar l'organització dels diferents ensenyaments, 
 
 
 
 

 
e) proposar, d'acord amb el que estableix el títol IV d'aquest 
Estatut, la impartició de nous ensenyaments al Consell de 
Govern perquè siguin aprovats, 
 
 
e)elaborar els plans d'estudis i elevar-los al Consell de Govern 
perquè siguin aprovats, 

 
g) determinar, d'acord amb els criteris fixats per la Comissió 

Acadèmica del Consell de Govern, el nombre de consells 
d'estudis i els ensenyaments adscrits a cadascun d'ells, com 
també establir-ne els mecanismes de coordinació, 
h) organitzar ensenyaments de doctorat i cursos de postgrau, 

Article 15  

Són competències de les facultats i les escoles, sense perjudici 

de totes les altres previstes per la legislació vigent, aquest 

Estatut i les normes que el despleguin, les següents: 

a) Elaborar i aprovar-ne el reglament, que ha d’incloure 
les normes de funcionament de la junta, 
b) Elegir-ne el degà o la degana, o bé el director o la 
directora, a proposta del rector o la rectora, en els termes 
establerts  pel present  Estatut, 
c) Escollir les persones representants per integrar els 
òrgans col·legiats de govern, 
d) Coordinar l’organització dels diferents ensenyaments 
de grau, màster, i si escau de doctorat; com també organitzar 
i coordinar l’organització d’altres cursos de postgrau, 
d’especialització, d’ extensió universitària i  de formació 
continuada , i donar-los a conèixer, 

e) Proposar, d’acord amb aquest Estatut, la impartició de 
nous ensenyaments al Consell de Govern perquè siguin 
aprovats, 
f) Elaborar la planificació estratègica del centre, d’acord 
amb la de la Universitat.  

g) Elaborar els plans d’estudi, fer-ne el seu seguiment així com 
les seves modificacions, i elevar-les al Consell de Govern per a 
la seva aprovació, 
h) Determinar, d’acord amb els criteris fixats per la Comissió 
Acadèmica del Consell de Govern, el nombre i composició dels 
consells d’estudi dels ensenyaments de grau i de les comissions 
de coordinació dels màsters universitaris i els ensenyaments 
adscrits a cadascun d’ells, i establir-ne els mecanismes per a la 

 

 
Aquest article es va aprovar per unanimitat, amb la única 
excepció de la seva lletra b), on per coherència són d’aplicació 
els mateixos vots particulars en contra que es van formular en 
relació a l’article 19.3. Per veure el detall d’aquests vots 

particulars, cal consultar al que s’ha fet constar a l’article 19. 
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com també cursos d'especialització, reciclatge i extensió 
universitària, 
i) aprovar les directrius d'actuació i establir els criteris bàsics 
d'organització i coordinació de les activitats docents, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j) participar en l'elaboració de la relació de llocs de treball i en 

els canvis de denominació, amortització, minoració i 
redistribució de les places docents, 
k) proposar els membres de les comissions d'accés i 
contractació de personal acadèmic, d'acord amb el que estableix 
el present Estatut, 
 
 
l) organitzar els serveis necessaris per al desenvolupament de 
l'activitat acadèmica i el suport de la recerca, i impulsar la 
realització d'activitats complementàries i dinamitzadores de la 

vida universitària, 
m) proposar despeses en infraestructura per a la recerca, 
suggerir-ne les prioritats i vetllar pel suport a la recerca, 
n) dur a terme la matriculació de l'alumnat i el seguiment del 
seu currículum, 
o) resoldre els trasllats, aprovar els complements de formació i 
establir els criteris de convalidació d'assignatures i de 
reconeixement de crèdits, d'acord amb el que hagi regulat el 
Consell de Govern, 
p) proposar les modificacions, la requalificació i la redistribució 
del personal d'administració i serveis que tenen adscrit i 
participar en els procediments de provisió dels llocs de treball, 
q) proposar inversions en obres majors i en obres de 
conservació, i fer-ne el seguiment, 

seva coordinació, 
i) Vetllar per l’organització de les relacions entre els 
Departaments i amb d’altres Facultats o Escoles, amb l’objectiu 
d’assegurar la coordinació dels ensenyaments i la racionalització 
de la gestió acadèmica i administrativa; i proposar al Consell de 
Govern l’establiment de convenis amb altres centres i 
institucions, 
j) Participar en l’elaboració de la relació de llocs de treball i en 
els canvis de denominació, amortització, minoració i 
redistribució de les places docents, 
k) Proposar els membres de les comissions d’accés i 
contractació de personal acadèmic d’acord amb el que estableix 
el present Estatut, 
l)  Proposar inversions en obres majors i en obres de 

conservació i fer el seguiment, així com proposar despeses en 
infraestructura per a la recerca i organitzar els serveis 
necessaris per al desenvolupament de l’activitat acadèmica i el 
suport a la recerca i a la transferència de coneixement i 
tecnologia.  
m) Crear i organitzar, si escau, les comissions que s’entenguin 
necessàries per al millor desenvolupament de les seves 
activitats docents, investigadores i de transferència de 
coneixement i tecnologia, a las quals, si escau, hauran d’estar 
representats el personal acadèmic i investigador, l’alumnat i el 

personal d’administració i serveis, 
n) Gestionar, administrar i fer públics els recursos atribuïts pel 
Consell de Govern, 
o) Vetllar per la qualitat de la docència, la recerca i la 
transferència de coneixement i tecnologia, dels serveis i de 
l’atenció i informació a l’alumnat, 
p) Vetllar pel progrés acadèmic de l’alumnat i el seu 
aprenentatge, d’acord amb els objectius formatius definits en el 
pla d’estudis corresponent, 
q)  Resoldre els trasllats, aprovar els complements de formació i 
establir els criteris de convalidació d'assignatures i de 
reconeixement de crèdits, d'acord amb el que hagi regulat el 
Consell de Govern,  
r) Potenciar la participació de l’alumnat i les associacions 
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r) participar en la gestió de les biblioteques i dels altres serveis 
generals de suport a la docència i la recerca, i coordinar-ne el 
funcionament segons les necessitats del centre, 
s) gestionar, administrar i fer públics els recursos atribuïts pel 
Consell de Govern, 
t) proposar al Consell de Govern l'establiment de convenis amb 
altres centres i institucions, 
 
 
 
 
 
 
 

 
u) vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i 
medi ambient en el centre de manera coordinada amb els 
departaments per tal de garantir unes condicions segures per a 
l'exercici de l'activitat que li és pròpia, i 
 
 
v) totes les altres competències que aquest Estatut i els 
reglaments de la Universitat de Barcelona els atribueixin. 

 

estudiantils, així com  donar suport a les associacions d’antics 
alumnes, 
s) Impulsar la realització d’activitats complementàries i 
dinamitzadores de la vida universitària, 
t) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que 
se’ls assignin per a complir les seves funcions, 
u) Impulsar la coordinació de l’activitat docent del centre, així 
com la seva internacionalització, 
v) Dur a terme la matriculació de l’alumnat i el seguiment del 
seu currículum, 
w) Potenciar l’ocupabilitat amb el seu alumnat, 
x) Proposar les modificacions, la requalificació i la redistribució 
del personal d’administració i serveis que tenen adscrit i 
participar en els procediments de provisió de llocs de treball 

d’acord amb la legislació vigent, 
y) Vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut, 
igualtat de gènere i medi ambient al centre de manera 
coordinada amb els departaments per tal de garantir unes 
condicions segures per a l’exercici de l’activitat que li és pròpia, 
i 
z) Participar en la gestió de les biblioteques i dels altres serveis 
generals de suport a la docència, la recerca i la transferència de 
coneixement i tecnologia, i coordinar-ne el seu funcionament 
segons les necessitats del centre, 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 15 

15.1 Les facultats tenen un degà o una degana i un màxim de 
tres vicedegans o vicedeganes, i les escoles universitàries, un 
director o una directora i un màxim de tres vicedirectors o 
vicedirectores, segons el que determini en ambdós casos el 
Consell de Govern; així mateix, hi ha la junta de facultat o la 
junta d'escola, un secretari o una secretària, consells d'estudis, 
els o les caps d'estudis dels ensenyaments adscrits, un o una 

cap de secretaria i un administrador o una administradora de 
centre. Els administradors i les administradores de centre, per 
necessitats organitzatives de la Universitat de Barcelona, poden 
ser-ho d'un centre o més. Els i les caps de secretaria poden 
assumir les funcions d'administrador o administradora del 
centre. 

15.2 Les facultats i les escoles universitàries poden establir un 
consell assessor consultiu mixt per incentivar les relacions entre 
l'activitat acadèmica i el món laboral i professional en els seus 
àmbits respectius. 

15.3  Si, per raó de la necessària vinculació amb hospitals 
universitaris, un ensenyament en tots els seus nivells, el 
personal acadèmic i les corresponents instal·lacions docents i 
de recerca estan distribuïts en més d'una localització 
geogràfica, el Consell de Govern, a proposta de la junta de 
facultat o d'escola universitària, pot acordar disposicions 
especials sobre els òrgans unipersonals i col·legiats implicats 
que, en tot cas, han d'incorporar els mecanismes de 
proporcionalitat entre les càrregues acadèmiques dels 

ensenyaments i la representació en els òrgans col·legiats. 

 

Article 16 

16.1 Les facultats tenen un degà o una degana i el nombre de 
vicedegans o vicedeganes que determini el Consell de Govern, i 
les escoles, un director o una directora i les vicedireccions que 
amb un màxim de tres determini el Consell de Govern. Així 
mateix, hi ha la junta de facultat o la junta d’escola, un 
secretari o una secretaria, els consells d’estudis, els o les caps 
d’estudi i, si escau, els coordinadors o coordinadores de les 

comissions dels màsters universitaris, un o una cap de 
secretaria i un administrador o una administradora de centre. 
Els administradors i les administradores de centre, per 
necessitats organitzatives de la Universitat de Barcelona poden 
ser-ho d’un centre o més.  

 

16.2 Les facultats i les escoles poden establir un consell 
assessor mixt per incentivar les relacions entre les seves 
activitats i el món laboral i professional en els seus àmbits 
respectius. 

16.3 Si, per raó de la necessària vinculació amb hospitals 
universitaris, un ensenyament en tots els seus nivells, el 
personal acadèmic i les corresponents instal·lacions docents i 
de recerca estan distribuïdes en més d’una localització, el 
Consell de Govern, a proposta de la junta de facultat o 
d’escola, pot acordar disposicions especials sobre els òrgans 
unipersonals i col·legiats implicats que, en tot cas, han 
d’incorporar els mecanismes de proporcionalitat entre les 
càrregues acadèmiques dels ensenyaments i la representació 

en els òrgans col·legiats. 

 
Aquest article es va aprovar per majoria amb un únic vot 
particular en contra formulat per l’estudiant Sr. Andrés Millan 
en relació al seu apartat segon. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 16 

16.1 La junta de facultat o d'escola universitària n'és l'òrgan de 

govern col·legiat i està constituïda inicialment per: 

a) un 51 % de professorat funcionari dels cossos docents 
universitaris, 
b) un 9 % d'altre personal docent i investigador, 

c) un 30 % d'estudiants, inclosos els de doctorat, i 
 
 
d) un 10 % de personal d'administració i serveis. 

16.2 El reglament de centre ha d'establir els criteris de revisió 

dels percentatges de representació dels diferents col·lectius en 

la composició de la junta, d'acord amb la normativa vigent i els 

criteris bàsics establerts pel Claustre Universitari, i amb 

l'objectiu de fomentar la representació més equitativa dels 

diferents col·lectius. 

16.3 La junta de facultat o d'escola és presidida pel degà o la 

degana o bé pel director o la directora. També en formen part 

sense vot els vicedegans i les vicedeganes o els vicedirectors i 

les vicedirectores, el secretari o la secretària, els directors i les 

directores dels departaments adscrits, els i les caps d'estudis 

dels ensenyaments adscrits, el o la cap de secretaria i, si n'hi 

ha, l'administrador o l'administradora de centre, en el cas que 

no siguin elegits. 

 

Article 17 

17.1 La junta de facultat o d’escola n’és l’òrgan de govern 

col·legiat i està constituïda inicialment per: 

a) Un 51 % de professorat amb vinculació permanent a la 
universitat, 
b) Un 9 % d’altre personal docent i personal investigador, 

c) Un 30 % d’alumnat, que haurà de repartir-se, tenint present 
els estudiants matriculats, entre el col·lectiu d’alumnat de grau i 
màster universitari i el col·lectiu d’investigador en formació, i 
d) Un 10 % de personal d’administració i serveis. 

17.2 El reglament de centre ha d’establir els criteris de revisió 

dels percentatges de representació dels diferents col·lectius en 

la composició de la junta, d’acord amb la normativa vigent i els 

criteris bàsics establerts pel Claustre Universitari, i amb 

l’objectiu de fomentar la representació més equitativa dels 

diferents col·lectius. 

17.3 La junta de facultat o d’escola es presidida pel degà o la 

degana o bé pel director o la directora. També en formen part 

sense vot els vicedegans i les vicedeganes o els vicedirectors i 

les vicedirectores, el secretari o la secretària, els directors i les 

directores dels departaments adscrits, els directors o directores 

dels instituts propis adscrits al centre docent, els directors o 

directores de la resta d’instituts vinculats al centre docent, 

sempre que en aquest últim cas el director o directora sigui 

membre de la Universitat de Barcelona, els directors o 

directores de docència dels hospitals universitaris,  els o les 

 
Aquest article es va aprovar per majoria amb els vots particulars 
en contra formulats per: 
 
 
El Dr. Andrés Jiménez (PAS), i els estudiants: Anna Marti de 
Travy, Dídac Pairò, Oriol Martín, Andrés Millan, Lluis Mesana, 
Andreu Matamoros i Albert Gili 
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16.4 El nombre màxim de membres elegits de la junta, inclòs el 
degà o la degana o bé el director o la directora, és fixat en 
cinquanta, els quals s'han de renovar cada quatre anys, sens 
perjudici que la normativa electoral d'estudiants pugui establir 
un període inferior. 

16.5 Correspon a la junta de facultat o d'escola universitària 
exercir les competències previstes a l'article 14 i totes les altres 
que el present Estatut li atribueix. 

caps d’estudis i, si es el cas, un representant dels coordinadors 

o coordinadores de les comissions dels màsters universitaris, el 

o la cap de secretaria i, si n’hi ha, l’administrador o 

l’administradora de centre, en el cas que no siguin elegits. 

17.4 El nombre màxim de membres elegits de la junta, inclòs el 
degà o la degana o bé el director o la directora, es fixa entre 
trenta i cinquanta membres, els quals s’han de renovar cada 
quatre anys, sens perjudici de les especificitats en la normativa 
electoral relatives a l’alumnat que puguin establir un període 
inferior. 

17.5 Correspon a la junta de facultat o d’escola exercir les 

competències previstes a l’article 15 i totes les altres que 

l’Estatut li atribueix. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 17 
17.1 El reglament de la facultat o escola universitària estableix 
l'organització i regula la creació dels òrgans i de les 
comissions i les delegacions necessàries per a l'exercici eficaç 
de les seves funcions. 
17.2 El reglament ha de ser aprovat per la junta de facultat o 
d'escola universitària i ratificat pel Consell de Govern. 
17.3 En el cas de centres on s'imparteixi més d'un 

ensenyament, la junta de facultat o d'escola universitària pot 
constituir una comissió acadèmica presidida pel degà o la 
degana o bé pel director o la directora, o pel vicedegà o la 
vicedegana, o bé pel vicedirector o la vicedirectora que el 
president o la presidenta delegui. Aquesta comissió ha d'estar 
formada d'acord amb el que estableixi el reglament del centre 
i, en tot cas, pels o per les caps d'estudis dels ensenyaments 
adscrits i per una representació d'estudiants d'un 30 % del 
total dels seus membres. També hi pot assistir amb veu i 
sense vot un membre del personal d'administració i serveis 

vinculat a la gestió acadèmica del centre. 
17.4 La comissió acadèmica, sens perjudici de les 
competències de la junta de facultat o d'escola universitària i 
del degà o la degana o bé del director o la directora, 
supervisa el control de la docència i l'organització dels 
ensenyaments. 

Article 18 
18.1 El reglament de la facultat o escola estableix 
l’organització i regula la creació dels òrgans i de les 
comissions i les delegacions necessàries per a l’exercici eficaç 
de les seves funcions. 
 
18.2 El reglament ha de ser aprovat per la junta de facultat o 
d’escola i ratificat pel Consell de Govern.  

 
18.3 En el cas de centres on s’imparteixi més d’un 
ensenyament, la junta de facultat o d’escola ha de constituir 
una comissió acadèmica presidida pel degà o la degana o bé 
pel director o la directora, o pel vicedegà o la vicedegana, o 
bé pel vicedirector o la vicedirectora que el president o la 
presidenta delegui. Aquesta comissió ha d’estar formada 
d’acord amb el que estableixi el reglament del centre i, en tot 
cas, pels/les caps d’estudis dels ensenyaments adscrits; si 
existeixen, pels/les coordinadors/res de les comissions dels 

màsters universitaris; i per una representació d’estudiants 
d’un 30 % del total dels seus membres que haurà de reflectir 
els diferents col.lectius de l’alumnat. També ha  d’assistir  
amb veu però sense vot un membre del personal 
d’administració i serveis vinculat a la gestió acadèmica del 
centre. 
  
18.4 La comissió acadèmica, sens perjudici de les 

competències de la junta de facultat o d’escola i del degà o  la 

degana o bé del director o la directora, supervisa el control de 

la docència i l’organització dels ensenyaments. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 18 

18.1 El degà o la degana i el director o la directora d'escola 
universitària exerceixen les funcions de representació, direcció i 
gestió ordinària del centre. 

18.2 El degà o la degana de facultat i el director o la directora 
d'escola és elegit entre professors funcionaris doctors adscrits al 
centre. En defecte dels anteriors, a les escoles universitàries el 
director o directora és elegit entre funcionaris de cossos docents 

universitaris no doctors o professors contractats doctors 
permanents. 

18.3 El degà o la degana i el director o la directora són elegits 
per la junta de facultat o escola, d'acord amb el seu reglament, 
i nomenats pel rector o la rectora. 

 

Article 19 

19.1 El degà o la degana i el director o la directora d’escola 
exerceixen les funcions de representació, direcció i gestió 
ordinària del centre. 

19.2 El degà o la degana i el director o directora d’escola és 
elegit entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la 
Universitat adscrit al centre que acrediti tenir reconeguts dos 
períodes per mèrits docents i un període per mèrits 

d’investigació.  

 
19.3 El degà o la degana i el director o la directora d’escola són 
elegits, a proposta del rector o la rectora, per la junta de 
facultat o d’escola. El nomenament del degà o degana i del 
director o directora d’escola correspon al rector o la rectora. 
 

 
Els apartats primer i segon de d’aquest article 19 es van aprovar 
per unanimitat.  
 
Per la seva banda, el seu apartat tercer es va aprovar per 
majoria amb el vot particular en contra del Dr. Bilbeny, el Dr. 
Cabrera, el Dr. Gutiérrez, la Dra. Sánchez Aguilera, el Dr. 
Batalla, el Dr. Bermudez, el Dr. Andrés Jiménez (PAS)  i, els 

estudiants:  Dídac Pairó, Marc Lorca, Andrés Millán, Albert Gili, 
Dídac Ramírez i Anna Martí de Travy. 
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ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 19 
Són funcions del degà o la degana i del director o la directora: 

 
 
a) representar la facultat o escola, 
b) presidir la junta de facultat o escola, així com totes les seves 
comissions delegades, 
c) dirigir i coordinar l'activitat de la facultat o l'escola i 

representar-la, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) designar els vicedegans i les vicedeganes o bé els 
vicedirectors i les vicedirectores, i el secretari o la secretària, 
 
 
 
e)coordinar les activitats dels o de les caps d'estudis adscrits a 
la facultat o escola, i 
 
f) totes les altres que la normativa vigent, el present Estatut o 
els reglaments de la Universitat li atribueixin. 

Article 20 
Són funcions del degà o la degana o del director o la directora,  
com a màxima autoritat de la facultat o escola corresponent: 
 

a) Representar la facultat o escola, 
b) Presidir la junta de facultat o escola, així com totes les 
seves comissions delegades, 
c) Dirigir i coordinar les activitats de la facultat o l’escola, 

d) Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i 
pressupostària del centre, i mantenir-ne informada 
periòdicament la junta de facultat o d’escola, 
e) Impulsar la coordinació de les activitats que afectin a 
diferents departaments  i vetllar per la coordinació entre els 
departaments i els instituts universitaris de recerca, 
f) Impulsar la recerca així com la transferència de 
coneixement i tecnologia dins de l’àmbit propi de la facultat o 
escola, 
g) Designar els vicedegans i les vicedeganes o bé els 

vicedirectors i les vicedirectores, en el nombre màxim estipulat 
per al centre al Consell de Govern, i el secretari o la secretària 
h) Proposar els/les caps d’estudis dels ensenyaments 
adscrits al centre i designar, si és el cas, els/les coordinadors 
de les comissions de màsters universitaris, 
i) Coordinar les activitats dels o de les caps d’estudis 
adscrits a la facultat o escola, així com, si és el cas, dels 
coordinadors o coordinadores dels ensenyaments de màster 
universitari 
i)Totes les altres que la normativa vigent, el present Estatut o 
les normes de la Universitat de Barcelona li atribueixin. 
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Article 20 
20.1 Per a cada ensenyament o, si és el cas, conjunt 
d'ensenyaments s'ha de constituir un consell d'estudis format 
per: 

a) un professor o una professora, com a mínim, de cada 
departament que tingui docència en l'ensenyament o conjunt 
d'ensenyaments i, amb veu i sense vot, un membre del 
personal d'administració i serveis vinculat a la gestió acadèmica 

de l'ensenyament, i 
b) una representació de l'alumnat matriculat en cada 
ensenyament o conjunt d'ensenyaments en nombre igual a la 
representació dels professors i les professores membres del 
consell. 
20.2 Cada consell d'estudis elegeix entre els seus membres, 
com a cap d'estudis, un professor o una professora funcionaris 
o contractats permanents. El o la cap d'estudis designa un 
secretari o una secretària entre els membres del consell 
d'estudis, designació que ha de fer pública el candidat a cap 
d'estudis abans de l'acte d'elecció. 
 

 

20.3 Els consells d'estudis: 

a) vetllen per la coherència i la interrelació de les matèries de 
cada ensenyament en el marc dels plans d'estudis i perquè la 
docència s'adapti al pla docent de l'assignatura, 
b) informen i fan el seguiment dels plans docents de les 
assignatures de l'ensenyament, 

c) informen sobre la modificació dels plans d'estudis, 
d) organitzen i supervisen les tutories acadèmiques dels seus 
ensenyaments, 
e) tenen la comesa d'organitzar anualment els ensenyaments i 

Article 21 
21.1 Per a cada ensenyament o, si és el cas, conjunt 
d’ensenyaments s’ha de constituir un consell d’estudis format 
per: 

 

a)  Un professor o una professora, com a mínim, de cada 
departament que tingui docència a l’ensenyament o conjunt 
d’ensenyaments de la facultat o escola, i amb veu i sense vot, 
un membre del personal d'administració i serveis vinculat a la 
gestió acadèmica de l'ensenyament, i 
b)  Una representació de l’alumnat matriculat en cada 
ensenyament o conjunt d’ensenyaments en nombre igual a la 
representació pròpia dels professors i les professores membres 
del consell. 

 
21.2 Cada consell d’estudis elegeix entre els seus membres com 
a cap d’estudis, a proposta del degà o la degana o del director o 
directora d’escola, un professor o una professora amb vinculació 
permanent a la universitat i adscrit a la facultat o escola. El o la 
cap d’estudis designa un secretari o una secretaria entre els 
membres del consell d’estudis. 

 

21.3 Els Consells d’Estudis: 

a) Vetllen per la coherència i la interrelació de les matèries de 
l’ensenyament o ensenyaments de la facultat o escola dins del 
marc dels plans d’estudi i perquè la docència s’adapti al pla 
docent de cada assignatura, 

b) Formulen els encàrrecs docents al departament 
c) Informen i fan el seguiment dels plans docents de les 
assignatures de l'ensenyament, 
d) Informen sobre la modificació dels plans d’estudis i ho eleven 

 
Aquest article 21 es va aprovar per majoria amb el vot 
particular en contra referent al seu apartat segon que van 
formular: els Srs. Oriol Martin Álvarez, Andrés Millan Gasulla, 
Anna Marti de Travy, Dídac Ramírez i Albert Gili (estudiants); la 
Dra Escofet, i la Sra. Margot Rodríguez (PAS) 
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els cursos dels quals són responsables, i 
f) fan el seguiment i control de la docència. 

 

 

 

 

 

20.4 Els i les caps d'estudis han d'informar la junta de facultat o 
d'escola universitària i els departaments participants en 
l'ensenyament sobre els acords presos en el consell d'estudis. 
Els caps d'estudis resolen les sol·licituds de convalidació i 
reconeixement de crèdits, d'acord amb els criteris establerts per 
la junta de facultat o d'escola universitària i el consell d'estudis. 

20.5 En acabar cada període lectiu, els consells d'estudis han 
d'informar la junta de facultat o d'escola universitària o, si 
escau, la comissió acadèmica del centre, sobre les incidències 
relatives a l'aplicació de la normativa reguladora de l'avaluació i 
la planificació docents 

a la junta de facultat o escola, o a la comissió acadèmica del 
centre, segons prevegi el seu reglament, 
e) Organitzen, anualment, la programació dels ensenyaments i 
els cursos del quals en són responsables, 
f) Fan el seguiment i control de la docència, tot informant de les 
incidències als centres i departaments i canalitzant els 
suggeriments i queixes dels estudiants, i 
g)Organitzen i supervisen les tutòries acadèmiques de 
l’ensenyament o ensenyaments de la facultat o escola. 

 

21.4 El o la cap d’estudis ha d’informar a la junta de facultat o 
d’escola i als departaments participants a l’ensenyament o 
ensenyaments adscrits a la facultat o escola sobre el acords 
presos en el consell d’estudis. D’igual forma, els caps d’estudi 
resolen les sol·licituds de convalidació i reconeixement de 
crèdits. 

 

21.5 En acabar cada període lectiu, el consell d’estudis ha 
d’informar la junta de facultat o escola o, si escau, la comissió 
acadèmica del centre, sobre les incidències acadèmiques 
relatives a l’aplicació de la normativa vigent. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 21 

21.1 La creació, la modificació, la fusió i la supressió de 
facultats i escoles necessiten l'acord favorable del Consell 
Social, previ informe del Consell de Govern un cop escoltat, 
si escau, el Claustre Universitari, per tal que el departament 
competent en matèria d'universitats de la Generalitat de 
Catalunya pugui adoptar la decisió definitiva. 

21.2 La iniciativa de creació, modificació, fusió o supressió de 

facultats i escoles requereix la formació d'un expedient 
individualitzat, que cal tramitar davant la Secretaria General 
a instància del Consell Social, del mateix Consell de Govern, 
del rector o la rectora, d'una junta o més de facultat o 
d'escola universitària, de tres consells de departament o de 
tres consells d'estudis. 

21.3 L'acord d'aquesta iniciativa ha de contenir una memòria 
que inclogui: 

a) la justificació acadèmica de la iniciativa, 
b) la relació de facultats i escoles, departaments i 
ensenyaments implicats en la proposta, i 
c) l'anàlisi econòmica específica relativa a infraestructura i 
locals, a personal acadèmic i d'administració i serveis i a 
despeses de funcionament. 
21.4 L'expedient ha de ser sotmès a informació i consulta de 
les juntes de facultat i escola, els consells de departament i 
els consells d'estudis que en resultin implicats. Amb un 
informe previ de les comissions Econòmica i Acadèmica, el 
rector o la rectora ha de sotmetre l'expedient a la 

consideració del Consell de Govern, per tal que continuï la 
tramitació establerta a l'apartat 1 d'aquest article 

Article 22 

22.1 La creació, la modificació significativa, la fusió i la 
supressió de facultats i escoles requereixen l’acord favorable 
del Consell de Govern i l’informe previ favorable del Consell 
Social, un cop consultat, si escau, el Claustre Universitari, per 
tal que el departament competent en matèria d’universitats 
de la Generalitat de Catalunya pugui adoptar la decisió 
definitiva. 

22.2 La iniciativa de creació, modificació, fusió o supressió de 
facultats i escoles requereix la formació d’un expedient 
individualitzat, que cal tramitar davant la Secretaria General 
a instància del Consell Social, del mateix Consell de Govern, 
del rector o la rectora, d’una junta o més de facultat o 
escola, de tres consells de departament o de tres consells 
d’estudis 

22.3 L’acord d’aquesta iniciativa ha de contenir una memòria 
que inclogui: 

a) La justificació acadèmica de la iniciativa, 
b) La relació de facultats i escoles, departaments i 
ensenyaments afectats per la proposta, i 
c) L’anàlisi econòmica específica relativa a 
infraestructura i locals, a personal acadèmic i 
d’administració i serveis i a despeses de funcionament. 

22.4 L’expedient ha de ser sotmès a informació i consulta de 
les juntes de facultat i escola, els consells de departament i 
els consells d’estudi que en resultin afectats. Amb un informe 
previ de les comissions Econòmica i Acadèmica, el rector o la 
rectora ha de sotmetre l’expedient a la consideració dels 
òrgans competents, per tal que continuï la tramitació 
establerta a l’apartat 1 d’aquest article. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 
2n esborrany –novembre 

OBSERVACIONS 

Article 22 

22.1 La creació i supressió de les àrees acadèmiques 
esmentades a l'article 12.2 requereix l'acord de cadascuna de 
les juntes de facultat o d'escola universitària implicades, pres 
per majoria absoluta dels seus membres de dret, i l'aprovació 
del Consell de Govern. Els acords de creació han de precisar les 

activitats i competències dels centres que són assumides per 
l'àrea. 

22.2 La decisió d'una junta de facultat o d'escola universitària 
d'integrar-se o separar-se d'una àrea acadèmica requereix 
l'acord per majoria absoluta dels seus membres de dret i 
l'aprovació del Consell de Govern. En el cas de la integració es 
requereix, a més, l'aprovació del consell de direcció de l'àrea. 

22.3 Els instituts universitaris de recerca poden integrar-se en 
àrees acadèmiques. En aquest cas es requereixen l'acord del 
seu consell de direcció i l'aprovació del consell de direcció de 
l'àrea i del Consell de Govern. 

22.4 Cada àrea acadèmica té un reglament de funcionament, 
que ha de ser aprovat en primera instància per cadascuna de 
les juntes de facultat o d'escola universitària que formen part de 
l'àrea i, en segona instància, pel Consell de Govern. 

 
22.5 Les àrees acadèmiques disposen d'un consell de direcció la 
composició del qual s'ha d'establir en el reglament de l'àrea, de 
manera que es garanteixi la representació dels diferents 

col·lectius de la comunitat universitària, i del qual han de formar 
part necessàriament els degans o les deganes i els directors o 
les directores dels centres que la constitueixen. És presidit per 
un director o una directora, que s'elegeix d'acord amb el que 

Article 23 

23.1 La creació i supressió de les àrees esmentades a l’article 
13.2 requereix l’acord de cadascuna de les juntes de facultat o 
d’escola implicades, pres per majoria absoluta dels seus 
membres de dret, i l’aprovació del Consell de Govern. Els acords 
de creació han de precisar les activitats i competències dels 
centres que són assumides per l’àrea. 

23.2 La decisió d’una junta de facultat o d’escola d’integrar-se o 
separar-se d’una àrea requereix l’acord per majoria absoluta 
dels seus membres de dret i l’aprovació del Consell de Govern. 
En el cas de la integració es requereix, a més, l’aprovació del 
consell de direcció de l’àrea. 

 

23.3 Els instituts de recerca poden integrar-se en àrees. En 
aquest cas es requereixen l’acord del seu consell de direcció i 
l’aprovació del consell de direcció de l’àrea i del Consell de 
Govern. 

23.4 Cada àrea té un reglament de funcionament, que ha de 
ser aprovat en primera instància per cadascuna de les juntes de 
facultat o d’escola que formen part de l’àrea i, en segona 
instància, pel Consell de Govern. 

 
23.5 Les àrees disposen d’un consell de direcció la composició 
del qual s’ha d’establir en el reglament de l’àrea, de manera que 
es garanteixi la representació dels diferents col·lectius de la 
comunitat universitària, i del qual han de formar part 

necessàriament els degans o les deganes i els directors o les 
directores dels centres que les constitueixen. És presidit per un 
director o una directora, que s’elegeix d’acord amb el que 
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estableix el seu reglament i que nomena el rector o la rectora, i 
compta amb un secretari o una secretària, que designa el 
director o la directora de l'àrea. 

estableix el seu reglament i que nomena el rector o la rectora, i 
compta amb un secretari o secretària, que designa la direcció 
de l’àrea. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 23 

23.1 L'expedient de creació o supressió d'una àrea acadèmica 
s'inicia a petició de les juntes de facultat o escola. 

23.2 La iniciativa de creació, que cal presentar a la Secretaria 
General, s'ha d'acompanyar d'una memòria que inclogui: 

a) la relació de les facultats i escoles universitàries implicades, 

b) la justificació de la iniciativa, i 
c) les activitats i competències dels centres que es proposa que 
assumeixi l'àrea. 

23.3 L'expedient s'ha de sotmetre a informació pública i 
consulta dels col·lectius universitaris, especialment de les juntes 
de facultat o escola, dels consells de departament i dels consells 
d'estudis implicats. 

23.4 És preceptiu un informe previ de les comissions afectades 
per les competències assumides. 

23.5 La modificació de la composició dels centres que formen 
part d'una àrea acadèmica, com també la supressió, requereix 
l'elaboració i l'aprovació d'un expedient del consell de direcció, 
que s'ha de sotmetre a informació pública i que cal presentar a 
la Secretaria General. 

Article 24 

24.1 L’expedient de creació o supressió d’una àrea, s’inicia a 
petició de les juntes de facultat o d’escola. 

24.2 La iniciativa de creació, que cal presentar a la Secretaria 
General, s’ha d’acompanyar d’una memòria que inclogui: 

a)La relació de les facultats i escoles afectades, 

b)La justificació de la iniciativa, i 
c)Les activitats i competències dels centres que es proposa 
assumeixi l’àrea. 

 

24.3 L’expedient s’ha de sotmetre a informació pública i 
consulta dels òrgans col·lectius universitaris, especialment de 
les juntes de facultat o escola, dels consells de departament i 
dels consells d’estudi afectats. 

24.4 És preceptiu un informe previ de les comissions afectades 

per les competències assumides. 

24.5 La modificació de la composició dels centres que formen 
part d’una àrea, com també la supressió, requereix l’elaboració i 
aprovació d’un expedient del consell de direcció, que s’ha de 
sotmetre a informació pública i que cal presentar a la Secretaria 
General. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 24 

Les àrees acadèmiques, en l'àmbit de les seves 
competències, actuen amb capacitat plena i les seves 
decisions vinculen, en els termes del present Estatut i de la 
normativa que en derivi, els centres implicats 

Article 25 

Les àrees, en l’àmbit de les seves competències, actuen amb 
capacitat plena i les seves decisions vinculen, en el termes 
del present Estatut i de la normativa que en derivi, els 
centres afectats. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 25 

25.1 Per raons de coherència acadèmica i d'eficàcia en la gestió, 
i escoltats el Consell de Govern i les comissions afectades per 
les competències assumides, el rector o la rectora pot delegar 
àmbits de decisió a les àrees acadèmiques i als centres. 

25.2 Aquesta delegació és temporal i ha de ser ratificada pel 
Consell de Govern. 

25.3 En la delegació s'han d'establir els mecanismes de 
garantia, finançament i coordinació sobre les competències 
delegades. 

Article 26 

26.1 Per raons de coherència acadèmica i d’eficàcia en la gestió, 
i escoltats el Consell de Govern i les comissions afectades per 
les competències assumides, el rector o la rectora pot delegar 
àmbits de decisió a les àrees i als centres. 

26.2 Aquesta delegació és temporal i ha de ser ratificada pel 
Consell de Govern. 

26.3 En la delegació s’han d’establir els mecanismes de 
garantia, finançament i coordinació sobre les competències 
delegades. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 26 
26.1 Els departaments són els òrgans encarregats de coordinar 
la docència d'una o diverses àrees de coneixement en un 
ensenyament o més, d'acord amb la programació docent de la 
Universitat; de donar suport a les activitats i iniciatives docents i 
de recerca del professorat, i de les altres funcions que 
determinin aquest Estatut o les normes que el desenvolupin. 
26.2 D'acord amb la legislació aplicable, els departaments es 

constitueixen per afinitat d'àrees de coneixement científic, 
tècnic o artístic. 
26.3 El Consell de Govern pot autoritzar la creació de seccions 
departamentals, d'acord amb els criteris generals fixats pel 
Consell de Govern i la normativa vigent. 
26.4 Els departaments agrupen els membres del personal 
docent i del personal investigador les especialitats dels quals es 
corresponguin amb les seves àrees de coneixement. Això no 
obstant, per raons justificades i amb el corresponent acord del 
Consell de Govern, es pot adscriure un professor o una 

professora a un departament diferent del de la seva àrea de 
coneixement. 
26.5 L'adscripció administrativa d'un departament a un centre 
als efectes administratius i pressupostaris, establerta per acord 
del Consell de Govern, és sens perjudici de la seva participació 
en les activitats docents i de recerca d'altres centres. 

Article 27 
27.1 Els departaments són les unitats docents i de recerca 
encarregades de coordinar la docència d’un o de diversos 
àmbits de coneixement en un o diversos centres, d’acord amb 
la programació docent de la Universitat, així com de donar 
suport a les activitats i iniciatives docents, investigadores i de 
transferència de coneixement i tecnologia del personal 
acadèmic. Assumeixen també les altres funcions que determinin 

aquest Estatut o les normes que el despleguin. 
  
27.2 D’acord amb la legislació aplicable, els departaments es 
constitueixen per afinitat d’àmbits de coneixement 
  
27.3 El Consell de Govern pot autoritzar la creació de seccions 
departamentals, d’acord amb els criteris generals fixats pel 
Consell de Govern i per la normativa vigent.  
 
27.4 Els departaments agrupen els membres del personal 

docent i del personal investigador les especialitats dels quals es 
corresponguin amb els seus àmbits de coneixement. Això no 
obstant, per raons justificades i amb el corresponent acord del 
Consell de Govern, es pot adscriure un professor o una 
professora a un departament diferent del seu àmbit de 
coneixement. 
 
27.5 L’adscripció d’un departament a un centre als efectes 
administratius i pressupostaris, establerta per acord del Consell 
de Govern, és sens perjudici de la seva participació en les 
activitats docents i de recerca d’altres centres. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 27 

Són membres d'un departament: 

a) el professorat funcionari i contractat, 
b) el personal investigador, 
c) el col·lectiu d'ajudants i d'investigadors i investigadores 

en formació, 
d) l'alumnat matriculat de doctorat, d'acord amb la 
normativa vigent, i 
e) el personal d'administració i serveis. 

Article 28 

Són membres d’un departament: 

a)El professorat funcionari i contractat, 
b)El personal investigador  i el col·lectiu d’ajudants  
c)Els investigadors i investigadores en formació, el director 

dels quals sigui membre del departament, 
d)L’alumnat, d’acord amb la normativa vigent, i 
e)El personal d’administració i serveis adscrit al centre 

 

 



Quadre comparatiu Projecte Nou Estatut de la Universitat de Barcelona 

Associació d’Estudiants Progressistes 

Desembre 2013 

 
- Delegat del rector per a la Governança, la reforma de l'Estatut de la UB i Assumptes Jurídics Esborrany núm. 2 

- Serveis Jurídics de la Universitat de Barcelona i Grup UB 08/11/2013 

 41/246 

 

 

TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 28 

Són competències dels departaments: 

a) intervenir en el govern de la Universitat, d'acord amb el que 
preveu aquest Estatut, 
b) organitzar i impartir la docència assignada en el marc de la 

programació dels ensenyaments realitzada pels consells 

d'estudis, 

c) organitzar i impartir ensenyaments de doctorat i cursos de 

postgrau, com també cursos d'especialització, de reciclatge i 

d'extensió universitària, 

d) coordinar les activitats de recerca dels seus membres pel que 

fa a la distribució d'espais, a la incorporació de personal 

investigador i a l'adquisició i el manteniment de les 

infraestructures de recerca d'ús comú, 

e) concertar i executar treballs científics, tècnics i artístics amb 

persones físiques o entitats públiques o privades, encarregats 

als seus membres o als seus grups de recerca, en el marc de la 

legislació vigent i d'acord amb la normativa que estableixi el 

Consell de Govern, 

f) fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus 

membres, 

g) administrar els fons que li siguin atribuïts, 

Article 29 

Són competències dels departaments: 

a)Participar en el govern de la Universitat, d’acord amb el que 
preveu aquest Estatut, 
b)Organitzar i coordinar els encàrrecs docents i impartir la 
docència assignada en el marc de la programació del consells 
d’estudis i de les comissions de màster en què participa el 
departament, 
c)Participar amb els centres en la proposta de programes de 
doctorat a l’escola de doctorat o, en el seu cas, a les escoles de 
doctorat de la Universitat de Barcelona, en les propostes de 
cursos de postgrau, d’especialització, d’extensió universitària, i 
de formació continuada, 
a) Impartir docència en cursos de postgrau, d’especialització, 
d’extensió universitària, i de formació continuada, 
b) Gestionar els recursos humans i materials i administrar els 
fons que li siguin atribuïts per a complir les seves funcions, 
c) Nomenar els/les coordinadors/res de les assignatures i 
aprovar els plans docents d’aquestes, tot seguint les directrius 
especificades en les matèries o mòduls dels plans d’estudis i 
segons l’assignació d’encàrrecs docents emanats dels consells 
d’estudis i, si és el cas, de les comissions de màsters 
universitari, 
d) Proposar i elevar als òrgans competents dels centres els 
membres de les comissions d’accés i de contractació de 
personal acadèmic que corresponguin al Consell de 

Departament segons la normativa vigent, 
e) Proposar les línies de recerca i coordinar les activitats de 
recerca dels seus membres, amb especial referència a la 
distribució d’espais, a la incorporació de personal investigador i 
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h) vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i 
medi ambient en l'àmbit d'actuació del departament de manera 
coordinada amb el o la responsable del centre, per tal de 
garantir unes condicions segures per a l'exercici de l'activitat 
que li és pròpia, i 
i) totes les altres que la normativa vigent, el present Estatut i 

els reglaments de la Universitat de Barcelona els atribueixen 

a l’adquisició i el manteniment de les infraestructures de recerca 
d’ús comú, 
f) Concertar i executar treballs científics, tècnics i artístics, 
amb persones físiques o entitats públiques o privades, 
encarregats als seus membres o als seus grups de recerca, en 
el marc de la legislació vigent i d’acord amb la normativa que 
estableixi el Consell de Govern, 
g) Fomentar la innovació docent,  
h) Vetllar per la renovació científica i pedagògica dels seus 
membres, 
i) Fomentar la coordinació i cooperació amb d’altres 
departaments en aquells aspectes que els hi siguin comuns, 
j) Vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i 
medi ambient i d’igualtat de gènere en l’àmbit d’actuació del 

departament de manera coordinada amb el o la responsable del 
centre, per tal de garantir unes condicions segures i dignes per 
a l’exercici de l’activitat que li és pròpia, i 
k) Totes les altres que la normativa vigent, el present Estatut i 
els reglaments de la Universitat de Barcelona els hi atribueixen 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 29 

Cada departament té un consell de departament, un director o 
directora i un secretari o secretària. 

Article 30 

Cada departament té un consell de departament, un director o 
directora i un secretari o secretària. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 
2n esborrany –novembre 

OBSERVACIONS 

Article 30 

30.1 Són membres del consell de departament: 

a) el personal acadèmic doctor, 

b) una representació de l'altre professorat, 

c) una representació del col·lectiu d'ajudants i d'investigadors i 
investigadores en formació, 

d) una representació de l'alumnat dels ensenyaments de tots els 
nivells docents, i 

e) una representació del personal d'administració i serveis del 
departament. 

30.2 En els departaments constituïts sobre la base de les àrees 
de coneixement en les quals la normativa vigent permet la 
convocatòria de places de catedràtic o titular d'escola 
universitària, aquest professorat, així com el professorat 
contractat permanent, té la condició de membre del consell de 
departament. 

30.3 Els membres del consell de departament designats segons 
els apartats b, c, d i e no poden superar el nombre de 
professorat doctor, i en el supòsit de l'apartat anterior, el del 
seu professorat funcionari o contractat permanent, llevat d'una 
excepció expressa autoritzada pel Consell de Govern. 

 

Article 31 

31.1 Són membres del Consell de Departament: 

 

a) El personal acadèmic doctor, a temps complet, 
b) Una representació de l’altre professorat i personal 

investigador, 
c) Una representació dels investigadors en formació, 

d) Una representació de l’alumnat de grau,  
e) Una representació de l’alumnat de màster universitari, i 
f) Una representació del personal d’administració i serveis del 

departament 

31.2 Els membres del consell de departament designats segons 
els apartats b, c,  d, e i f no poden superar el nombre de 
personal acadèmic doctor a temps complet, llevat d’una 
excepció expressa autoritzada pel Consell de Govern. 

31.3. Els departaments poden preveure en el seus reglaments 
d’organització, la creació d’una comissió permanent, integrada 
pel seu director o directora, el secretari o secretària, els 
coordinadors o coordinadores de cadascuna de les seccions que 
els hi puguin integrar, un representant de l’altre professorat, un 
investigador en formació si n’hi ha, un estudiant i un membre 
del personal d’administració i serveis. Aquesta comissió 
permanent haurà de retre comptes al consell de departament 
almenys una vegada al llarg del curs acadèmic 

31.4 Les seccions que puguin integrar els departaments hauran 
de tenir un o una coordinadora que haurà de ser membre del 

professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat. 
Excepcionalment, davant de la manca de professorat 
permanent, ho podrà ser un o una professora sense vinculació 
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permanent a la Universitat. Les funcions d’aquestes seccions es 
concretaran en els reglaments dels departaments. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA  
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 31 

Són funcions del consell de departament: 

a)elaborar el reglament del departament .que ha d'incloure les 
normes de funcionament del consell de departament., el qual 
ha de ser aprovat pel Consell de Govern, amb un informe previ 
de la junta de facultat o d'escola universitària i, si escau, del 
consell de direcció de l'àrea, 

 

b) elegir el director o la directora de departament, 

c) elaborar el pla anual d'activitats docents, 

d) elaborar els plans docents de les assignatures, 

e) proposar i organitzar programes de doctorat, 

f)planificar les despeses del departament i fer-ne el seguiment, 

 

 

g) sol·licitar les modificacions de la relació de llocs de treball de 
personal acadèmic, 

h) proposar els membres de les comissions d'accés i 
contractació de personal acadèmic d'acord amb el que estableix 
el present Estatut, 

i) proposar la modificació, la requalificació i la redistribució del 
personal d'administració i serveis que el departament té adscrit, 
i participar en els procediments de provisió de llocs de treball 
de personal d'administració i serveis que hi siguin adscrits, 

j) conèixer els plans individuals de docència i recerca dels seus 
membres, 

Article 32 

32.1. Són funcions del Consell de Departament: 

a) Elaborar el reglament del departament, que en tot cas ha 
d’incloure les normes de funcionament del consell de 
departament i el repartiment de funcions entre el seu plenari 
i, si escau, la seva comissió permanent. El reglament del 
departament ha de ser aprovat pel Consell de Govern, amb 
un informe previ de la junta de facultat o d’escola i, si escau, 
del consell de direcció de l’àrea, 

b) Elegir el director o la directora del departament, 

c) Aprovar l’assignació de l’encàrrec docent,  

d) Elaborar els plans docents de les assignatures i nomenar 
cada curs acadèmic els seus coordinadors, 

e) Aprovar el pressupost del departament i fer-ne el seguiment, 

f) Coordinar, si escau, les seccions departamentals que puguin 
integrar-lo, 

g) Sol·licitar les modificacions de la relació de llocs de treball de 
personal acadèmic, 

h) Proposar els membres de les comissions d’accés i 
contractació de personal acadèmic, 

i) Proposar la modificació, la requalificació i la redistribució del 
personal d’administració i serveis que el departament té 
adscrit, i participar en els procediments de provisió de llocs de 
treball de personal d’administració i serveis que hi siguin 
adscrits, 

j) Conèixer els plans individuals de docència i recerca dels seus 
membres, així com les seves activitats de transferència de 

 
 

 
ES PODEN CREAR COMISSIONS PERMANENTS ALS CONSELLS DE 
DEPARTAMENT QUE PODEN ASSUMIR ELS ENCÀRRECS DE: 
- ELABORAR PLANS DOCENTS! 
- APROVAR PRESSUPOST DEPARTAMENT 
- COORDINAR LES SECCIONS DEPARTAMENTALS 
- ELABORAR MEMÒRIA I PROGRAMA DEL DEPARTAMENT CADA 4 
ANYS 
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k) elaborar cada quatre anys la memòria i un programa 
d'activitats del departament, que s'han d'actualitzar anualment 
i trametre al Consell de Govern, i 

l) totes les altres que la normativa vigent, el present Estatut i 

els reglaments de la Universitat de Barcelona li atribueixin. 

coneixement i tecnologia, 

k) Elaborar cada quatre anys la memòria i un programa 
d’activitats del departament que s’han d’actualitzar anualment 
i trametre al Consell de Govern, i 

l) Totes les altres que la normativa vigent, el present Estatut i 
els reglaments de la Universitat de Barcelona li atribueixin. 

 

32.2. De les funcions atribuïdes al consell de departament a 
l’apartat primer d’aquest article són delegables a la comissió 
permanent les previstes a les lletres d) e) f) i k). 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA  
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 32 

El director o la directora de departament n'exerceix les funcions 
de direcció i gestió ordinària i el representa. L'elegeix el Consell 
de Departament entre el professorat funcionari doctor. En el 
seu defecte, en els departaments constituïts sobre la base de 
les àrees de coneixement en les quals la normativa vigent 
permet la convocatòria de places de catedràtic o titular d'escola 
universitària, també pot ser director o directora de departament 
qualsevol membre del professorat funcionari no doctor o del 
professorat contractat permanent doctor. 

 

Article 33 

El director o la directora del departament n’exerceix les funcions 
de direcció i gestió ordinària i el representa. L’elegeix el Consell 
de Departament entre el professorat doctor amb vinculació 
permanent a la Universitat. 

 

 
Aquest article es va aprovar per majoria amb els vots particulars 
en contra del Dr. Enoch Albertí i el Dr. Max Turull 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 33 

Són funcions del director o la directora de departament: 

a) presidir les reunions del consell de departament, 
b) dirigir i coordinar l'activitat del departament, 
c) representar el departament davant qualsevol altra instància, 
universitària o no, 
d) administrar les partides pressupostàries assignades al 
departament, 
e) responsabilitzar-se del compliment de la docència assignada 
al departament, i 
f) totes les altres funcions que la normativa vigent, el present 
Estatut i els reglaments de la Universitat de Barcelona li 
atribueixin. 

Article 34 

Són funcions del director o la directora del departament: 

a) Presidir les reunions del consell de departament i 
executar els seus acords , 

b) Dirigir i coordinar l’activitat i gestió  del departament, 
c) Representar el departament davant de qualsevol 

instància, universitària o no, 
d) Administrar les partides pressupostàries assignades al 

departament, 
e) Responsabilitzar-se del compliment de la docència 

assignada al departament, i 
f) Totes les altres funcions que la normativa vigent, el 

present Estatut i els reglaments de la Universitat de 
Barcelona li atribueixin. 

NOVA FUNCIÓ DEL DIRECTOR/A DEPARTAMENT: 

EXECUTAR ACORDS DEL CONSELL DE DEPARTAMENT 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 34 

El secretari o la secretària de departament és designat pel 
director o la directora entre el personal acadèmic. El secretari o 
la secretària col·labora en la coordinació del departament i és 
fedatari dels seus acords. 

Article 35 

El secretari o la secretària del departament és designat pel 
director o la directora entre el personal acadèmic. El secretari o 
la secretària col·labora en la coordinació del departament i és 
fedatari dels seus acords. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 35 

La realització de les tasques docents encomanades a un 
departament ha de ser garantida pel departament en conjunt. 
Els consells de departament distribueixen entre els seus 
membres les tasques assignades, seguint les indicacions dels 
consells d'estudis, i n'han de donar compte a les instàncies 
corresponents. 

Article 36 

La realització de l’encàrrec docent encomanat  a un 
departament ha de ser garantida pel  seu personal docent. Els 
consells de departament distribueixen entre els seus membres 
les tasques assignades, seguint les indicacions dels consells 
d’estudis i, si és el cas, de les comissions de màsters 
universitaris, i n’han de retre compte a les instàncies 
corresponents. 

S’INCLOU L’ENCÀRREC DOCENT ALS DEPARTAMENTS 

PER LES COMISSIONS DE MÀSTER UNIVERSITARI 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 36 

36.1 La creació, modificació, fusió i supressió de departaments, 
així com l'agrupació que s'hi faci del personal acadèmic, 
corresponen al Consell de Govern. 

36.2 Pel que fa a la creació, modificació, fusió i supressió, la 
decisió del Consell de Govern ha de ser ratificada als efectes 
pressupostaris, si escau, pel Consell Social, i requereix que la 

Secretaria General obri prèviament un expedient individualitzat. 
Poden prendre la iniciativa d'obrir aquest expedient el Consell 
de Govern, el rector o la rectora, una o diverses juntes de 
facultat o d'escola universitària, o un o diversos consells de 
departament, mitjançant la presentació d'una memòria que 
contingui: 

a) el nom del centre al qual el departament ha de quedar 
adscrit administrativament, 
b) la justificació acadèmica de la iniciativa pel que fa a 

reestructuració d'àrees de coneixement, ensenyaments i 
desenvolupament de línies de recerca, 
c) el detall de les facultats, les escoles universitàries, els 
departaments i els consells d'estudis implicats, i 
d) una memòria econòmica sobre infraestructura i locals, 
personal acadèmic i d'administració i serveis, i despeses de 
funcionament. 

36.3 L'expedient ha de ser sotmès a l'informe i la consulta de 
les juntes de facultat o d'escola universitària, dels consells de 
departament i dels consells d'estudis implicats. Tan bon punt se 

n'acabi la tramitació, el rector o la rectora ha de sotmetre 
l'expedient a la consideració del Consell de Govern, que, 
prèviament, ha d'haver sol·licitat el dictamen corresponent de la 

Article 37 

37.1 La creació, modificació, fusió i supressió de departaments, 
així com l’agrupació que s’hi faci del personal acadèmic, 
corresponen al Consell de Govern. 

37.2 Pel que fa a la creació, modificació, fusió i supressió, la 
decisió del Consell de Govern ha de ser ratificada als efectes 
pressupostaris, si escau, pel Consell Social, i requereix que la 

Secretaria General obri prèviament un expedient individualitzat. 
Poden prendre la iniciativa d’obrir aquest expedient el Consell 
de Govern, el rector o la rectora, una o diverses juntes de 
facultat o d’escola, o un o diversos consells de departament, 
mitjançant la presentació d’una memòria que contingui: 

a) El nom del centre al qual el departament ha de quedar 
adscrit administrativament, 
b) La justificació acadèmica de la iniciativa pel que fa a 
reestructuració dels àmbits de coneixement, ensenyaments i 

desenvolupament de les línies de recerca, 
c) El detall de les facultats, les escoles, els departaments i els 
consells d’estudis afectats, i 
d) Una memòria econòmica sobre infraestructura i locals, 
personal acadèmic i d’administració i serveis, i despeses de 
funcionament. 

37.3 L’expedient ha de ser sotmès a l’informe i la consulta de 
les juntes de facultat o d’escola, dels consells de departament i 
dels consells d’estudi afectats. Tan bon punt se n’acabi la 
tramitació, el rector o la rectora ha de sotmetre l’expedient a la 
consideració del Consell de Govern que, prèviament, ha d’haver 
sol·licitat l’informe corresponent de la Comissió Acadèmica, de 
la Comissió de Recerca i de la Comissió Econòmica. 
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Comissió Acadèmica, de la Comissió de Recerca i de la Comissió 
Econòmica. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

 Article 38 

38.1 Els estudis de doctorat poden organitzar-se a través d’una 
o diferents escoles de doctorat. 

38.2. La Universitat de Barcelona, previ acord favorable del 
Consell de Govern, ha d’establir, si escau, el procediment de 
creació, modificació fusió o supressió d’escoles de doctorat en el 
marc de la normativa vigent. 

 

 

L’ESTATUT RECONEIX ARA LA CREACIÓ D’ESCOLES DE 

DOCTORAT. REQUEREIX L’ACORD FAVORABLE DEL 
CONSELL DE GOVERN 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 37 

37.1 Els instituts universitaris de recerca són entitats o unitats 

dedicades fonamentalment a la recerca en camps 

d'especialització de la ciència, la tècnica o les arts. 

 

37.2 Els instituts universitaris de recerca actuen sota el principi 

d'obtenir el màxim grau d'autofinançament i, en aquest sentit, 

han de vetllar per buscar els recursos econòmics per fer front al 

seu finançament. 

37.3 Els instituts universitaris poden ser de la mateixa 

Universitat, interuniversitaris, mixtos i adscrits. 

Article 39 

39.1 Els instituts universitaris de recerca són centres dedicats 

fonamentalment a la recerca de tipus interdisciplinari o 

d’especialització en diferents camps de coneixement, i que a 

més poden proporcionar assessorament en els seus àmbits de 

competència.  

39.2 Els instituts universitaris de recerca actuen sota el principi 

d’obtenir el màxim grau d’autofinançament i, en aquest sentit, 

han de vetllar per buscar els recursos econòmics per fer front al 

seu finançament. 

39.3 Els instituts universitaris de recerca poden ser de la 

mateixa Universitat, interuniversitaris, mixtos i adscrits. 

 

S’ESPECIFIQUEN MÉS LES CARACTERÍSTIQUES I 
FUNCIONS DELS INSTITUTS DE RECERCA. ES DEIXA 

CLAR QUE SÓN ESPAIS DE “RECERCA” 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 38 

38.1 Són membres d'un institut: 

a) els investigadors i les investigadores propis, 

b) el professorat funcionari i contractat que li sigui assignat, 

c) el personal d'administració i serveis de l'institut, i 

d) altre personal amb adscripcions temporals regulades per 

convenis de col·laboració de la Universitat de Barcelona amb 

altres entitats. 

38.2 També pot col·laborar temporalment amb un institut altre 
personal acadèmic, investigador o d'administració i serveis. 

Article 40 

40.1 Són membres d'un institut: 

a) Els investigadors i les investigadores propis, 

b) El professorat funcionari i contractat que li sigui assignat, 

c) El personal d'administració i serveis de l'institut, i 

d) Altre personal amb adscripcions temporals regulades per 

convenis de col·laboració de la Universitat de Barcelona amb 

altres entitats. 

40.2 També pot col·laborar temporalment amb un institut altre 
personal acadèmic, investigador o d'administració i serveis. 

 

 



Quadre comparatiu Projecte Nou Estatut de la Universitat de Barcelona 

Associació d’Estudiants Progressistes 

Desembre 2013 

 
- Delegat del rector per a la Governança, la reforma de l'Estatut de la UB i Assumptes Jurídics Esborrany núm. 2 

- Serveis Jurídics de la Universitat de Barcelona i Grup UB 08/11/2013 

 57/246 

 

 

TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 
2n esborrany -novembre 

OBSERVACIONS 

Article 39 

39.1 Els instituts han de tenir un consell de direcció format pel 

director o la directora, que el presideix, i per una representació 

de tots els membres de l'institut. 

39.2 Els instituts es regeixen pel seu propi reglament intern, 

que ha de ser aprovat pel Consell de Govern. 

Article 40 

40.1 El director o la directora d'un institut universitari de 

recerca n'exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària i el 

representa. 

40.2 El consell de direcció elegeix el director o la directora entre 
els doctors i les doctores que siguin membres de l'institut. 

Article 41 

41.1 Els instituts universitaris de recerca han de tenir un consell 

de direcció format pel director o la directora, que el presideix, i 

per una representació de tots els membres de l'institut. 

41.2 El director o la directora d'un institut universitari de 

recerca n'exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària i el 

representa. 

41.3 El consell de direcció elegeix el director o la directora entre 

els doctors i les doctores que siguin membres de l'institut. 

41.4 Els instituts universitaris de recerca es regeixen pel seu 

propi reglament intern, que ha de ser aprovat pel Consell de 

Govern. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 
2n esborrany –novembre 

OBSERVACIONS 

Article 41 

Són funcions dels instituts universitaris de recerca: 

a) organitzar, desenvolupar i avaluar els seus plans de recerca, 
b) proposar la contractació de personal investigador, 
c) coordinar les activitats de recerca dels seus membres pel que 
fa a la distribució d'espais, a la incorporació de personal 

investigador i a l'adquisició i el manteniment de les 
infraestructures de recerca d'ús comú, 
d) organitzar i impartir ensenyaments de doctorat i cursos de 
postgrau, com també cursos d'especialització i d'actualització 
professionals, 
e) concertar i executar treballs científics, tècnics i artístics amb 
persones físiques i entitats públiques o privades en el marc de 
la legislació vigent i d'acord amb la normativa que desenvolupi 
el Consell de Govern, i 
 

f) vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i 
medi ambient en l'àmbit d'actuació de l'institut de manera 
coordinada amb el o la responsable del centre, per tal de 
garantir unes condicions segures per a l'exercici de l'activitat 
que li és pròpia. 

Article 42 

Són funcions dels instituts universitaris de recerca: 

a) Organitzar, desenvolupar i avaluar els seus plans de recerca, 
b) Proposar la contractació de personal investigador, 
c) Coordinar les activitats de recerca dels seus membres pel que 
fa a la distribució d'espais, a la incorporació de personal 

investigador i a l'adquisició i el manteniment de les 
infraestructures de recerca d'ús comú, 
d) Promoure i participar en programes de doctorat i cursos de 
postgrau, com també cursos d’especialització i d’actualització 
professionals, 
e) Concertar i executar treballs científics, tècnics i artístics, així 
com convenis de col·laboració en els seus àmbits de 
competències amb persones físiques o entitats públiques o 
privades, en el marc de la legislació vigent i d’acord amb la 
normativa que estableixi el Consell de Govern,  i 

f) Vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i 
medi ambient, sostenibilitat i d’igualtat de gènere en l'àmbit 
d'actuació de l'institut de manera coordinada amb el o la 
responsable del centre, per tal de garantir unes condicions 
segures i dignes per a l'exercici de l'activitat que li és pròpia. 

ES DONA LA FUNCIÓ ALS INSTITUS DE RECERCA DE 
PROMOURE PROGRAMES PROPIS DE DOCTORAT I CONCERTAR 
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS PÚBLIQUES O 
PRIVADES 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 42 
42.1 La creació, modificació o supressió d'instituts universitaris 
de recerca és competència de la Generalitat de Catalunya, a 
proposta del Consell Social i amb l'informe previ del Consell de 
Govern de la Universitat. 
42.2 Per crear un institut universitari de recerca cal que un o 
diversos consells de departament, o bé una o diverses juntes de 
facultat o d'escola universitària, presentin una sol·licitud al 

Consell de Govern, el qual ha de demanar l'informe 
corresponent a la Comissió de Recerca i a la Comissió 
Econòmica i obrir un període d'informació pública de 
l'expedient. Estudiats els informes i les al·legacions 
presentades, el Consell de Govern ha d'elevar la proposta al 
Consell Social, si escau, perquè la ratifiqui. 
42.3 La sol·licitud ha d'incloure una memòria que contingui: 
a) una justificació de la conveniència de la creació de l'institut i 
dels avantatges que representa per al funcionament 
universitari, 

b) un programa de les línies de recerca i un pla d'activitats per 
a quatre anys, 
c) un informe de cadascun dels departaments relacionats amb 
el seu camp d'actuació, 
d) un estudi econòmic que comprengui les necessitats i el pla 
de finançament, i 
e) un projecte de reglament. 
 
 
42.4 La creació d'un institut interuniversitari s'ha de fer d'acord 
amb el que estableixen els apartats anteriors, però, abans de 
ser ratificada la proposta pel Consell Social, cal establir un 
preacord amb les universitats que hi participin. 

Article 43 
43.1 La creació, modificació, fusió o supressió d’instituts 
universitaris de recerca requereix l’aprovació de la Generalitat 
de Catalunya i l’acord favorable del Consell de Govern, amb 
l’informe previ favorable del Consell Social. 

 
43.2 La iniciativa de creació, modificació, fusió  o supressió  
d’instituts universitaris de recerca requereix la formació d’un 

expedient individualitzat, que cal tramitar davant la Secretaria 
General a instància, del rector o la rectora, o bé d’un o diversos 
consells de departament, o bé d’una o diverses juntes de 
facultat o escola. 
 
43.3 La sol·licitud ha d’incloure una memòria que contingui: 
a) Una justificació de la conveniència de la creació de  
l’ institut i dels avantatges que representa per al funcionament 
universitari, 
b) Un programa de les línies de recerca i un pla d’activitat de 

quatre anys, 
c) Un informe de cadascun dels departaments relacionats amb 
el seu camp d’actuació, 
d) Un estudi econòmic que comprengui les necessitats i el pla 
de finançament, i 
e) Un projecte de reglament. 
 
43.4 L’expedient s’ha de sotmetre a informació pública 
qualificada. Amb un informe previ de la Comissió de Recerca i 
de la Comissió Econòmica, el rector o la rectora ha de sotmetre 
l’expedient a la consideració dels òrgans competents, per tal 
que continuï la tramitació establerta a l’apartat 1 d’aquest 
article. 
 

ÉS ARA EL CONSELL DE GOVERN DE LA UB I NO PAS LA 

GENERALITAT QUI TÉ LA DARRERA PARAULA EN LA 
FUSIÓ, CREACIÓ, MODIFICACIÓ O SUPRESSIÓ 

D’INSTIUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA. 

L’INFORME EN QÜESTIÓ HA DE PASSAR, PERÒ, PER LA 
SECRETARIA GENERAL D’UNIVERSITATS I S’HA DE 

SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA QUALIFICADA. 
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43.5 La creació d’un institut interuniversitari de recerca s’ha de 
fer d’acord amb el que estableixen els apartats anteriors, però, 
abans de ser ratificada la proposta del Consell de Govern, cal 
establir un preacord amb les universitats que hi participin. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 43 

Els instituts han d'elaborar cada quatre anys una memòria i una 
proposta d'objectius estratègics per al quadrienni següent, amb 
l'especificació dels indicadors que la Comissió de Recerca, o 
altres comissions, pot utilitzar per avaluar-ne l'activitat. Aquesta 
informació s'ha de trametre al Consell de Govern i, una vegada 
examinada, aquest òrgan pot iniciar els tràmits per modificar o 
suprimir l'institut. 

Article 44 

Els instituts universitaris de recerca han d'elaborar cada quatre 
anys una memòria i una proposta d'objectius estratègics per al 
quadrienni següent, amb l'especificació dels indicadors que la 
Comissió de Recerca, o altres comissions, pot utilitzar per 
avaluar-ne l'activitat. Aquesta informació s'ha de trametre al 
Consell de Govern i, una vegada examinada, aquest òrgan pot 
iniciar els tràmits per modificar o suprimir l'institut. 

 

 



Quadre comparatiu Projecte Nou Estatut de la Universitat de Barcelona 

Associació d’Estudiants Progressistes 

Desembre 2013 

 
- Delegat del rector per a la Governança, la reforma de l'Estatut de la UB i Assumptes Jurídics Esborrany núm. 2 

- Serveis Jurídics de la Universitat de Barcelona i Grup UB 08/11/2013 

 62/246 

 

 

TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 44 

La Universitat de Barcelona pot formar part, mitjançant un 
conveni i amb la col·laboració d'entitats públiques o privades, 
d'entitats de titularitat mixta, que es poden adscriure a la 
Universitat com a institut universitari. També es poden 
adscriure a la Universitat com a institut universitari de recerca 
institucions o centres de recerca de titularitat pública o privada, 
mitjançant un conveni. El procediment d'adscripció és, en tot 
allò que hi sigui aplicable, el que es descriu a l'article 42. En tot 
cas, el conveni ha de garantir la supervisió de les activitats de 
l'institut per part de la Universitat de Barcelona i ha d'establir 
les condicions d'utilització de la marca UB. 

Article 45 

45.1 La Universitat de Barcelona pot formar part, mitjançant un 
conveni i amb la col·laboració d’entitats públiques o privades, 
d’entitats de titularitat mixta, que es poden adscriure a la 
Universitat com a institut universitari de recerca. També es 
poden adscriure a la Universitat com a institut universitari de 
recerca institucions o centres de recerca de titularitat pública o 
privada, mitjançant un conveni. El procediment d’adscripció és, 
en tot allò que hi sigui aplicable, el que es descriu a l’article  43. 
En tot cas, el conveni ha de garantir la supervisió de les 
activitats de l’ institut per part de la Universitat de Barcelona i 
ha d’establir les condicions d’utilització de la marca UB 

45.2 La Universitat de Barcelona pot crear instituts universitaris 
mixtes de recerca conjuntament amb el organismes públics de 
recerca, amb els centres del sistema sanitari i amb d’altres 
centres de recerca públics o privats sense ànim de lucre, 
promoguts i participats per una administració pública. El 

personal acadèmic de la Universitat es podrà adscriure als 
instituts mixtos de recerca en el termes que determini el Consell 
de Govern 

LA UB POT CREAR INSTITUS DE RECERCA AMB ALTRES 

ORGANISMES PÚBLICS DE RECERCA, ALTRES CENTRES 
PÚBLICS O PRIVATS SENSE ÀNIM DE LUCRE I QUE 

ESTIGUIN PARTICIPATS I PROMOGUTS PER UNA 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA  
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 45 

45.1  L'Institut de Ciències de l'Educació exerceix funcions de 
formació i perfeccionament del professorat, de recerca i 
d'assessorament tècnic en els diferents nivells educatius i 
àmbits de la formació. 

45.2  L'Institut de Ciències de l'Educació es regeix pel seu propi 
Reglament intern, que ha de ser aprovat pel Consell de Govern, 
i compta amb un Consell de Direcció en el qual hi ha 
representants del personal de l'Institut, de diferents 
ensenyaments i del Consell de Direcció de la Universitat de 
Barcelona. El Consell de Direcció elegeix el director o la 
directora de l'Institut, que és nomenat pel rector o la rectora. 

45.3  La Universitat de Barcelona desenvolupa, a través de 
l'Institut de Ciències de l'Educació, la formació del professorat 
universitari per a l'exercici acadèmic. 

Article 46 

46.1 L’Institut de Desenvolupament Professional per a la 
Docència de la Universitat impulsa el desenvolupament 
professional universitari per a l’exercici de les funcions docents, 
investigadores, de transferència de coneixement i tecnologia, 
de gestió, i totes aquelles que li siguin encomanades. 
 
46.2 Aquest Institut pot realitzar les funcions que li són pròpies 
en altres nivells educatius i àmbits de formació d’acord amb els 
convenis establerts amb institucions públiques i privades, 
col·laborativament amb les facultats i departaments implicats. 
 
46.3 L’Institut es regeix pel seu propi reglament, què ha de ser 
aprovat pel Consell de Govern, i compta amb un consell de 
direcció en el qual hi ha representants del personal del propi 
institut, de cadascun dels àmbits de coneixement i del Consell 
de Direcció de la Universitat de Barcelona. El consell de direcció 
de l’Institut elegeix el seu director o directora, qui és nomenat 
pel rector o la rectora. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 46 

46.1 La Universitat de Barcelona pot constituir, per acord del 
Consell de Govern, agències per a la direcció i la gestió de 
determinades activitats de tipus transversal. 

46.2 Cada agència té un consell de direcció i un director o una 
directora, que és nomenat pel rector o la rectora. 

46.3 El consell de direcció està integrat per un representant de 

cadascun dels centres de la Universitat amb activitats en l'àmbit 
d'actuació de l'agència i de les entitats del Grup Universitat de 
Barcelona vinculades temàticament amb l'agència, pel director o 
la directora i pel rector o la rectora, o per la persona que 
delegui, que la presideix. El consell de direcció pot nomenar una 
comissió permanent, formada per una representació d'un 
màxim de vuit membres que garanteixin la presència de tots els 
àmbits d'activitat universitària, per una representació de les 
entitats del Grup Universitat de Barcelona, pel director o la 
directora i pel rector o la rectora, o per la persona que delegui, 
que la presideix. 

46.4 El Consell de Govern, a proposta del rector o la rectora, 
estableix els mecanismes de coordinació entre les agències i les 
entitats del Grup Universitat de Barcelona. 

Article 47 

47.1 La Universitat de Barcelona pot constituir, per acord del 
Consell de Govern, agències per a la direcció i la gestió de 
determinades activitats de caràcter transversal. 

47.2 Cada agència té un consell de direcció i un director o una 
directora, que és nomenat pel rector o la rectora. 

47.3 El consell de direcció està integrat per un representant de 

cadascun dels centres de la Universitat amb activitats en l’àmbit 
d’actuació de l’agència i de les entitats del Grup Universitat de 
Barcelona vinculades temàticament amb l’agència, pel director o 
la directora de l’agència i pel rector o la rectora, o per la que 
persona que delegui, que la presideix. El consell de direcció pot 
nomenar una comissió permanent, formada per una 
representació d’un màxim de vuit membres que garanteixin la 
presència de tots els àmbits d’activitat universitària, per una 
representació de les entitats del Grup Universitat de Barcelona, 
pel director o la directora de l’agència i pel rector o la rectora, o 
per la persona que delegui, que la presideix. 

47.4 El Consell de Govern, a proposta del rector o la rectora, 
estableix els mecanismes de coordinació entre les agències i les 
entitats del Grup Universitat de Barcelona. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA  
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 47 
47.1 La Universitat de Barcelona pot crear parcs científics i 
tecnològics propis o de caràcter interuniversitari, que apleguin 
centres de recerca de la mateixa Universitat o de les mateixes 
universitats, d'empreses i d'altres institucions. 
47.2 Els parcs científics i tecnològics que puguin crear-se han 
de tenir els objectius principals següents: 
a) promoure i facilitar la recerca, 

b) facilitar la transferència de coneixement i de tecnologia de 
les universitats i els centres públics de recerca a l'empresa, 
c) actuar, en col·laboració amb altres agents, com a promotors 
de la cultura emprenedora en el marc dels col·lectius de la 
Universitat, 
d) promoure la difusió dels resultats de la recerca universitària i 
dels centres públics de recerca a la societat, i la generació de 
valor, 
e) promoure, juntament amb altres agents, la creació 
d'empreses innovadores de base tecnològica i facilitar-ne la 

sostenibilitat i competitivitat mitjançant la seva incubació en el 
parc, 
f) estimular la qualitat en tots el processos de gestió i de la 
prestació de serveis als grups i centres públics i privats ubicats 
al parc, i vetllar per la qualitat de les activitats de recerca, 
desenvolupament i innovació que es realitzin, i 
g) contribuir, mitjançant el perfeccionament tecnològic i la 
innovació, a la millora de la competitivitat de les empreses i del 
desenvolupament de Catalunya. 

Article 48 
La Universitat de Barcelona pot promoure, previ estudi de la 
seva viabilitat econòmica, la creació de parcs científics i 
tecnològics en diferents àmbits de coneixement. Els parcs que 
puguin crear-se formaran part de la Universitat de Barcelona o 
del seu Grup com a entitats instrumentals de transferència del 
coneixement i la tecnologia i han de tenir els objectius principals 
següents: 

 
a) Promoure i facilitar la recerca, 
b) Facilitar la transferència de coneixement i de tecnologia de 

les universitats i els centres públics de recerca a l’empresa, 
c) Actuar, en col·laboració amb altres agents, com a 

promotors de l’esperit emprenedor en el marc dels 
col·lectius de la Universitat, 

d) Promoure la difusió, en col·laboració amb altres agents, 
dels resultats de la recerca universitària i dels centres 
públics de recerca a la societat, i la generació de valor, 

e) Promoure, juntament amb d’altres agents, la creació 
d’empreses de base tecnològica i facilitar-ne la seva 
sostenibilitat i competitivitat, 

f) Estimular la qualitat en tots els processos de gestió i de la 
prestació de serveis als grups i centres públics i privats 
ubicats al parc, i vetllar per la qualitat de les activitats de 
recerca, desenvolupament, transferència i innovació que 
realitzin, i 

g) Contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses i 
al desenvolupament. 

ES MANTÉ LA POSSIBILITAT DE CREAR PARCS 

CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS PERÒ INCLOENT A LA 
REDACCIÓ DEL TEXT QUE CAL UN ESTUDI PREVI SOBRE 

LA SEVA VIABILITAT ECONÒMICA. ES LLIGA LA SEVA 

VINCULACIÓ A LA UB. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 48 

48.1 La Universitat de Barcelona, per donar compliment en 
l'àmbit sanitari a les funcions que li encomana la normativa 
vigent, compta amb hospitals i altres institucions i establiments 
sanitaris i assistencials per al desenvolupament de la recerca i la 
docència de pregrau, postgrau i formació continuada. 

48.2 Amb aquesta finalitat, la Universitat de Barcelona i les 
administracions públiques responsables de les institucions 

sanitàries i assistencials de titularitat pública estableixen els 
concerts corresponents per a la utilització d'aquestes últimes en 
la recerca i en la docència dels ensenyaments de Ciències de la 
Salut, en el respecte de les bases generals que estableix la 
normativa vigent. 

48.3 Els hospitals i centres d'atenció primària concertats 
constitueixen unitats docents assistencials dels centres 
encarregats dels ensenyaments de Ciències de la Salut. 
Aquestes unitats, coordinadament amb la infraestructura 
sanitària corresponent, garanteixen la docència pràctica dels 

ensenyaments esmentats, desenvolupen funcions de recerca en 
l'àmbit de les Ciències de la Salut i proporcionen assistència de 
màxim nivell científic. 

 

48.4 La Universitat de Barcelona pot establir igualment concerts 
amb institucions sanitàries i establiments sanitaris assistencials 
de titularitat privada degudament acreditats segons la 
normativa vigent. 

48.5 La Universitat de Barcelona pot disposar de clíniques o 

altres serveis assistencials propis per a les funcions docents i de 
recerca. 

48.6 D'acord amb la normativa vigent, la Universitat de 
Barcelona pot crear unitats docents acreditades per a la 

Article 49 

49.1 La Universitat de Barcelona, per donar compliment en 
l’àmbit sanitari a les funcions que li encomana la normativa 
vigent, compta amb hospitals i altres institucions i establiments 
sanitaris i assistencials per al desenvolupament de la docència, 
la recerca i la transferència de coneixement i tecnologia. 

 

49.2 Amb aquesta finalitat, la Universitat de Barcelona i les 

administracions públiques responsables dels hospitals i d’altres 
institucions i establiments sanitaris i assistencials de titularitat 
pública estableixen els concerts corresponents per a la 
utilització d’aquestes últimes en la recerca, la transferència de 
coneixement i tecnologia i en la docència dels ensenyaments de 
Ciències de la Salut, en el respecte de les bases generals que 
estableix la normativa vigent. 

 

49.3 Els hospitals i centres d’atenció primària concertats 

constitueixen unitats docents assistencials dels centres 
encarregats dels ensenyaments de Ciències de la Salut. 
Aquestes unitats, coordinadament amb la infraestructura 
sanitària corresponent, garanteixen la docència pràctica dels 
ensenyaments esmentats, desenvolupen funcions de recerca i 
transferència de coneixement i tecnologia en l’àmbit de les 
Ciències de la Salut, i proporcionen assistència de màxim nivell 
científic. 

49.4 La Universitat de Barcelona pot establir igualment concerts 
amb hospitals i altres institucions i establiments sanitaris i 

assistencials de titularitat privada degudament acreditats 
segons la normativa vigent. 

49.5 La Universitat de Barcelona pot disposar de clíniques o 
altres serveis assistencials propis per a les funcions docents, de 
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formació de professionals sanitaris especialistes, i pot 
col·laborar amb unitats docents acreditades dels hospitals i 
d'altres institucions sanitàries i assistencials concertades. 

48.7 La Universitat de Barcelona estableix els mecanismes de 
coordinació dels hospitals i altres institucions sanitàries i 
establiments sanitaris i assistencials concertats, la composició i 
el funcionament dels quals s'han de desenvolupar en un 
reglament aprovat pel Consell de Govern. 

 

recerca i de transferència de coneixement i tecnologia. 

49.6 D’acord amb la normativa vigent, la Universitat de 
Barcelona pot crear unitats docents acreditades per a la 
formació de professionals sanitaris especialistes, i pot 
col·laborar amb unitats docents acreditades dels hospitals i 
d’altres institucions sanitàries i assistencials concertades. 

 

49.7 La Universitat de Barcelona estableix els mecanismes de 
coordinació dels hospitals i altres institucions sanitàries i 
assistencials concertats, la composició i el funcionament de les 
quals s’han de desenvolupar en un reglament aprovat pel 
Consell de Govern. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 49 

49.1 La Universitat de Barcelona pot crear unitats 
administratives i tècniques per a la gestió de les seves funcions i 
per a la prestació de serveis a la comunitat universitària. 
Aquestes unitats i els seus responsables actuen sota el control 
dels òrgans de govern que s'estableixin i depenen de la 
Gerència de la Universitat. 

49.2 La creació d'unitats tècniques i de gestió es fa atenent a 
criteris d'agilitat, eficiència i proximitat als usuaris. 

Article 50 

50.1 La Universitat de Barcelona pot crear unitats 
administratives i tècniques per a la gestió de les seves funcions i 
per a la prestació de serveis a la comunitat universitària. 
Aquestes unitats i els seus responsables actuen sota el control 
dels òrgans de govern que s’estableixin i depenen, amb caràcter 
general, de la Gerència de la Universitat. 

50.2 La creació d’unitats tècniques i de gestió es fa atenent a 
criteris d’agilitat, eficiència i proximitat als usuaris. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 50 
50.1 Les unitats especialitzades de suport a la docència i a la 
recerca gaudeixen d'una normativa específica que aprova el 
Consell de Govern, en la qual se n'estableixen els mecanismes 
de govern i la gestió i es garanteix la participació del personal 
acadèmic, alumnat i personal d'administració i serveis en el 
funcionament del servei. 
 

50.2 Sens perjudici de l'existència d'altres serveis de suport, la 
Universitat de Barcelona compta amb: 
a) els serveis de biblioteca, com a part essencial del sistema de 
recursos documentals i de difusió del coneixement, 
b) els serveis cientificotècnics i els serveis de suport a la recerca 
i a l'experimentació animal, 
c) els serveis de suport informàtic, tecnològic i audiovisual, 
d) els serveis lingüístics, esportius i, en general d'atenció a les 
necessitats formatives, culturals o complementàries de la 
comunitat universitària, com ara els de publicacions, els 

d'edicions, els de reprografia i els de menjador, i 
e) els serveis generals de suport a la preservació del medi 
ambient i de foment de la seguretat i la salut. 

 

Article 51 
51.1 Les unitats especialitzades de suport a la docència, la 
recerca i la transferència de coneixement i tecnologia gaudeixen 
d’una normativa específica que aprova el Consell de Govern, en 
la qual se n’estableixen els mecanismes de govern i la gestió i 
es garanteix la participació del personal acadèmic, els 
investigadors en formació, l’alumnat i el personal 
d’administració i serveis en el funcionament del servei. 

 
51.2 Sens perjudici de l’existència d’altres serveis de suport, la 
Universitat de Barcelona compta amb: 
 
a) Els serveis de biblioteca, com a part essencial del sistema de 
recursos per a l’aprenentatge, la investigació i la difusió del 
coneixement, 
b) Els centres científics i tecnològics i els serveis de suport a la 
recerca i a l’experimentació animal,  
c) Els serveis integrats en l’àrea de tecnologies de la informació 

i comunicació, 
d) Els serveis lingüístics, esportius i, en general, d’atenció a les 
necessitats formatives, culturals o complementàries de la 
comunitat universitària, i 
e)Els serveis generals de suport a la preservació del medi 
ambient i la sostenibilitat, i de foment de la seguretat i la salut 
f)Els serveis generals de foment de la emprenedoria i 
l’ocupabilitat de l’alumnat, i 
g) Els serveis de suport a la docència que escaiguin 

ES REFORÇA LA PERCEPCIÓ NECESSÀRIA I ESSENCIAL 

QUE ES TÉ DEL SERVEI DE BIBLIOTECA. 
ES DÓNA IMPORTÀNCIA AL FOMENT DE 

L’EMPRENEDORIA I L’OCUPABILITAT DE L’ALUMNAT. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 51 
51.1 Els serveis de biblioteca s'organitzen en coordinació amb 
els altres sistemes bibliotecaris universitaris estatals i 
internacionals i s'organitza de tal manera que pugui acomplir 
òptimament els seus objectius de suport a la recerca i a la 
docència. A fi d'afavorir la prestació dels seus serveis i la 
participació de la comunitat universitària en els termes que 
especifiqui el seu Reglament de funcionament, es distribueix 

descentralitzadament. 
 
 
 
51.2 Es constitueix la Comissió de biblioteques, delegada del 
Consell de Govern, de la qual formen part el rector o la rectora, 
o la persona que delegui, que la presideix, el o la gerent, vuit 
representants del personal acadèmic, de manera que es 
garanteixi la presència dels diferents àmbits d'activitat 
universitària, quatre estudiants i dos membres del personal 

d'administració i serveis. També assisteix a les reunions, amb 
veu i sense vot, el o la responsable dels serveis de biblioteca, 
així com una persona designada per la Gerència, que exerceix 
les funcions de secretaria de la Comissió. 
 
51.3 La Comissió de biblioteques proposa l'adopció de mesures 
estratègiques i organitzatives que afectin específicament els 
serveis de biblioteca. 

Article 52 
 
52.1  Els serveis de biblioteca en coordinació amb els altres 
sistemes bibliotecaris universitaris estatals i internacionals, 
s’organitzen de tal manera que puguin acomplir òptimament els 
seus objectius de suport a la recerca i a la docència. A fi 
d’afavorir la prestació dels seus serveis i la participació de la 
comunitat universitària en els termes que especifiqui el seu 

reglament de funcionament, els serveis de biblioteca es 
distribueixen de forma descentralitzada, creant-se una comissió 
d’usuaris per cada biblioteca, la composició i funcions de la qual 
serà objecte de desenvolupament reglamentari. 
 
52.2. Es constitueix la Comissió de biblioteques, delegada del 
Consell de Govern, de la qual formen part el rector o la rectora, 
o la persona que delegui, que la presideix, el o la gerent, vuit 
representants del personal acadèmic, de manera que es 
garanteixi la presència  dels diferents àmbits de l’activitat 

universitària, un representant dels investigadors en formació, 
tres estudiants i tres membres del personal d’administració i 
serveis. També assisteix a les reunions, amb veu i sense vot, el 
o la responsable dels serveis de biblioteca, així com una 
persona delegada per la Gerència, que exerceix les funcions de 
secretari o secretària. 
 
52.3 La Comissió de biblioteques proposa l'adopció de mesures 
estratègiques i organitzatives que afectin específicament els 
serveis de biblioteca. 

 

A CADA BIBLIOTECA ES CREARÀ UNA COMISSIÓ 
D’USUARIS QUE CAL REGLAMENTAR. 

LA COMISSIÓ DE BIBLIOTEQUES DELEGADA DEL 

CONSELL DE GOVERN SERÀ ARA REPRESENTATIVA DELS 
DIFERENTS ÀMBITS UNIVERSITARIS (estudis), TINDRÀ 

UN REPRESENTANT DELS INVESTIGADORS EN 
FORMACIÓ, TRES D’ESTUDIANTS (abans eren 4) I 3 

MEMBRES DEL PAS (abans eren 2). A MÉS, EL O LA 

GERENT I EL O LA RECTORA. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 52 

52.1 Els serveis cientificotècnics són un conjunt d'unitats que la 
Universitat de Barcelona posa a disposició del personal 
investigador per afavorir la recerca desenvolupada per la 
institució en determinats àmbits del coneixement. 

 
52.2 Es constitueix la Comissió dels serveis cientificotècnics, 
delegada del Consell de Govern, de la qual formen part el rector 
o la rectora, o la persona que delegui, el o la gerent, vuit 
representants del personal acadèmic, quatre estudiants de 
tercer cicle i dos membres del personal d'administració i serveis. 
També assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, el o la 
responsable de la direcció de la recerca i el responsable tècnic o 
la responsable tècnica dels serveis. 

 
 
 
52.3 La Comissió dels serveis cientificotècnics proposa l'adopció 
de mesures estratègiques i organitzatives que afectin 
específicament els serveis cientificotècnics. 

Article 53 

53.1 Els centres científics i tecnològics són un conjunt d’unitats 
que la Universitat de Barcelona posa a disposició del personal 
acadèmic i investigador per afavorir la recerca desenvolupada 
per la institució en determinats àmbits del coneixement. 

53.2 Es constitueix la Comissió dels centres científics i 
tecnològics, delegada del Consell de Govern, de la qual formen 
part el rector o la rectora, o la persona que delegui, un 
vicerector o vicerectora, el o la gerent, vuit representants del 
personal acadèmic de manera que es garanteixi la presència 
dels diferents àmbits d’activitat universitària, quatre 
investigadors en formació i tres membres del personal 
d’administració i serveis. També assisteixen a les reunions amb 
veu però sense vot, el o la responsable de la direcció de la 
recerca i el responsable tècnic o la responsable tècnica dels 
serveis. 

53.3 La Comissió dels centres científics i tecnològics proposa 
l'adopció de mesures estratègiques i organitzatives que els hi 
afectin específicament. 

 

A LA COMISSIÓ DELS CENTRES CIENTÍFICS I 
TECNOLÒGICS JA NO HI ASSISTIRAN ESTUDIANTS. SÍ 

QUE HI ASSISTIRAN UN MEMBRE MÉS DEL PAS I, 

ENLLOC DELS I LES ESTUDIANTS, HI ASSISTIRAN 4 
INVESTIGADORS EN FORMACIÓ. 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 
PROJECTE ESTATUT 2013 

 
OBSERVACIONS 

 Article 54 

La Universitat de Barcelona posa a disposició de tots els seus 
membres una unitat d’igualtat per al desenvolupament de les 
funcions relacionades amb l’igualtat de gènere. 

S’INCLOU LA NECESSITAT DE COMPTAR AMB UNITATS 
DE LA UB QUE VETLLIN PER LA IGUALTAT DE LA GÈNERE 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 53 

53.1 La Universitat de Barcelona compta amb col·legis majors 
universitaris propis i adscrits que tenen personalitat jurídica 
pròpia i són institucions que proporcionen residència a la 
comunitat universitària, en general, i a l'alumnat, més 
concretament, i que contribueixen a la seva formació integral. 
Aquestes entitats es regeixen per les lleis que els són aplicables, 
per aquest Estatut i pels seus propis reglaments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.2 La relació entre els col·legis majors universitaris i la 
Universitat de Barcelona és objecte d'una normativa específica 
que, a partir de l'articulat d'aquest Estatut, regula la creació de 
col·legis majors propis, l'adscripció de col·legis majors aliens i 
les condicions, els criteris i el seguiment de les activitats que 
s'hi organitzin, i que en tot cas ha de garantir la participació de 

la comunitat universitària afectada. 

Article 55 

55.1 La Universitat de Barcelona compta amb col·legis majors 
universitaris propis i adscrits que tenen personalitat jurídica 
pròpia i són institucions que proporcionen residència a la 
comunitat universitària, en general, i a l'alumnat, més 
concretament, i que contribueixen a la seva formació integral. 
Aquestes entitats es regeixen per les lleis que els són aplicables, 
per aquest Estatut i pels seus propis reglaments. 

55.2 La Universitat de Barcelona exerceix la titularitat dels seus 
col·legis majors propis, a més del tutelar-los directament i ser-
ne la propietària pública i institucional. Per gestionar i fer el 
seguiment de les activitats dels seus col·legis majors propis, la 
Universitat podrà fer ús de qualsevol de les possibilitats 
previstes per la legislació vigent, mantenint la personalitat 
jurídica pròpia de cada centre.  

55.3 Els col·legis majors adscrits a la Universitat de Barcelona, 
que ho són o que pretenguin ser-ho, s’hi vincularan, en tot cas, 
mitjançant l’establiment de convenis específics. 

55.4 La relació entre els col·legis majors universitaris i la 
Universitat de Barcelona és objecte d'una normativa específica 
que, a partir de l'articulat d'aquest Estatut, regula la creació de 
col·legis majors propis, l'adscripció de col·legis majors aliens i 
les condicions, els criteris i el seguiment de les activitats que 
s'hi organitzin, i que en tot cas ha de garantir la participació de 
la comunitat universitària afectada. 

AQUEST ARTICULAT PRETÉN LLIGAR ELS COL·LEGIS 

MAJORS AMB LA UNIVERSITAT DE BARCELONA DE 
FORMA CLARA. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT  
 
 
 
 

 
Amb l’excepció dels articles 57, 62 i 72, aprovats per majoria dels membres de la Comissió claustral tècnica, però amb la formulació d’alguns 
vots particulars en contra, la resta de preceptes d’aquest Títol (arts. 56 a 84), han estat aprovats per unanimitat. Per a la consulta específica 
d’aquests vots particulars veure els comentaris adjunts als esmentats preceptes.
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT  
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 54 

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de 
la comunitat universitària. Li correspon elaborar, modificar i, si 
escau, desenvolupar l'Estatut, controlar la gestió dels càrrecs i 
dels òrgans de govern de la Universitat, aprovar les línies 
generals d'actuació de la Universitat i, en circumstàncies 
extraordinàries, convocar eleccions a rector o rectora. 

Article 56 

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de 
la comunitat universitària. Li correspon elaborar, modificar i, si 
escau, desenvolupar l’Estatut, controlar la gestió dels càrrecs i 
dels òrgans de govern de la Universitat, aprovar les línies 
generals d’actuació de la Universitat i, en circumstàncies 
extraordinàries, convocar eleccions a rector o rectora. 

 

 



Quadre comparatiu Projecte Nou Estatut de la Universitat de Barcelona 

Associació d’Estudiants Progressistes 

Desembre 2013 

 
- Delegat del rector per a la Governança, la reforma de l'Estatut de la UB i Assumptes Jurídics Esborrany núm. 2 

- Serveis Jurídics de la Universitat de Barcelona i Grup UB 08/11/2013 

 76/246 

 

 

TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 55 

55.1 El Claustre Universitari està format inicialment per: 

a) el rector o la rectora, que el presideix, 
b) el secretari o la secretària general, 
c) el o la gerent, 
d) els vicerectors i les vicerectores, 
e) els degans, les deganes i els directors i les directores 
d'escoles universitàries, 
f) una representació del personal acadèmic distribuïda 
proporcionalment per facultats i escoles universitàries, de 
manera que, incloent els degans i les deganes, els directors i 
les directores i els vicerectors i les vicerectores, sumi 180 
membres, 153 dels quals han de ser personal funcionari doctor, 
i 27, personal no funcionari i/o no doctor, 
g) una representació d'estudiants distribuïda proporcionalment 
per facultats i escoles universitàries fins a un total de 90 
membres, inclòs l'alumnat de doctorat, i 
h) una representació del personal d'administració i serveis fins 
a un total de 30 membres. 
 
 
55.2 El Claustre Universitari revisa periòdicament els 
percentatges de representació dels diferents col·lectius en la 
seva pròpia composició, d'acord amb la normativa vigent i amb 
l'objectiu de fomentar la representació més equitativa d'aquests 
col·lectius. La primera revisió dels percentatges es farà abans 
de la propera convocatòria electoral. 

55.3 El director o la directora de l'Institut de Ciències de 
l'Educació i els membres no universitaris del Consell Social 
poden assistir a les reunions del Claustre Universitari, amb veu 
i sense vot. 

Article 57 

57.1 El Claustre Universitari està format inicialment per:  

a) El rector o la rectora, que el presideix, 
b) El secretari o la secretaria general, 
c) El o la gerent, 
d) Els vicerectors i les vicerectores , 
e) Els degans, les deganes i els directors o les directores 

d’escoles,  

f) Una representació del personal acadèmic distribuïda 
proporcionalment per facultats i escoles, de manera que, 
incloent els degans i les deganes, els directors i les directores 
i els vicerectors i les vicerectores, sumi 90 membres, 72 dels 
quals corresponen a professorat doctor amb vinculació 
permanent, i 18 a la resta de professorat i personal 
investigador.  

g) Una representació de l’alumnat distribuïda proporcionalment 
per facultats i escoles fins a un total de 45 membres, que es 
repartiran, segons el nombre de matriculats, entre el 

col·lectiu d’estudiants de grau i màster universitari i el 
col·lectiu d’ investigadors en formació. 

h) Una representació del personal d’administració i serveis fins 
a un total de 15 membres. 

 
57.2 El Claustre Universitari revisa periòdicament els 
percentatges de representació dels diferents col·lectius en la 
seva pròpia composició, d’acord amb la normativa vigent i amb 
l’objectiu de fomentar la representació més equitativa d’aquests 
col·lectius. 

57.3 També poden assistir a les sessions, amb veu però sense 
vot, els membres no universitaris del Consell Social. 
Excepcionalment, el rector o la rectora pot atorgar la veu sense 

 
Aquest article es va aprovar per majoria, però amb els vots 
particulars en contra del Dr. Bilbeny (expressat per la Dra. 
Llevadot, vicedagana de la Facultat de Filosofia); els 
representants del PAS: Sra. Margot Rodríguez, Sr. Jordi 
Guilleumes i Dr. Andrés Jiménez, i els estudiants: Albert Gili, 
Dídac Pairó, Marc Lorca, Andrés Millán, Anna Martí de Travy i 
Dídac Ramírez. 

 
ES REDUEIX EL NOMBRE TOTAL DE MEMBRES DEL CLAUSTRE 
ALHORA QUE ES REDUEIX LA SEVA IMPORTÀNCIA. 
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 vot al Claustre Universitari als membres de la comunitat 
universitària que estimi adients en funció de la matèria o 
matèries a tractar. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 57 

El Claustre Universitari elabora les seves pròpies normes de 
funcionament. En tot cas, es reuneix almenys dues vegades a 
l'any, i quan ho demani la sisena part dels seus membres. 

Article 56 

El Claustre Universitari es renova cada quatre anys; els 
membres representants d'estudiants, cada dos anys. Els 

membres que durant aquest temps hagin finalitzat la seva 
permanència a la Universitat i els que hagin dimitit o hagin 
estat destituïts pels seus electors han de ser substituïts d'acord 
amb la normativa vigent. 

Article 58  

58.1 El Claustre Universitari elabora les seves pròpies normes 
de funcionament. En tot cas, es reuneix almenys dues vegades 
a l’any, i quan ho demani la sisena part del seus membres. 

 

58.2 El Claustre Universitari es renova cada quatre anys; els 
membres representants d’estudiants, cada dos anys. Els 

membres que al llarg d’aquest temps hagin finalitzat la seva 
permanència a la Universitat i els que hagin dimitit,  hagin estat 
destituïts pels seus electors o cessin per qualsevol altra causa, 
han de ser substituïts d’acord amb la normativa vigent. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 58 

58.1 Són competències del Claustre Universitari: 

a) aprovar les seves pròpies normes de funcionament, 
b) elaborar i modificar l'Estatut, 
c) elegir els seus representats en el Consell de Govern, 
d) elegir el síndic o la síndica de greuges, 
e) elaborar el reglament per elegir rector o rectora i convocar 
de manera extraordinària eleccions a rector o rectora, d'acord 
amb el procediment establert en aquest Estatut, 
f) ser informat de l'activitat universitària i manifestar la seva 
opinió sobre el funcionament de la Universitat; el Claustre 
Universitari pot demanar a qualsevol òrgan universitari la 
informació necessària per dur a terme aquesta funció, 
 
g) discutir i, si escau, aprovar l'informe anual del rector, que ha 
d'incloure necessàriament una exposició i valoració de les 
activitats docents i de recerca realitzades a la Universitat, així 
com les línies generals del pressupost, de la programació 
pluriennal i de la memòria econòmica, 
 
h) presentar una moció de crítica a l'acció de govern del rector 
o la rectora i el seu equip, que ha de ser avalada per les 
signatures d'una quarta part dels membres del Claustre 
Universitari, 
i) formular preguntes al Consell de Direcció de la Universitat, 
j) ser el principal òrgan de consulta de la comunitat 
universitària, 
k) establir els criteris bàsics de desplegament de l'Estatut en els 

àmbits que aquest determini, 
l) ser informat de la creació dels centres i dels ensenyaments, i 
ser escoltat en cas de supressió, 

Article 59 

59.1 Són competències del Claustre Universitari: 

a) Aprovar les seves pròpies normes de funcionament, 
b) Elaborar i modificar l’Estatut, 
c) Elegir els seus representants en el Consell de Govern, 
d) Elegir el síndic o la síndica de greuges,  
e) Elaborar i aprovar el reglament per elegir rector o rectora i 

convocar de manera extraordinària eleccions a rector o 
rectora, d’acord amb el procediment establert en aquest 
Estatut, 

f) Ser informat de l’activitat universitària i manifestar la seva 
opinió sobre el funcionament de la Universitat, 

g) Sol·licitar de qualsevol òrgan universitari la informació 
necessària per poder debatre sobre el funcionament de la 
Universitat, 

h) Discutir i, si escau, aprovar l’informe anual del rector o 
rectora, que ha d’incloure una exposició i valoració de les 
activitats docents, de recerca i de transferència de 
coneixement i tecnologia realitzades a la Universitat, així com 
les línies generals del pressupost, de la programació 
pluriennal i de la memòria econòmica, 

i) Presentar una moció de crítica a l’acció de govern del 
rector o la rectora i el seu equip, que ha de ser avalada amb 
les signatures d’un mínim d’una quarta part dels membres del 
Claustre Universitari, 

j) Formular preguntes al Consell de Direcció de la Universitat, 
k) Ser el principal òrgan de consulta de la comunitat 

universitària, 

l) Establir els criteris bàsics de desplegament de l’Estatut en 
els àmbits que aquest determini, 

m) Ser informat de la creació dels ensenyaments i ser 

EL CLAUSTRE TÉ PRÀCTICAMENT LA ÚNICA 

COMPETÈNCIA DE SER CONSULTAT 



Quadre comparatiu Projecte Nou Estatut de la Universitat de Barcelona 

Associació d’Estudiants Progressistes 

Desembre 2013 

 
- Delegat del rector per a la Governança, la reforma de l'Estatut de la UB i Assumptes Jurídics Esborrany núm. 2 

- Serveis Jurídics de la Universitat de Barcelona i Grup UB 08/11/2013 

 80/246 

 

 
m) ser escoltat sobre les normes que regulen el progrés i la 
permanència de l'alumnat, 
 
n) debatre i aprovar propostes de resolució sobre temes de 
transcendència social o universitària, 
o) establir mecanismes de participació de la comunitat 
universitària en assumptes d'especial transcendència i proposar 
les línies estratègiques econòmiques i pressupostàries de la 
Universitat de Barcelona, i 
p) totes les altres que li atribueix la normativa vigent i el 
present Estatut. 

58.2 El Claustre Universitari crearà una comissió delegada que 
haurà de vetllar perquè la Universitat respecti els criteris de 
sostenibilitat ecològica i de defensa del medi ambient en totes 
les seves activitats. A aquest efecte, la dita comissió establirà 
un programa d'acció de la Universitat en l'àmbit ecològic i 
presentarà al Claustre Universitari un informe anual sobre el 
compliment d'aquest programa. Estarà composta per una 
representació dels diferents sectors de la comunitat 
universitària en la mateixa proporció. 

consultat en cas de supressió, 
n) Ser consultat, si escau, quant a la creació, modificació, 

fusió i supressió de centres, 
o) Ser escoltat sobre les normes que regulen el progrés i la 

permanència de l’alumnat, 
p) Debatre i aprovar, si escau, propostes de resolució sobre 

temes de transcendència social o universitària, 
q) Establir mecanismes de participació de la comunitat 

universitària en assumptes d’especial transcendència i 
proposar les línies estratègiques econòmiques i 
pressupostàries de la Universitat de Barcelona, i 

r) Totes les altres que li atribueix la normativa vigent i el 
present Estatut. 

59.2 El Claustre Universitari pot crear una comissió delegada 
que ha de vetllar perquè la Universitat respecti els criteris de 
sostenibilitat ecològica i de defensa del medi ambient en totes 
les seves activitats. A aquest efecte, la dita comissió estableix 
un programa d’acció de la Universitat en l’àmbit ecològic i 
presenta al Claustre Universitari un informe anual sobre el 
compliment d’aquest programa. Està composta per una 
representació dels diferents sectors de la comunitat 
universitària en la mateixa proporció. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 59 

El Claustre Universitari, amb caràcter extraordinari, pot 
convocar eleccions a rector o rectora per iniciativa d'un terç 
dels seus membres i amb l'aprovació de dos terços. L'aprovació 
de la iniciativa comporta la dissolució del Claustre Universitari i 
el cessament del rector o la rectora, que continuen en funcions 
fins a la presa de possessió del rector o la rectora que s'hagi 
elegit. Les eleccions a Claustre Universitari i a rector o rectora 
s'han d'acomplir en el termini màxim de dos mesos a partir de 
la data de l'acord del Claustre Universitari. Si la iniciativa no fos 
aprovada, cap dels seus signataris no podrà participar en la 
presentació d'una altra iniciativa d'aquesta mena fins a un any 
després de la votació de la primera. 

Article 60 

El Claustre Universitari, amb caràcter extraordinari, pot 
convocar eleccions a rector o rectora per iniciativa d’un terç 
dels seus membres i amb l’aprovació de dos terços. L’aprovació 
de la iniciativa comporta la dissolució del Claustre Universitari i 
el cessament del rector o la rectora, que continuen en funcions 
fins a la pressa de possessió del rector o la rectora que s’hagi 
elegit. Les eleccions a Claustre Universitari i a rector o rectora 
s’han d’acomplir en el termini màxim de dos mesos a partir de 
la data de l’acord del Claustre Universitari. Si la iniciativa no fos 
aprovada, cap dels seus signataris no podrà participar en la 
presentació d’una altra iniciativa d’aquesta mena fins a un any 
després de la  votació de la primera.  
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 60 

El Consell de Govern és l'òrgan col·legiat de govern de la 
Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques 
de la Universitat, així com les directrius i els procediments per 
aplicar-les, en els àmbits d'organització dels ensenyaments i la 
docència, de la recerca, dels recursos humans i econòmics i 
d'elaboració dels pressupostos. 

Article 61 

El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern de la 
Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques 
de la Universitat, així com les directrius i els procediments per 
aplicar-les, en els àmbits d’organització dels ensenyaments i la 
docència, de la recerca, de la transferència de coneixement i 
tecnologia, dels recursos humans i econòmics, dels serveis a la 
comunitat universitària i de l’elaboració dels pressupostos. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 61 

61.1 El Consell de Govern està compost per: 
a) el rector o la rectora, que el presideix, 
b) el secretari o la secretària general, 
c) el o la gerent, 
 
 
d) quinze membres designats pel rector o la rectora, 

preferentment entre els diversos sectors de la comunitat 
universitària, 
e) vint membres elegits pel Claustre Universitari entre els seus 
membres, en funció de la composició dels diferents sectors que 
hi estan representats, 
f) deu membres elegits per i entre els degans, les deganes, els 
directors i les directors d'escoles universitàries, de manera que 
es garanteixi la representació dels diferents àmbits d'activitat 
universitària, 
g) cinc membres elegits per i entre els directors i les directores 

de departament i dels instituts universitaris de recerca, de 
manera que es garanteixi la presència dels diferents àmbits 
d'activitat universitària, i 
h) tres membres del Consell Social que no pertanyin a la 
comunitat universitària. 

61.2 També poden assistir a les sessions, amb veu i sense vot, 
els vicerectors i les vicerectores, els directors i les directores 
d'àrea, els degans i les deganes, els directors i les directores 
d'escola universitària i el director o la directora de l'Institut de 
Ciències de l'Educació que no formin part del Consell de 

Govern. 

Article 62 

62.1 El Consell de Govern està compost per: 

a) El rector o la rectora, 
b) El secretari o la secretària general, 
c) El o la gerent, 
d) Els vicerectors i les vicerectores fins a un màxim de set, 
e)  Set degans o deganes o directores o directores d’escola, 
que en tot cas hauran de ser representatius dels diferents 

àmbits d’activitat universitària, 
f) Cinc membres de la comunitat universitària designats pel 
rector o la rectora: dos directors o directores de departament, 
un membre del personal d’administració i serveis, un director 
d’institut universitari de recerca i un director d’institut de 
recerca, CERCA o equivalent. En defecte dels directors dels 
instituts esementats, formaran part del Consell de Govern dos 
representants de les estructures de recerca.  
g) El secretari del Consell de l’Alumnat 
h)  Quinze representants del Claustre elegits entre els seus 

membres, en funció de la composició dels diferents sectors que 
hi estan representats: vuit representants del personal docent i 
investigador, cinc representants de l’alumnat i dos 
representants del personal d’administració i serveis. I 
i) Un membre del Consell Social que no pertanyi a la 
comunitat universitària. 
 

62.2 També poden assistir a les sessions, amb veu i sense vot, 
els vicerectors i les vicerectores, els degans i les deganes, els 

directors i les directores d’escola i els presidents o les 
presidentes de la Junta de Personal funcionari i del Comitè 
d’Empresa, tant del personal docent i investigador com del 
personal d’administració i serveis, que no formin part del 

 
Aquest article es va aprovar per majoria dels membres de la 
Comissió claustral amb el vot particular en contra del Dr. 
Batalla, el Dr. Roigé; i els estudiants: Andrés Millán, Anna Martí 
de Travy i Albert Gili 
 
 
EN AQUEST ARTICULAT EL CONSELL DE GOVERN QUEDA 

CONSOLIDAT COM L’ÚNIC ORGANISME DE DECISIÓ I 
EXECUCIÓ DELS ACORDS AMB EL PERMÍS POLÍTIC, ÉS CLAR, 
DEL CONSELL SOCIAL. 
 
ES DONA TAMBÉ MÉS PODER A LA FIGURA DEL RECTOR O 
RECTORA. 
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Consell de Govern. Excepcionalment, el rector o la rectora pot 
atorgar la veu sense vot al Consell de Govern als membres de 
la comunitat universitària que estimi adient en funció de la 
matèria o matèries a tractar. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 62 

62.1 El Consell de Govern es reuneix com a mínim una vegada 
cada dos mesos i sempre que ho sol·liciti una cinquena part del 
seus membres. 

62.2 El Consell de Govern elabora les seves pròpies normes de 
funcionament. 

62.3 El Consell de Govern pot crear les comissions per matèries 
específiques que consideri convenients i delegar-los 
competències. El Consell de Govern reglamenta el 
funcionament, la composició, el règim de substitucions i els 
mecanismes de delegació del vot d'aquestes comissions, de les 
quals poden formar part membres de la comunitat universitària 
que no pertanyin al Consell de Govern. En tot cas, es 
constitueixen les comissions esmentades en el present Estatut, 
així com una Comissió de Reglament. 

Article 63 

63.1 El Consell de Govern es reuneix com a mínim una vegada 
cada dos mesos i sempre que ho sol·liciti una cinquena part 
dels seus membres. 

63.2 El Consell de Govern elabora i aprova les seves pròpies 
normes de funcionament. 

63.3 El Consell de Govern pot crear les comissions per matèries 
específiques que consideri convenients i delegar-los 
competències. El Consell de Govern reglamenta el 
funcionament, la composició, el règim de substitucions i els 
mecanismes de delegació del vot d’aquestes comissions, de les 
quals poden formar part membres de la comunitat universitària 
que no pertanyin al Consell de Govern. En tot cas, es 
constitueixen les comissions esmentades en el present Estatut, 
així com una Comissió de Reglament. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 63 

Són competències del Consell de Govern, d'acord amb el que 
s'estableix en els diferents títols d'aquest Estatut: 

a) informar sobre la implantació i la supressió d'ensenyaments 
homologats de qualsevol nivell i trametre-les al Consell Social 
perquè les aprovi, 
b) aprovar la implantació i la supressió d'ensenyaments no 
homologats de qualsevol nivell i trametre-les al Consell Social 
perquè les ratifiqui, 
c) aprovar la proposta de modificació d'un ensenyament i 
trametre-la al Consell Social perquè la ratifiqui, 
d) aprovar els plans d'estudis i les modificacions corresponents 
que s'escaiguin, 
e) proposar la programació general i sectorial de la docència 
amb un abast pluriennal per tal de sotmetre-la a l'aprovació del 
Consell Social, 
f) establir, d'acord amb els criteris bàsics establerts pel Claustre 
Universitari, la normativa d'avaluació o de verificació dels 
coneixements, les habilitats i les competències adquirits per 
l'alumnat, 
g) proposar les normes que regulen el progrés i la permanència 
de l'alumnat, escoltat el Claustre Universitari, i trametre-les al 
Consell Social perquè les aprovi, 
h) elaborar i difondre les polítiques de prevenció de riscos 
laborals i de protecció del medi ambient de la Universitat de 
Barcelona, 
i) elaborar la normativa de funcionament intern de la 
Universitat sobre qüestions que no hagin estat establertes pel 

Claustre Universitari, 
j) aprovar els reglaments de funcionament dels diferents 
òrgans de govern de la Universitat de Barcelona, excepte en els 

Article 64 

Són competències del Consell de Govern, d’acord amb el que 
s’estableix en els diferents títols d’aquest Estatut: 

a) Aprovar, previ informe favorable del Consell Social, la 
implantació i la supressió d’ensenyaments conduents a 
l’obtenció de títols de caràcter oficial, 

b) Aprovar la implantació i la supressió d’ensenyaments 

conduents a l’obtenció de títols propis de qualsevol nivell, 
previ informe favorable del Consell Social,  
c) Aprovar la proposta de modificació d’un ensenyament, 
previ informe favorable del Consell Social,  
d) Aprovar els plans d’estudi i les modificacions corresponents 
que s’escaiguin, 
e) Proposar la programació general i sectorial de les 
titulacions per tal de sotmetre-la a l’aprovació del Consell 
Social 
f) Establir, d’acord amb els criteris bàsics fixats pel Claustre 

Universitari, la normativa d’avaluació o de verificació de 
coneixements,  habilitats i competències adquirides per 
l’alumnat, 
g) Proposar les normes que regulen el progrés i la 
permanència de l’alumnat, escoltat el Claustre Universitari, i 
trametre-les al Consell Social perquè les aprovi, 
h) Elaborar i difondre les polítiques de prevenció de riscos 
laborals i de protecció del medi ambient de la Universitat de 
Barcelona, 
i) Elaborar la normativa de funcionament intern de la 
Universitat sobre qüestions que no hagin estat establertes pel 
Claustre Universitari, 
j) Aprovar els reglaments de funcionament dels diferents 
òrgans de govern de la Universitat de Barcelona, excepte en 
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supòsits en què l'Estatut estableixi un mecanisme diferent, 
 
 
k)aprovar la normativa per a la creació de centres de recerca, 
 
 
 
 
 
l) informar sobre el pressupost, la programació pluriennal de la 
Universitat i la memòria econòmica, per tal de sotmetre'ls a 
l'aprovació del Consell Social, 
m) elaborar la proposta definitiva de la relació de llocs de 
treball del personal de la Universitat, així com aprovar 

l'amortització, la minoració i el canvi de denominació de places 
de personal acadèmic i de personal d'administració i serveis, i 
proposar altres retribucions addicionals per al professorat 
universitari per mèrits docents, investigadors i de gestió, 
n) aprovar la normativa de prestació de serveis del personal 
d'administració i serveis, 
o) designar els membres del Consell de Govern que han de 
formar part del Consell Social i del Consell Interuniversitari de 
Catalunya, 
p) acordar transferències de crèdits pressupostaris, 

q) entendre en totes les matèries d'ordre disciplinari d'acord 
amb el que estableix el present Estatut, 
r) autoritzar la presa d'acords amb altres universitats i amb 
altres entitats públiques o privades, 
s) informar al Consell Social, perquè tinguin els tràmits 
ulteriors, la creació i supressió de facultats, escoles 
universitàries, departaments i instituts universitaris, 
 
 
t) desplegar l'Estatut d'acord, si escau, amb els criteris bàsics 
establerts pel Claustre Universitari i exercir les funcions 
normatives, si no són atribuïdes a altres òrgans universitaris, i 
u) totes les altres que la normativa vigent i el present Estatut li 
atribueixin. 

els supòsits en què l’Estatut estableixi un mecanisme diferent, 
k) Aprovar el pla d’igualtat d’oportunitats de la Universitat de 
Barcelona, 
l) Aprovar, si és el cas, la normativa per a la creació, 
modificació i supressió de centres de recerca,  
m) Aprovar el procediment d’adscripció i els seus efectes 
respecte del personal investigador, a organismes o entitats, 
d’acord amb la legislació vigent. 
n) Aprovar inicialment el pressupost de conformitat amb allò 
que disposa l’article 173 d’aquest Estatut, 
o) Aprovar la proposta definitiva de la relació de llocs de 
treball del personal de la Universitat, així com aprovar 
l'amortització, la minoració i el canvi de denominació de 
places de personal acadèmic i de personal d'administració i 

serveis, i proposar altres retribucions addicionals per al 
professorat universitari per mèrits docents, investigadors i de 
gestió, 
p) Aprovar la normativa de prestació de serveis del personal 
d’administració i serveis, 
q) Designar els membres del Consell de Govern que han de 
formar part del Consell Social i del Consell Interuniversitari de 
Catalunya, 
r) Acordar transferències de crèdits pressupostaris, 
s) Entendre en totes les matèries d’ordre disciplinari d’acord 

amb el que estableix el present Estatut, 
t) Autoritzar la presa d’acords amb altres universitats i amb 
altres entitats públiques o privades, 
u) Aprovar, previ informe favorable del Consell Social,  la 
creació, modificació, fusió i supressió de facultats i escoles, i 
d’instituts universitaris de recerca,  
v) Acordar la creació, modificació, fusió i supressió de 
departaments. Aquest acord haurà de ser ratificat als efectes 
pressupostaris, si escau, pel Consell Social, 
w) Desplegar l’Estatut d’acord, si escau, amb els criteris bàsics 
establerts pel Claustre Universitari i exercir les funcions 
normatives, si no són atribuïdes a altres òrgans universitaris 
x)  Aprovar les directrius del Pla de Dedicació Acadèmica, i  
y) Totes les altres que la normativa vigent i el present Estatut 
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li atribueixin. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 74 

74.1 El rector o la rectora, en l'exercici de les seves 
competències, és assistit pel Consell de Direcció, que presideix, 
format pels vicerectors, les vicerectores, el secretari o la 
secretària general i el o la gerent. 

74.3 El rector o la rectora pot convocar a les reunions del 
Consell de Direcció els delegats, les delegades, els directors i 
les directores de les àrees acadèmiques, els directors i les 
directores de les agències i altres persones, si ho considera 
oportú. 

Article 65 

65.1 El Consell de Direcció assisteix al rector o la rectora en la 
direcció, coordinació i execució de la política i la gestió 
ordinària de la Universitat. 

65.2 El Consell de Direcció està format pel rector o la rectora, 
que el presideix, els vicerectors o vicerectores, el secretari o la 
secretaria general, el o la gerent. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT  
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 64 

64.1 La Junta Consultiva és l'òrgan d'assessorament del rector 
o la rectora i del Consell de Govern en matèria acadèmica. 

64.2 La Junta Consultiva està composta per: 
a) el rector o la rectora, que la presideix, 
b) el secretari o la secretària general, i 
c) vint-i-cinc membres designats pel Consell de Govern entre el 
personal funcionari dels cossos docents universitaris i entre els 
membres del professorat contractat permanent que tinguin 
reconeguts, almenys, tres períodes de mèrits docents i tres 
períodes de mèrits investigadors. 

 

 

64.3 La Junta Consultiva es reuneix un mínim de dos cops a 
l'any i sempre que ho decideixi el rector o la rectora, o per 
acord del Consell de Govern. 

64.4 La Junta Consultiva elabora les seves pròpies normes de 
funcionament. 

64.5 Són funcions de la Junta Consultiva: 

a) informar sobre les propostes d'implantació, modificació i 
supressió d'ensenyaments, 
b) informar sobre les propostes d'aprovació i modificació de 
plans d'estudis, 
c) informar sobre les propostes d'atorgament del títol de doctor 
o doctora honoris causa, i 
d) totes les altres que li atribueixi la normativa vigent i el 
present Estatut. 

Article 66 

66.1 La Junta Consultiva és l’òrgan d’assessorament del rector 
o la rectora i del Consell de Govern en matèria acadèmica. 

66.2 La Junta Consultiva està composta per: 
 
a) El rector o la rectora, que la presideix, 
b) El secretari o la secretària general, 
c) Onze membres designats pel Consell de Govern entre 

el professorat doctor amb vinculació permanent que tinguin 
reconeguts, al menys, dos períodes per mèrits docents i dos 
períodes per mèrits investigadors, i 
d) Sis membres designats pel Consell de Govern entre 
persones externes de reconegut prestigi, dels quals un màxim 
de tres prestaran els seus serveis a institucions catalanes. 

66.3 Tots els membres designats pel Consell de Govern seran 
renovats cada quatre anys. 

66.4 La Junta Consultiva es reuneix un mínim de dos cops a 

l’any sempre que ho decideixi el rector o la rectora, o per acord 
del Consell de Govern. 

66.5 La Junta Consultiva elabora les seves pròpies normes de 
funcionament. 

66.6 Són funcions de la Junta Consultiva: 
a) Informar en matèria de programació acadèmica,  
b) Informar sobre les propostes de professorat emèrit i 
honorari, 
b) Informar sobre les propostes d’atorgament del títol de 

doctor o doctor honoris causa, i 
e)Totes les altres que li atribueixi la normativa vigent i el 
present Estatut. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 65 

65.1 La Conferència de Degans, Deganes i Directors i 
Directores de Centre és un òrgan consultiu i d'assessorament al 
rector o la rectora i a altres òrgans de govern. Està integrada 
pels degans, les deganes i els directors i les directores dels 

centres de la Universitat i es reuneix almenys dos cops a l'any i 
sempre que ho acordi el rector o la rectora. La presideix el 
rector o la rectora, o la persona que delegui. En el seu si 
s'elegeix la representació de degans, deganes i directors i 
directores en el Consell de Govern. 

 

65.2 La Conferència elabora les seves pròpies normes de 
funcionament. 

 Article 67 

67.1 La Conferència de Degans, Deganes i Directors i 
Directores de centre és un òrgan consultiu i de debat per a 
l’assessorament al rector o a la rectora i a altres òrgans de 
govern. Està integrada pels degans, les deganes i els directors i 

les directores dels centres de la Universitat i es reuneix amb 
caràcter previ a les reunions del Consell de Govern i, 
excepcionalment, quan així ho acordi el rector o la rectora. La 
presideix el rector o la rectora, o la persona que delegui. En el 
seu si s'elegeix la representació de degans, deganes i directors 
i directores en el Consell de Govern, així com el seu 
vicepresident o vicepresidenta. 

67.2 La Conferència elabora les seves pròpies normes de 
funcionament. 

 

 



Quadre comparatiu Projecte Nou Estatut de la Universitat de Barcelona 

Associació d’Estudiants Progressistes 

Desembre 2013 

 
- Delegat del rector per a la Governança, la reforma de l'Estatut de la UB i Assumptes Jurídics Esborrany núm. 2 

- Serveis Jurídics de la Universitat de Barcelona i Grup UB 08/11/2013 

 93/246 

 

 

TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

 Article 68 

La Universitat de Barcelona pot crear, per iniciativa del rector o 
rectora, un òrgan assessor de política científica. La composició i 
funcions d’aquest òrgan han de ser objecte de desenvolupament 
reglamentari. 

 

 



Quadre comparatiu Projecte Nou Estatut de la Universitat de Barcelona 

Associació d’Estudiants Progressistes 

Desembre 2013 

 
- Delegat del rector per a la Governança, la reforma de l'Estatut de la UB i Assumptes Jurídics Esborrany núm. 2 

- Serveis Jurídics de la Universitat de Barcelona i Grup UB 08/11/2013 

 94/246 

 

 

TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 66 

66.1 El síndic o la síndica de greuges és l'òrgan encarregat de 
vetllar pels drets i les llibertats de l'alumnat, el professorat, el 
personal investigador i el personal d'administració i serveis 
davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis 
universitaris, i d'exercir una activitat informativa permanent 
sobre el funcionament de la Universitat. Les seves actuacions 
estan sempre dirigides a la millora de la qualitat universitària en 

tots els seus àmbits, no estan sotmeses al mandat imperatiu de 
cap instància universitària i es regeixen pels principis 
d'independència i autonomia. 

66.2 El rector o la rectora, després d'escoltar els representants 
de la comunitat universitària i amb l'informe previ del Consell 
Social, proposa un candidat o una candidata a síndic o síndica 
de greuges, que sotmet a l'aprovació del Claustre Universitari. 
L'elecció és efectiva si el candidat o la candidata obté el vot 
afirmatiu de la majoria del Claustre Universitari. 

66.3 El mandat del síndic o la síndica de greuges és de quatre 
anys i pot ser reelegit o reelegida una sola vegada. 

66.4 El síndic o la síndica de greuges podrà ser destituït o 
destituïda pel Claustre Universitari de manera motivada i amb el 
vot afirmatiu de la majoria. 

66.5 Són funcions de la sindicatura de greuges: 
a) elaborar el seu propi Reglament, que és aprovat pel Claustre 
Universitari, 
b) rebre les queixes i observacions que li formulin sobre el 

funcionament de la Universitat les persones que tenen interès 
legítim per fer-ho, 
c) sol·licitar informació als diversos òrgans universitaris als 
quals afectin les queixes i les observacions esmentades 

Article 69 

69.1 La Sindicatura de Greuges és l’òrgan encarregat de vetllar 
pels drets i les llibertats de l’alumnat, el personal docent i 
investigador, els investigadors en formació i el personal 
d’administració i serveis davant les actuacions dels diferents 
òrgans i serveis universitaris, i d’exercir una activitat informativa 
permanent sobre el funcionament de la Universitat. Les seves 
actuacions estan sempre dirigides a la millora de la qualitat 

universitària en tots els seus àmbits, no estan sotmeses al 
mandat imperatiu de cap instància universitària i es regeixen 
pels principis d’independència i autonomia. 

69.2 El rector o la rectora, després d’escoltar els representants 
de la comunitat universitària i amb informe previ del Consell 
Social, proposa un candidat o una candidata a síndic o síndica 
de greuges, que sotmet a l’aprovació del Claustre Universitari. 
L’elecció és efectiva si el candidat o la candidata obté el vot 
afirmatiu de la majoria del Claustre Universitari. 

69.3 El mandat del síndic o la síndica de greuges és de quatre 
anys i pot ser reelegit o reelegida una sola vegada. 

69.4 El síndic o la síndica podrà ser destituït pel Claustre 
Universitari de manera motivada i amb el vot afirmatiu de la 
majoria. 

69.5 Són funcions de la sindicatura de greuges: 

a) Elaborar el seu propi Reglament, que és aprovat pel Claustre 
Universitari,  
b) Rebre les queixes i observacions que li formulin sobre el 

funcionament de la Universitat les persones que tenen interès 
legítim per fer-ho, 
c) Sol·licitar informació als diversos òrgans universitaris als 

 



Quadre comparatiu Projecte Nou Estatut de la Universitat de Barcelona 

Associació d’Estudiants Progressistes 

Desembre 2013 

 
- Delegat del rector per a la Governança, la reforma de l'Estatut de la UB i Assumptes Jurídics Esborrany núm. 2 

- Serveis Jurídics de la Universitat de Barcelona i Grup UB 08/11/2013 

 95/246 

 

anteriorment, 
d) realitzar, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans 
competents, propostes de resolució dels assumptes que hagin 
estat sotmesos a la seva consideració, i ser informat de les 
decisions que, si escau, s'adoptin, 
e) presentar al Claustre Universitari i al Consell Social un 
informe anual sobre el funcionament de la Universitat, i 
f) totes les altres que la normativa vigent i el present Estatut li 
atribueixin. 

 
66.6 Els òrgans universitaris estan obligats a proporcionar les 
dades i la informació sol·licitades pel síndic o la síndica de 
greuges en l'exercici de les seves funcions. 

quals afectin les queixes i les observacions esmentades 
anteriorment, 
d) Realitzar, amb caràcter no vinculant, davant dels òrgans 
competents, prèvia audiència, en tot cas, dels afectats, 
propostes de resolució d’assumptes que hagin estat sotmesos a 
la seva consideració, i ser informat de les decisions que, si 
escau, s’adoptin, 
e) Presentar al Claustre Universitari i al Consell Social un 
informe anual sobre el funcionament de la Universitat, 
f) Totes les altres que la normativa vigent i el present Estatut li 
atribueixin. 

69.6 Els òrgans universitaris estan obligats a proporcionar les 
dades i la informació sol·licitades pel síndic o la síndica de 
greuges en l’exercici de les seves funcions. 

 
.
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 67 

El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la 

Universitat i l'òrgan de relació de la Universitat amb la 

societat. D'acord amb la legislació vigent, li correspon, entre 

altres funcions, supervisar les activitats de caràcter econòmic i 

el rendiment dels serveis de la Universitat, i promoure la 

col·laboració de la societat en el finançament d'aquesta. 

Article 70 

El Consell Social és l’òrgan de participació de la societat en la 
Universitat i ha d’exercir d’element d’interrelació entre la 
societat i la Universitat. D’acord amb la normativa vigent, li 
correspon, entre altres funcions, supervisar les activitats de 
caràcter econòmic de la Universitat i el rendiment dels seus 
serveis, així com promoure la col·laboració de les 
administracions i de la societat en el finançament de la 
Universitat. Ha d’aprovar un pla anual d’actuacions destinat a 
promoure les relacions entre la Universitat i el seu entorn 
professional, econòmic i social al servei de la qualitat de 
l’activitat universitària. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 68 

El Consell Social està format per nou membres representatius de 
la societat catalana i per sis membres representants de la 
comunitat universitària. La representació de la comunitat 
universitària en el Consell Social està constituïda pel rector o la 
rectora, el secretari o la secretària general i el o la gerent, com a 
membres nats, i per un representant del personal docent i 
investigador, un o una estudiant i un membre del personal 
d'administració i serveis, elegits pel Consell de Govern entre els 
seus membres per un període màxim de quatre anys. 

Article 71 

El Consell Social està format per nou membres representatius de 
la societat catalana i per sis membres representants de la 
comunitat universitària. La representació de la comunitat 
universitària en el Consell Social està constituïda pel rector o la 
rectora, el secretari o la secretària general i el o la gerent, com a 
membres nats, i per un representant del personal docent i 
investigador, un representant de l’alumnat i un membre del 
personal d’administració i serveis, elegits pel Consell de Govern 
entre els seus membres per un període màxim de quatre anys. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 69 

Són competències del Consell Social: 

a)col·laborar amb el Consell de Govern en la definició dels 
criteris i els objectius del planejament estratègic de la 
Universitat, 
 
 
 
 
b) 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, 
c) supervisar les activitats de caràcter econòmic, fer el 
seguiment del pressupost i aprovar, a proposta del Consell de 
Govern, la programació i la despesa pluriennal de la Universitat, 
 
 

 
 
 
d) aprovar els preus dels ensenyaments propis de la Universitat, 
els dels cursos d'especialització i els dels serveis de la 
Universitat, 
 
e) aprovar les propostes d'operacions d'endeutament i d'aval, 
acordar les transferències de crèdit d'operacions de capital a 
operacions corrents i les sol·licituds de crèdit extraordinari o 

suplements de crèdit, 
f) vetllar pel patrimoni de la Universitat, aprovar la desafectació 
de béns i autoritzar el rector o la rectora a adoptar els acords 
d'adquisició, disposició i gravamen dels béns que la precisin, 

Article 72 

Són competències del Consell Social: 

a) Impulsar la participació de la societat en la millora de la 
Universitat, així com canalitzar les seves necessitats vers a la 
societat, 
b) Col·laborar amb el Consell de Govern en la definició 
dels criteris i els objectius del plantejament estratègic de la 
Universitat, 
c)  Assessorar, si escau, al Consell de Govern, quant al disseny 
de la planificació formativa i estratègica de la Universitat,  
d) 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, 
e)  Supervisar les activitats de caràcter econòmic, fer el 
seguiment del pressupost i aprovar, a proposta del Consell de 
Govern, la programació i la despesa pluriennal de la Universitat, 
f) Assumir un paper actiu quant a l’obtenció del finançament 

públic i privat, suficient i estable, que permeti a la Universitat 
de Barcelona acomplir les seves funcions de docència, recerca i 
transferència de coneixement i tecnologia, 
g) Aprovar, a proposta del Consell de Govern, els preus 
dels ensenyaments propis de la Universitat, el dels cursos 
d’especialització, formació continuada  i els dels serveis de la 
Universitat, 
h) Aprovar les propostes d’operacions d’endeutament i 
d’aval, acordar les transferències de crèdit d’operacions de 
capital a operacions corrents i les sol·licituds de crèdit 

extraordinari o suplements de crèdit, 
i) Vetllar pel patrimoni de la Universitat, aprovar la desafectació 
de béns i autoritzar el rector o la rectora a adoptar els acords 
d’adquisició, disposició i gravamen dels béns que la precisin, 

Aquest article es va aprovar per majoria de la Comissió claustral 
tècnica amb l’únic vot particular en contra del Sr. Andrés Millan 
(estudiant) a la seva lletra f)  
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g) aprovar la constitució, la modificació i l'extinció d'entitats 
jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de la 
Universitat, i aprovar la participació de la Universitat en altres 
entitats, 
h) contribuir a la supervisió i l'avaluació de la qualitat, del 
rendiment i de la viabilitat econòmica i social de la Universitat, 
en col·laboració amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari a Catalunya, 
i) acordar la política de beques, d'ajuts i de crèdits per a l'estudi 
i la recerca, 
j) acordar, a proposta del Consell de Govern, l'assignació 
singular i individual de retribucions addicionals al personal 
docent i investigador.  
k)Determinar els llocs als quals correspon l'assignació d'un 

complement específic, i informar sobre els convenis col·lectius 
del personal laboral abans de formalitzar-los, i 
l) totes les altres que la normativa vigent i el present Estatut li 
atribueixin. 

j) Aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats 
jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de la 
Universitat, i aprovar la participació de la Universitat en altres 
entitats, 
k)  Contribuir a la supervisió i l’avaluació de la qualitat, del 
rendiment i de la viabilitat econòmica i social de la Universitat, 
en col·laboració amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari a Catalunya, 
l) Acordar la política de beques, d’ajuts i de crèdits per a l’estudi 
i la recerca, 
m) Acordar, a proposta del Consell de Govern, l’assignació 
singular i individual de retribucions addicionals al personal 
docent i investigador.  
n)Determinar els llocs als quals correspon l’assignació d’un 

complement específic, i informar sobre els convenis col·lectius 
del personal laboral abans de formalitzar-los, i 
o)Totes les altres que la normativa vigent i el present Estatut li 
atribueixin. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 70 

70.1 El Consell Social es regula d'acord el que estableix la 
normativa vigent i elabora les seves pròpies normes de 
funcionament. 

70.2 El Consell Social ha de tenir un pressupost propi, com a 
centre de cost independent i específic dins el pressupost de la 
Universitat. Aquest pressupost incorpora les despeses de 
funcionament i de personal del Consell Social, sens perjudici que 
es puguin utilitzar, amb aquesta finalitat, els serveis 
administratius de la Universitat. 

Article 73 

73.1 El Consell Social es regula d’acord el que estableix la 
normativa vigent i elabora les seves pròpies normes de 
funcionament. 

73.2 El Consell Social ha de tenir un pressupost propi, com a 
centre de cost independent i específic dins el pressupost de la 
Universitat. Aquest pressupost incorpora les despeses de 
funcionament i de personal del Consell Social, sens perjudici que 
es puguin utilitzar, amb aquesta finalitat, els serveis 
administratius de la Universitat. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 71 

71.1 El rector o la rectora és la màxima autoritat acadèmica de 
la Universitat i el seu representant legal. Com a òrgan 
unipersonal de govern, exerceix la direcció i la gestió de la 
Universitat. 

71.2 Presideix el Claustre Universitari, el Consell de Govern i la 
Junta Consultiva, forma part del Consell Social i n'executa els 
acords. També és president nat o presidenta nada de les entitats 
del Grup Universitat de Barcelona. 

 

 
71.3 En cas de vacant, absència o malaltia del rector o la 
rectora, n'assumeix accidentalment les funcions el vicerector o la 
vicerectora que aquell o aquella designi i, si aquest o aquesta 
manca, el vicerector o la vicerectora de més categoria 
acadèmica i el o la de més antiguitat a la Universitat de 
Barcelona, per aquest ordre. 

Article 74 

74.1 El rector o la rectora és la màxima autoritat acadèmica de 
la Universitat i el seu representant legal. Com a òrgan 
unipersonal de govern, exerceix la direcció i la gestió de la 
Universitat. 

74.2 Presideix el Claustre Universitari, el Consell de Govern, el 
Consell de Direcció, la Junta Consultiva i la Conferència de 
Degans o  Deganes i Directors o Directores de centre, forma 
part del Consell Social i n’executa els acords. També és 
president nat o presidenta nada de les entitats del Grup 
Universitat de Barcelona.  

74.3 En cas de  absència o malaltia del rector o la rectora, 
n’assumeix  les funcions el vicerector o la vicerectora que 
designi. En cas de vacant del rector o la rectora, n’assumeix 
accidentalment les funcions el vicerector o vicerectora que aquell 
o aquella designi, sempre que aquest o aquesta reuneixin les 
condicions fixades en aquest Estatut per ocupar el càrrec de 
rector i, si manca aquesta designació, el vicerector o la 
vicerectora de més categoria acadèmica i de més antiguitat a la 
Universitat de Barcelona. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 72 

72.1 El rector o la rectora és elegit per la comunitat 
universitària, mitjançant l'elecció directa i el sufragi universal 
lliure i secret, entre el personal funcionari del cos de catedràtics 
d'universitat en actiu que presti serveis a la Universitat de 
Barcelona. 

72.2 El mandat del rector o la rectora té una durada de quatre 

anys i és renovable per a un únic mandat. 

72.3 És proclamat rector o rectora el candidat o la candidata 
que obté, en primera volta, més de la meitat dels vots a 
candidatures vàlidament emesos, una vegada aplicades les 
ponderacions corresponents. Si cap candidat o candidata no els 
assoleix, es procedeix a una segona votació, en la qual només 
poden concórrer els dos candidats que han obtingut més vots 
en la primera volta. En la segona volta és proclamat el candidat 
o la candidata que obté la majoria simple de vots, després 
d'aplicar aquelles mateixes ponderacions. 

72.4 El vot per a l'elecció del rector o la rectora és ponderat per 
sectors de la comunitat universitària segons els percentatges 
inicials següents: 

a) el vot conjunt del professorat doctor dels cossos docents 
universitaris té el valor del 51 % del total de vots a 
candidatures vàlidament emesos per la comunitat universitària, 
 
b) el vot de l'altre personal docent i investigador té el valor del 
9 %, 

c) el vot de l'alumnat té el valor del 30 %, i 
 
 
 

Article 75 

75.1 El rector o la rectora és elegit per la comunitat 
universitària, mitjançant l’elecció directa i el sufragi universal 
lliure i secret, entre el personal funcionari del cos de catedràtics 
d’universitat en actiu que presti serveis a la Universitat de 
Barcelona i  tingui reconeguts tres períodes per mèrits docents i 
dos períodes per mèrits d’investigació.  

75.2 El mandat del rector o la rectora té una durada de quatre 

anys i és renovable per a un únic mandat. 

75.3 És proclamat rector o rectora el candidat o la candidata 
que obté, en primera volta, més de la meitat del vots a 
candidatures vàlidament emesos, una vegada aplicades les 
ponderacions corresponents. Si cap candidat o candidata no els 
assoleix, es procedeix a una segona votació, en la qual només 
poden concórrer els dos candidats que han obtingut més vots 
en la primera volta. En la segona volta és proclamat el candidat 
o la candidata que obté la majoria simple de vots, després 
d’aplicar aquelles mateixes ponderacions. 

75.4 El vot per a l’elecció del rector o la rectora és ponderat per 
sectors de la comunitat universitària segons els percentatges 
inicials següents: 

a) El vot conjunt del professorat doctor amb vinculació 
permanent a la universitat té el valor del 51 % del total de 
vots a candidatures vàlidament emesos per la comunitat 
universitària, 
b) El vot de l’altre personal docent i del personal investigador 
té el valor del 9 %, 

c) El vot de l’alumnat té el valor del 30 %. Aquest percentatge 
haurà de distribuïr-se, segons el nombre de matriculats, entre 
el col·lectiu d’estudiants de grau i màster i el col·lectiu 
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d) el vot del personal d'administració i serveis té el valor del 10 

%. 

72.5  El Claustre Universitari revisa periòdicament els 
percentatges de ponderació dels diferents col·lectius de 
l'apartat anterior, d'acord amb la normativa vigent i amb 
l'objectiu de fomentar la representació més equitativa 
d'aquests. La primera revisió dels percentatges es farà abans de 
la propera convocatòria electoral. 

72.6 A l'efecte d'atorgar el valor corresponent al vot de 
cadascun dels sectors tenint en compte els anteriors 
percentatges, en cada procés electoral la Junta Electoral 
Permanent determina després de l'escrutini els coeficients de 
ponderació que correspon aplicar al vot a candidatures 

vàlidament emès en cada sector. 

d’investigadors en formació, 
d) El vot del personal d’administració i serveis té el valor del 
10%. 

75.5 El Claustre Universitari revisa periòdicament els 
percentatges de ponderació dels diferents col·lectius de 
l’apartat anterior, d’acord amb la normativa vigent i amb 
l’objectiu de fomentar la representació més equitativa 
d’aquests. 

 
75.6 A l’efecte d’atorgar el valor corresponent al vot de 
cadascun dels sectors tenint en compte els anteriors 
percentatges, en cada procés electoral la Junta Electoral 
Permanent determina desprès de l’escrutini els coeficients de 

ponderació que correspon aplicar al vot a candidatures 
vàlidament emès en cada sector. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 73 

Són competències del rector o la rectora, d'acord amb la 
normativa aplicable en cada cas: 
a) representar oficialment la Universitat davant els poders 
públics i les entitats públiques i privades, com també delegar 
per a l'exercici d'aquesta representació, 
b) expedir, en nom del cap d'estat, els títols homologats dels 
ensenyaments que la Universitat imparteix i, en nom propi, els 
títols, diplomes i certificats propis de la mateixa Universitat, 
c) nomenar i separar els càrrecs de govern de la Universitat, 
d) nomenar i separar els vicerectors i les vicerectores i delegar-
los competències, 
e) nomenar i separar el secretari o la secretària general, 
f) nomenar, d'acord amb el Consell Social, i separar, escoltat el 
Consell de Govern, el o la gerent, 
g) presidir les fundacions i participar en els òrgans de govern de 
les entitats i empreses del Grup Universitat de Barcelona, 
personalment o mitjançant el nomenament d'un o més 

representants de la Universitat, 
h) nomenar el personal acadèmic i el personal d'administració i 
serveis de la Universitat i signar-ne els contractes, 
i) nomenar els membres de les comissions dels concursos 
d'accés i de contractació del personal acadèmic, 
 
 
 
j) adoptar les decisions relatives a les situacions administratives 
i les incompatibilitats del personal de la Universitat, i exercir-hi 

la potestat disciplinària, 
k) resoldre els recursos administratius d'acord amb aquest 
Estatut i la legislació vigent, 

Article 76 

Són competències del rector o la rectora, d’acord amb la 
normativa aplicable en cada cas: 
 
a) Representar oficialment la Universitat davant dels poders 
públics i les entitats públiques i privades, com també delegar 
per a l’exercici d’aquesta representació, 
b) Expedir, en nom del cap d’estat, els títols de caràcter oficial 
dels ensenyaments que la Universitat imparteix i, en nom propi, 
els títols, diplomes i certificats propis de la mateixa Universitat, 
c) Nomenar i separar els càrrecs de govern de la Universitat, 
d) Nomenar i separar els vicerectors i vicerectores i delegar-los 
competències, 
e) Nomenar i separar el secretari o la secretària general,  
f) Nomenar, d’acord amb el Consell Social, i separar, escoltat 
el Consell de Govern, el o la gerent , 
g) Nomenar, si escau, entre tots els membres de la comunitat 
universitària, delegats per a l'exercici de funcions específiques. 

h) Presidir les fundacions i participar en els òrgans de govern 
de les entitats i empreses del Grup Universitat de Barcelona, 
personalment o mitjançant el nomenament d’un o més 
representants de la Universitat,  
i) Nomenar el personal acadèmic i el personal d’administració i 
serveis de la Universitat i signar-ne els contractes,  
j) Nomenar els membres de les comissions dels concursos 
d’accés i de contractació del personal acadèmic i dels 
investigadors en formació, 
k) Adoptar les decisions relatives a situacions administratives i 

les incompatibilitats del personal de la Universitat, i exercir-hi la 
potestat disciplinària,  
l) Resoldre els recursos administratius d’acord amb aquest 
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l) autoritzar les despeses i ordenar els pagaments de la 
Universitat, 
m) exercir totes les facultats de govern i administració no 
atribuïdes expressament per aquest Estatut als altres òrgans de 
la Universitat, i 
n) totes les que la normativa vigent i el present Estatut li 
atribueixin. 

Estatut i la legislació vigent,  
m) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments de la 
Universitat,  
n)  Exercir totes les facultats de govern i administració no 
atribuïdes expressament per aquest Estatut als altres òrgans de 
la Universitat, i 
o)  Totes aquelles altres que la normativa vigent i el present 
Estatut li atribueixin. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 741 

74.1 El rector o la rectora, en l'exercici de les seves 
competències, és assistit pel Consell de Direcció, que presideix, 
format pels vicerectors, les vicerectores, el secretari o la 
secretària general i el o la gerent. 

74.2 El rector o la rectora pot nomenar, entre tots els membres 
de la comunitat universitària, delegats per a l'exercici de 
funcions específiques. 

74.3 El rector o la rectora pot convocar a les reunions del 
Consell de Direcció els delegats, les delegades, els directors i les 
directores de les àrees acadèmiques, els directors i les 
directores de les agències i altres persones, si ho considera 
oportú. 

  

 

 

 

                                                           

1
 El contingut d’aquest article es troba en l’article 65 i en el 76 apartat g) del Projecte d’Estatut. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 75 

75.1 Els vicerectors i les vicerectores són nomenats i separats 
pel rector o la rectora entre el professorat doctor que presti 
serveis a la Universitat. 

 

 

75.2 Els vicerectors i les vicerectores actuen amb l'autoritat 
delegada del rector o la rectora en tots els afers que aquest o 
aquesta els encomani i tenen la comesa d'assumir-ne la 
substitució quan convingui. Tenen encarregades funcions 
específiques delegades pel rector o la rectora i presideixen les 
comissions del Consell de Govern que s'ocupen d'aquests 
temes. 

Article 77 

77.1 Els vicerectors i les vicerectores són nomenats i separats 
pel rector o la rectora entre el professorat doctor que presti 
serveis a la Universitat i tingui reconeguts dos períodes per 
mèrits docents i un període per mèrits d’investigació. En tot cas, 
el nombre de vicerectors o vicerectores no pot superar els 
dotze. 

77.2 Els vicerectors i les vicerectores actuen amb l’autoritat 
delegada del rector o la rectora en tots els afers que aquest o 
aquesta els encomani i tenen la comesa d’assumir-ne la 
substitució quan convingui. Tenen encarregades funcions 
específiques delegades pel rector o la rectora i presideixen les 
comissions del Consell de Govern que s’ocupen d’aquests 
temes. 

 

 



Quadre comparatiu Projecte Nou Estatut de la Universitat de Barcelona 

Associació d’Estudiants Progressistes 

Desembre 2013 

 
- Delegat del rector per a la Governança, la reforma de l'Estatut de la UB i Assumptes Jurídics Esborrany núm. 2 

- Serveis Jurídics de la Universitat de Barcelona i Grup UB 08/11/2013 

 108/246 

 

 

TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 76 

76.1 El rector o la rectora nomena i separa el secretari o la 
secretària general entre el personal funcionari públic del grup A 
que presti serveis a la Universitat de Barcelona. El secretari o la 
secretària general és secretari o secretària del Claustre 
Universitari, del Consell de Govern i de la Junta Consultiva, i 
aixeca acta de totes les reunions que aquests òrgans duguin a 

terme. 

 

 

76.2 El secretari o la secretària general és el fedatari o la 
fedatària dels acords dels òrgans col·legiats de govern de la 
Universitat, en custodia les actes i n'expedeix certificacions. 

76.3 Són competències del secretari o la secretària general: 
a) garantir la publicitat dels acords de la Universitat, 
b) dirigir i organitzar el Registre de la Universitat, 
 
 
c) dirigir i custodiar l'Arxiu General de la Universitat, 
d) dirigir i coordinar els serveis jurídics de la Universitat, i 
e) totes les que li atribueixin la normativa vigent, el present 
Estatut i els reglaments que el despleguin. 

Article 78 

78.1 El rector o la rectora nomena i separa el secretari o la 
secretària general entre el personal funcionari públic que presti 
serveis a la Universitat de Barcelona i pertanyi als cossos per a l’ 
ingrés dels quals s’exigeixi estar en possessió del títol de 
Doctor, Graduat, Llicenciat,  Enginyer, Arquitecte o equivalent. 
El secretari o la secretària general és secretari o secretària del 

Claustre Universitari, del Consell de Govern, del Consell de 
Direcció, de la Junta Consultiva i de l’òrgan assessor de política 
científica, i aixeca acta de totes les reunions que aquests òrgans 
duguin a terme.  

78.2 El secretari o la secretària general és el fedatari o la 
fedatària pública dels acords dels òrgans col·legiats de govern 
de la Universitat, en custodia les actes i n’expedeix 
certificacions. 

78.3 Són competències del secretari o la secretària general: 
 

a) Garantir la publicitat dels acords de la Universitat, 
b) Dirigir i organitzar el Registre de la Universitat, tot 
coordinant el desenvolupament i l’aplicació de la normativa 
sobre l’ús dels mitjans electrònics, 
c) Dirigir i custodiar l’Arxiu General de la Universitat, 
d) Dirigir i coordinar els serveis jurídics de la Universitat, i 
e) Totes les que li atribueixin la normativa vigent, el present 
Estatut i els reglaments que el despleguin. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 77 

77.1 Correspon al o a la gerent la direcció i la gestió dels 
recursos de la Universitat sota la direcció del rector o la rectora 
i seguint les directrius establertes pel Consell de Govern i pel 
Consell Social. 

77.2 La Gerència fixa els criteris d'actuació que han de permetre 
un millor funcionament administratiu de la Universitat i vetlla 
pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi 
ambient en el seu àmbit d'actuació per tal de facilitar i garantir 
al personal unes condicions segures en l'exercici de les seves 
activitats. 

77.3 El o la gerent és responsable, davant el rector o la rectora i 
davant el Claustre Universitari, del personal d'administració i 
serveis. 

77.4 El o la gerent és nomenat o nomenada, d'acord amb el 
Consell Social, i separat o separada, escoltat el Consell de 
Govern, pel rector. 

77.5 El o la gerent forma part del Claustre Universitari, del 
Consell de Govern i del Consell Social. 

77.6 El o la gerent no pot exercir funcions docents. 

Article 79 

79.1 Correspon al o la gerent la direcció i la gestió dels recursos 
de la Universitat sota la direcció del rector o la rectora i seguint 
les directrius establertes pel Consell de Govern i pel Consell 
Social. 

79.2 La Gerència fixa els criteris d’actuació que han de permetre 
un millor funcionament administratiu de la Universitat i vetlla 
pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi 
ambient en el seu àmbit d’actuació per tal de facilitar i garantir 
al personal unes condicions segures en l’exercici de les seves 
activitats. 

79.3 El o la gerent és responsable, davant del rector o la 
rectora i davant el Claustre Universitari, del personal 
d’administració i serveis. 

79.4 El o la gerent és nomenat o nomenada, d’acord amb el 
Consell Social, i separat o separada, escoltat el Consell de 
Govern, pel rector o la rectora. 

79.5 El o la gerent forma part del Claustre Universitari, del 
Consell de Govern, del Consell Social i del Consell de Direcció. 

79.6 El o la gerent no pot exercir funcions docents. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 78 

La Universitat de Barcelona gaudeix de les prerrogatives pròpies 
de les administracions públiques. 

Article 80 

La Universitat de Barcelona gaudeix de les prerrogatives pròpies 
de les administracions públiques que li atribueixen la 
Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la resta de 
l’ordenament jurídic. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 79 

79.1 Les resolucions del rector o la rectora i els acords del 
Claustre Universitari, del Consell de Govern i del Consell Social 
exhaureixen la via administrativa i són impugnables directament 
davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 

79.2 Les resolucions dels òrgans que no exhaureixen la via 
administrativa poden ser objecte de recurs davant el rector o la 
rectora. 

Article 81 

81.1 Les resolucions del rector o la rectora i els acords del 
Claustre Universitari, del Consell de Govern i del Consell Social 
exhaureixen la via administrativa i són impugnables directament 
davant la jurisdicció ordinària. 

81.2 Les resolucions dels òrgans que no exhaureixen la via 
administrativa poden ser objecte de recurs davant del rector o 
la rectora 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 80 

80.1 Els òrgans col·legiats són convocats pel secretari o la 
secretària per ordre del seu president o la seva presidenta, que 
n'estableix la convocatòria per decisió pròpia o a petició d'una 
cinquena part dels membres, amb un mínim de tres dies hàbils 
d'anticipació, llevat que el seu propi reglament determini un 
altre període. 

 
80.2 Els membres dels òrgans col·legiats tenen el deure 
d'assistir a les sessions convocades si no hi ha una causa 
justificada que ho impedeixi. 

 
 
 
 
80.3 Llevat dels casos d'exigència de majoria absoluta, els 
acords es prenen per majoria simple dels vots vàlidament 
emesos. En cas d'empat, el vot del president és diriment. 
 
80.4 Les notificacions i els drets i deures dels membres dels 
òrgans col·legiats s'han d'adequar al règim de garanties del dret 
administratiu. 

Article 82 

82.1 Els òrgans col·legiats són convocats per la persona que 
assumeix la secretaria per ordre de la persona que exerceixi la 
presidència, que n’estableix la convocatòria per decisió pròpia o 
a petició d’una cinquena part dels membres, llevat que aquest 
Estatut disposi altra proporció, amb un mínim de tres dies hàbils 
d’anticipació, llevat que el seu propi reglament determini un 
altre període. 

82.2 Els membres dels òrgans col·legiats tenen el deure 
d’assistir a les sessions convocades si no hi ha una causa 
justificada que ho impedeixi. 

82.3 La manca d’assistència no justificada a dues sessions 
consecutives o a tres no consecutives del Claustre Universitari 
implicarà el cessament com a membre d’aquest i s’aplicarà el 
mecanisme de substitució, d’acord amb la normativa vigent. 

82.4 Llevat dels casos d’exigència de majoria absoluta, els 
acords es prenen per majoria simple dels vots vàlidament 
emesos. En cas d’empat, el vot de la presidència és diriment. 

82.5 Les notificacions i els drets i deures dels membres dels 
òrgans col·legiats s’han d’adequar al règim de garanties del dret 
administratiu. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 81 

81.1 Els membres de la comunitat universitària que ocupen 
càrrecs unipersonals de govern han de dedicar-se a temps 
complet a la Universitat. 

81.2 Ningú no pot ocupar més d'un càrrec unipersonal de 
govern al mateix temps. 

81.3 Tots els càrrecs unipersonals de govern elegits tenen una 

durada de quatre anys i són renovables per a un únic mandat, 
sense que es pugui tornar a ocupar el mateix càrrec fins que 
hagi transcorregut un període de temps igual o superior al d'un 
mandat. 

81.4 Si no hi ha una norma específica, tots els càrrecs 
unipersonals de govern són revocables per acord de l'òrgan que 
els va elegir, adoptat per majoria absoluta dels membres de 
dret de l'òrgan. 

81.5 Tots els càrrecs unipersonals nomenats a proposta d'un 
altre cessen quan acaba el mandat del càrrec que els va 
proposar, sens perjudici de la seva continuïtat en funcions fins 
que hi hagi un nou nomenament. 

Article 83 

83.1 Els membres de la comunitat universitària que ocupen 
càrrecs unipersonals de govern han de dedicar-se a temps 
complet a la Universitat. 

83.2 Ningú pot ocupar més d’un càrrec unipersonal de govern al 
mateix temps. 

83.3 Tots els càrrecs unipersonals de govern elegits tenen una 

durada de quatre anys i són renovables per a un únic mandat, 
sense que es pugui tornar a ocupar el mateix càrrec fins que 
hagi transcorregut un període de temps igual o superior al d’un 
mandat.  

83.4 Si no hi ha una norma específica, tots els càrrecs 
unipersonals de govern són revocables per acord de l’òrgan que 
els va elegir, adoptat per la majoria absoluta dels membres de 
dret de l’òrgan. 

83.5 Tots els càrrecs unipersonals nomenats cessen quan acaba 
el mandat del càrrec que els va proposar, sens perjudici de la 
seva continuïtat en funcions fins que hi hagi un nou 
nomenament. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 82 

L'elecció de representants del professorat doctor dels cossos 
docents universitaris, de l'altre personal docent i investigador i 
del personal d'administració i serveis als òrgans de govern 
col·legiats es fa mitjançant el sistema de llistes obertes. El 
nombre màxim de candidats o candidates susceptibles de ser 
votats no pot superar el 75% dels que hagin de ser escollits. 

Article 83 

Correspon al Claustre Universitari aprovar la normativa de règim 
electoral dels òrgans de govern de la Universitat de Barcelona. 

 Article 84 

84.1 L’elecció dels representants del professorat doctor amb 
vinculació permanent, de l’altre personal docent, del personal 
investigador i del personal d’administració i serveis als òrgans 
de govern i de representació col·legiats es fa mitjançant el 
sistema de llistes obertes. El nombre màxim de candidats o 
candidates susceptibles de ser votats no pot superar el 75 % 
dels que hagin de ser escollits.  

84.2 Correspon al Claustre Universitari aprovar la normativa de 
règim electoral dels òrgans de govern i de representació de la 
Universitat de Barcelona.   
 
84.3 D’acord amb la normativa a que fa referència l’apartat 
anterior d’aquest article i allò que estableix aquest Estatut, el 
Consell de Govern aprovarà  la normativa de desenvolupament 
per a l’elecció de degans o deganes, directors o directores 
d’escola, directors o directores d’instituts universitaris de 

recerca i dels o de les caps d’estudi.  
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TÍTOL IV. DE LA DOCÈNCIA I L’ESTUDI 
 

 

 
 

Tots els articles que inclou aquest Títol (articles 85 a 104) han estat aprovats per unanimitat per la Comissió claustral tècnica. 
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 TÍTOL IV. DE LA DOCÈNCIA I L’ESTUDI  
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 84 

84.1 La Universitat de Barcelona té com una de les seves 
missions fonamentals la transmissió del coneixement científic, 
tècnic, artístic i cultural, la preparació per a l'exercici 
professional i el foment de la capacitat intel·lectual, moral i 
cultural de l'alumnat. 

84.2 La Universitat de Barcelona adopta les mesures 
necessàries per a la plena integració de la seva activitat docent 
en l'espai europeu d'educació superior. 

 

 

 
84.3 La Universitat de Barcelona promou en els plans d'estudis 
l'oferta de matèries relacionades amb el medi ambient, el 
desenvolupament sostenible, la cultura de la pau i el progrés 
social i humà fonamentat en els drets humans. 

Article 85 

85.1 La Universitat de Barcelona té com a una de les seves 
missions fonamentals la generació i la transmissió del 
coneixement científic, tècnic, artístic i cultural, la preparació per 
a l’exercici professional, i el foment de la capacitat intel·lectual, 
moral i cultural de l’alumnat i dels investigadors en formació. 

85.2 La Universitat de Barcelona desenvolupa la seva activitat 
docent en l’espai europeu d’educació superior, impulsa la 
internacionalització dels seus estudis i la mobilitat del seu 
personal i estudiants i afavoreix l’ocupabilitat del seu alumnat, 
investigadors en formació i titulats.  

85.3 La Universitat de Barcelona, com a principi general de la 
seva actuació, reconeix i fomenta la relació i potenciació mútua 
entre docència, recerca i transferència de coneixement i 
tecnologia. 
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 TÍTOL IV. DE LA DOCÈNCIA I L’ESTUDI 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

 Article 86 

86.1 La Universitat de Barcelona té com un dels seus objectius 
fonamentals la qualitat de la docència i l’impulsa com a 
element de prestigi i projecció externa de la institució. Amb 
aquest propòsit desenvolupa les actuacions adients de suport a 
la docència i l’aprenentatge, impuls de la millora i innovació 
docent, formació del professorat i avaluació de la docència. 

 86.2 La Universitat de Barcelona impulsa la coordinació, 
l’interdisciplinaritat i la transversalitat com a base de la seva 
activitat i organització docent.  

86.3 La Universitat de Barcelona promou la millora i l’adaptació 
de les metodologies docents, així com impulsa l’ús de les 
tecnologies de la informació i de la comunicació. 
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TÍTOL IV. DE LA DOCÈNCIA I L’ESTUDI 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 85 

85.1 El Consell Social, a proposta del Consell de Govern, aprova 
la programació estratègica de la docència en els diferents grups 
d'ensenyaments de la Universitat de Barcelona amb una 
programació pluriennal. 

85.2 Aquesta programació ha d'establir els mètodes d'avaluació 
i de correcció anual de les deficiències que es detectin en el 
seu desenvolupament. 

85.3 En la conclusió d'aquesta avaluació, el Consell de Govern 
aprova un document d'anàlisi dels resultats obtinguts, elaborat 
pel Consell de Direcció, que s'haurà de tenir en compte en les 

programacions posteriors. 

Article 87 

87.1 El Consell Social, a proposta del Consell de Govern, aprova 
la programació de titulacions. 

87.2 Aquesta programació ha d’establir els mètodes d’avaluació 
i de correcció anual de les deficiències que es detectin en el 
seu desenvolupament. 

87.3 En la conclusió d’aquesta avaluació, el Consell de Govern 
aprova un document d’anàlisi dels resultats obtinguts, elaborat 
pel Consell de Direcció, que s’haurà de tenir en compte en les 
programacions posteriors. 
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TÍTOL IV. DE LA DOCÈNCIA I L’ESTUDI 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 86 

86.1 La Universitat de Barcelona estableix ensenyaments 
conduents a l'obtenció de títols oficials i amb validesa a tot el 
territori estatal, de títols, diplomes i certificats propis, i de 
formació continuada al llarg de tota la vida, amb subjecció a la 
legislació vigent. 

 

 

86.2 La Universitat de Barcelona adopta les mesures 
necessàries per garantir la qualitat dels ensenyaments, la 
flexibilitat dels plans d'estudis i l'adequació permanent. 

86.3 La Universitat de Barcelona manté actualitzat un catàleg 
d'ensenyaments, amb l'explicació dels continguts formatius 
bàsics i la seva aplicació en el sector productiu, al qual dóna la 
publicitat necessària. 

86.4 La Universitat de Barcelona estructura els seus estudis 
d'acord amb la legislació vigent. La superació dels estudis 
conduents a l'obtenció de títols oficials i amb validesa a tot el 
territori estatal dóna dret, en els termes que estableix el govern 
de l'Estat, a l'obtenció dels títols de diplomatura universitària, 
arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, 
arquitectura, enginyeria, professional sanitari especialista, 
doctorat, i els que els substitueixin. 

86.5 La Universitat de Barcelona, en el marc de l'espai europeu 
d'ensenyament superior, estructurarà els seus estudis en dos 
nivells: un primer nivell de formació àmplia i de caràcter 
generalista i transversal, que ofereixi una qualificació 
professional d'acord amb el mercat laboral europeu, i un segon 

Article 88 

88.1 La Universitat de Barcelona estableix ensenyaments 
conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa a tot el 
territori estatal, diplomes i certificats propis, i de formació 
continuada, amb subjecció a la legislació vigent. La superació 
dels estudis conduents a l’obtenció de títols oficials i amb 
validesa a tot el territori estatal dóna dret, en els termes que 
estableix el govern de l’Estat, a l’obtenció dels títols de grau, 

màster universitari, doctorat, i els que els substitueixin. 

88.2 La Universitat de Barcelona adopta les mesures 
necessàries per garantir la qualitat dels ensenyaments, la 
flexibilitat dels plans d’estudi i la seva adequació permanent. 

88.3 La Universitat de Barcelona manté actualitzat el catàleg 
d’ensenyaments, amb l’explicació dels continguts formatius 
bàsics i la seva aplicació professional, al que dóna la publicitat 
necessària. 
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nivell amb un caràcter d'especialització científica i tècnica, de 
formació professional avançada o d'orientació a la recerca. 
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TÍTOL IV. DE LA DOCÈNCIA I L’ESTUDI 
cia i l’estudi 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 87 

A l'efecte de garantir la transparència i la comparabilitat 
exigides per l'espai europeu d'educació superior, els títols i els 
diplomes expedits per la Universitat de Barcelona 
s'acompanyen del suplement europeu del títol, d'acord amb la 

normativa vigent. 

Article 89 

A l’efecte de garantir la transparència i la comparabilitat 
exigides per l’espai europeu d’educació superior, els títols 
expedits per la Universitat de Barcelona s’acompanyen del 
suplement europeu del títol, d’acord amb la normativa vigent. 
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TÍTOL IV. DE LA DOCÈNCIA I L’ESTUDI 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 88 

88.1 La Universitat crea les estructures que consideri 
necessàries perquè actuïn com a suport a la docència i a 
l'estudi. 

88.2 La Universitat promou l'extensió i la consolidació de la 
figura del tutor o tutora d'estudis. L'organització de les tutories 
depèn dels consells d'estudis. 

Article 90 

90.1 La Universitat de Barcelona crea les estructures que 
considera necessàries perquè actuïn com a suport a la 
docència, l’aprenentatge i l’estudi. 

90.2 La Universitat promou l’extensió i la consolidació de 
diverses modalitats d’acció tutorial. L’organització de l’acció 
tutorial depèn dels consells d’estudis i de les comissions de 
màsters universitaris. 
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TÍTOL IV. DE LA DOCÈNCIA I L’ESTUDI 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 89 

La Universitat de Barcelona organitza cursos de reciclatge i 
d'actualització docent del seu professorat al llarg de tota la 
seva vida acadèmica a fi de garantir una docència de qualitat. 
També ofereix cursos per a la formació pedagògica dels 
graduats que vulguin dedicar-se a la docència. 

Article 91 

La Universitat de Barcelona, dins d’un pla institucional de 
formació del professorat, organitza cursos d’actualització 
docent i formació continuada, a fi de contribuir a una docència 
de qualitat. També ofereix cursos per a la formació pedagògica 
dels titulats que vulguin dedicar-se a la docència. 
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TÍTOL IV. DE LA DOCÈNCIA I L’ESTUDI 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 90 

Tenen capacitat per iniciar el tràmit de creació, supressió o 
modificació d'un ensenyament: 
a) el rector o la rectora, 
b) el Claustre Universitari, 
c) el Consell de Govern, 
d) el Consell Social, 
e) les juntes de facultat i d'escola universitària, i 
f) els consells d'estudis implicats. 

Article 92 

Tenen capacitat per iniciar el tràmit de creació, supressió o 
modificació d’un ensenyament: 
 
a) El rector o la rectora, 
b) El Claustre Universitari, 
c) El Consell de Govern, 
d) El Consell Social, 

e) Les juntes de facultat i d’escola, bé directament o prèvia 
petició dels consells d’estudis afectats 
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TÍTOL IV. DE LA DOCÈNCIA I L’ESTUDI 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 91 

91.1 Correspon al Consell Social, amb l'informe previ del 
Consell de Govern i escoltat el Claustre Universitari, aprovar la 
implantació i la supressió d'ensenyaments conduents a 
l'obtenció de títols oficials i amb validesa a tot el territori 
estatal, i fer-ne la proposta al departament de la Generalitat de 
Catalunya que tingui assignades les competències 
d'universitats. 

91.2 Correspon al Consell de Govern, amb l'informe previ de la 
Junta Consultiva, aprovar la proposta de modificació d'un 
ensenyament ja existent i trametre-la al Consell Social perquè 
la ratifiqui. 

91.3 El Consell de Govern, a proposta de les juntes de facultat 
o d'escola universitària, i amb l'informe previ de la Junta 
Consultiva, aprova els plans d'estudis i les seves modificacions, 
que es trameten al Consell Social perquè els ratifiqui. Un cop 
aprovat, el pla d'estudis es remet al departament competent en 
matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya a l'efecte 

d'obtenir-ne l'informe preceptiu. En el cas de plans d'estudis 
conduents a l'expedició de títols oficials i amb validesa a tot el 
territori de l'Estat, la proposta es tramet al Consell de 
Coordinació Universitària estatal perquè els homologui. 

91.4 Cada ensenyament és vinculat a una facultat o escola 
universitària pel Consell de Govern. 

Article 93 

 

93.1 Correspon al Consell de Govern, amb l’informe previ 
favorable del Consell Social i informat el Claustre Universitari, 
aprovar la implantació d’ensenyaments conduents a l’obtenció 
de títols oficials i amb validesa a tot l’Estat, i fer-ne la proposta 
al departament de la Generalitat de Catalunya que tingui 
assignades les competències d’universitats. 

 

93.2. Correspon al Consell de Govern, amb l’informe previ 
favorable del Consell Social i consultat el Claustre Universitari, 
aprovar la supressió d’ensenyaments conduents a l’obtenció de 
títols oficials i amb validesa a tot l’Estat, i fer-ne la proposta al 
departament de la Generalitat de Catalunya que tingui 
assignades les competències d’universitats. 

 

93.3 Correspon al Consell de Govern, prèvia informació per part 
de la Junta Consultiva i informe previ favorable del Consell 
Social, aprovar la proposta de modificació d’un ensenyament ja 
existent. 

 

93.4 El Consell de Govern, a proposta de les juntes de facultat 
o d’escola, i amb l’informe previ de la Junta Consultiva, aprova 
els plans d’estudis i les seves modificacions, que es trameten al 
Consell Social perquè els ratifiqui. Un cop aprovat, el pla 
d’estudis es remet al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
l’efecte d’obtenir-ne l’informe preceptiu. En el cas de plans 

d’estudis conduents a l’expedició de títols oficials i amb validesa 
a tot l’Estat, la memòria es tramet a l’òrgan competent perquè 

sigui verificada. 
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93.5 Cada ensenyament és vinculat a una facultat o escola pel 
Consell de Govern.  
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TÍTOL IV. DE LA DOCÈNCIA I L’ESTUDI 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 92 
92.1 Per a l'aprovació de la proposta d'implantació de nous 
ensenyaments i dels seus plans d'estudis, cal elaborar una 
memòria seguint les directrius establertes per la Comissió 
Acadèmica i que inclogui les parts següents: 
a) un estudi sobre la viabilitat científica, tècnica, cultural o 
artística de l'ensenyament, així com la justificació 
socioeconòmica de la implantació, 
b) un informe d'experts externs a la Universitat, 
c) un projecte de pla d'estudis, 
d) una proposta de vinculació a un centre, i 
e) un estudi economicofinancer del cost de la implantació i dels 
recursos humans i materials necessaris, amb una indicació 
expressa d'aquells de què no disposa el centre, i la manera 
d'obtenir-los. 
92.2 Tota proposta de modificació o supressió d'un 
ensenyament s'ha d'acompanyar d'una memòria que contingui: 
a) una justificació de la conveniència, 

b) en el cas d'una modificació, una memòria econòmica de les 
necessitats de dur-la a terme amb els recursos existents, o bé 
de les noves necessitats que genera, i 
 
 
 
 
c) un informe del consell d'estudis de l'ensenyament 
corresponent, sobre el qual cal informar prèviament la junta de 
facultat o d'escola universitària. 

92.3 La Universitat de Barcelona expedeix els títols després que 
el govern de l'Estat els hagi homologat i el departament 
competent en matèria d'universitats de la Generalitat de 
Catalunya hagi autoritzat l'inici dels estudis. 

Article 94 
 
94.1 Per a l’aprovació d’un nou ensenyament i dels seus plans 
d’estudi, cal elaborar una memòria que serà tramesa a l’òrgan 
competent per a la seva aprovació un cop que compti amb 
l’informe favorable del Consell Social, i que haurà d’incloure les 
parts següents: 
  

a) Un estudi sobre la viabilitat , així com la justificació 
socioeconòmica de la implantació, 
b) Un informe d’experts externs a la Universitat, 
c) Un projecte de pla d’estudis, 
d) Una proposta de vinculació a un centre, i 
e) Un estudi economicofinancer del cost de la implantació i 
dels recursos humans i materials necessaris, amb una indicació 
expressa d’aquells de què no disposa el centre, i la manera 
d’obtenir-los. 

 

94.2 Tota proposta de modificació o supressió d’un ensenyament 
s’ha d’acompanyar d’una memòria que contingui: 
 
a) Una justificació de la conveniència, 
b) En el cas de la modificació, una memòria econòmica de les 

necessitats de dur-la  a terme amb els recursos existents, o bé de 
les noves necessitats que genera, 

c) En el cas de la supressió, l’anàlisi d’impacte general que 
aquesta pot provocar, tot garantint, en qualsevol cas, els drets 
dels estudiants matriculats a l’ensenyament i 

d) Un informe del consell d’estudis, sobre el qual cal informar 
prèviament la junta de facultat o d’escola. 
 
94.3 La Universitat de Barcelona expedeix títols desprès que el 
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92.4 Transcorregut el període d'implantació d'un pla d'estudis, 
la Universitat l'ha de sotmetre a avaluació d'acord amb la 
normativa corresponent. 

govern de l’Estat hagi verificat les titulacions i el departament de la 
Generalitat de Catalunya competent en matèria d’universitats hagi 
autoritzat l’inici dels estudis i s’hagin complert els tràmits previstos 
a la normativa vigent d’aplicació. 
 
94.4 Transcorregut el període d’implantació d’una titulació, la 
Universitat l’ha de sotmetre a l’avaluació d’acord amb la normativa 
corresponent. 
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TÍTOL IV. DE LA DOCÈNCIA I L’ESTUDI 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 93 

93.1 La Universitat de Barcelona aprova la implantació 
d'ensenyaments conduents a l'obtenció de títols propis, i els 
corresponents plans d'estudis, pel mateix procediment seguit 
en la creació de títols oficials i amb validesa a tot l'Estat, amb 
l'excepció del tràmit d'homologació. Així mateix, el Consell de 
Govern proposa l'avaluació d'aquests estudis, segons la 
normativa corresponent. 

93.2  Mitjançant un conveni de col·laboració, que subscriu el 
rector o la rectora, el Consell de Govern pot acordar amb altres 
universitats la impartició conjunta de títols homologats o 
propis, amb subjecció al mateix pla d'estudis. En aquests casos 
s'estableix una comissió de control i seguiment mixta que es 
responsabilitza de la viabilitat d'aquests ensenyaments i que fa 
la proposta de vinculació a un centre. 

93.3 El Consell de Govern defineix els mecanismes 
d'equivalència dels òrgans i càrrecs establerts en els convenis 
per impartir ensenyaments conjuntament amb altres 
universitats, amb els consells d'estudis i els i les caps d'estudis 
previstos en aquest Estatut. 

Article 95 

95.1 La Universitat de Barcelona aprova la implantació 
d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols propis, i els 
corresponents plans d’estudis, pel mateix procediment seguit 
en la creació de títols oficials i amb validesa a tot l’Estat, amb 
l’excepció del tràmit de verificació. Així mateix, el Consell de 
Govern proposa l’avaluació d’aquests estudis, segons la 
normativa corresponent. 

95.2 Mitjançant un conveni de col·laboració, que subscriu el 
rector o la rectora, el Consell de Govern pot acordar amb altres 
universitats la impartició conjunta de títols oficials o propis, 
amb subjecció al mateix pla d’estudis. En aquests casos 
s’estableix una comissió de control i seguiment mixta que es 
responsabilitza de la viabilitat d’aquests ensenyaments i que fa 
la proposta de vinculació a un centre. 

95.3 El Consell de Govern defineix els mecanismes 
d’equivalència dels òrgans i càrrecs establerts en els convenis 
per impartir ensenyaments conjuntament amb altres 
universitats, amb els consells d’estudis i els i les caps d’estudis 
previstos en aquest Estatut. 
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TÍTOL IV. DE LA DOCÈNCIA I L’ESTUDI 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 94 

94.1 Per tal de garantir el correcte desenvolupament de les 
responsabilitats definides en aquest títol, es constitueix, com a 
delegada del Consell de Govern, la Comissió Acadèmica, 
formada per un professor o una professora representant de 
cada centre, per cinc estudiants i pel rector o la rectora, o pel 
vicerector o la vicerectora que aquell o aquella delegui, que la 
presideix. Assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, el o 
la responsable de la direcció de la gestió acadèmica de la 
Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la 
Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària de 
la Comissió Acadèmica. En són membres nats els vicerectors i 
les vicerectores de l'àmbit academicodocent. 

94.2 Pot constituir-se la Comissió Permanent de la Comissió 
Acadèmica, formada per un màxim de vuit representants dels 
centres, de manera que es garanteixi la presència dels 
diferents àmbits d'activitat universitària, per un màxim de tres 

estudiants i pel rector o la rectora, o pel vicerector o la 
vicerectora que aquell o aquella delegui, que la presideix. 
Assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, el o la 
responsable de la direcció de la gestió acadèmica de la 
Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la 
Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària 
d'aquesta Comissió Permanent. En són membres nats els 
vicerectors i les vicerectores de l'àmbit academicodocent. 

94.4 La Comissió Acadèmica pot crear subcomissions 
específiques per a afers concrets del seu àmbit d'actuació. 

Article 96 

96.1 Per tal de garantir el correcte desenvolupament de les 
responsabilitats definides en aquest títol, es constitueix, com a 
delegada del Consell de Govern, la Comissió Acadèmica, 
formada pels vicerectors o vicerectores de l’àmbit 
acadèmicodocent,  tots els degans o deganes o directors o 
directores d’escola o vicedegà-na o vicedirector-ra en qui 
deleguin, cinc representants de l’alumnat, un representant dels 
investigadors en formació, un representant tècnic del personal 
d’administració i serveis vinculat a la gestió acadèmica, el 
director o directora de l’agència de postgrau, el director o 
directora de l’agència de qualitat i el rector o la rectora que la 
presideix i que pot delegar aquesta presidència als vicerectors 
o vicerectores competents en l’àmbit acadèmicodocent. 
Assisteixen a les reunions, amb veu però sense vot, el o la 
responsable de la direcció de la gestió acadèmica de la 
Universitat i un funcionari o funcionària que designi la 
Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària de 
la Comissió Acadèmica.  

96.2. Pot consituir-se la comissió permanent de la comissió 
acadèmica, així com diferents subcomissions específiques per 
afers concrets del seu àmbit. 
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TÍTOL IV. DE LA DOCÈNCIA I L’ESTUDI 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 94 

94.3 Són funcions de la Comissió Acadèmica: 
a) proposar al Consell de Govern les directrius per a 
l'organització docent dels ensenyaments i resoldre les qüestions 
que sorgeixin en aplicar-les, en coordinació amb les comissions 
acadèmiques dels centres i els consells d'estudis, 
 
 
 
 
 
b) informar sobre les propostes d'impartició de nous 
ensenyaments, 
c) proposar al Consell de Govern els criteris i els procediments 
generals per elaborar i reformar els plans d'estudis, com també 
els plans docents de les assignatures, i vetllar perquè siguin 
aplicats correctament, 
d) proposar al Consell de Govern la normativa d'avaluació dels 
coneixements, les habilitats i les competències adquirits per 
l'alumnat, 
e) fixar els criteris pels quals les facultats o escoles 
universitàries determinen el nombre de consells d'estudis i els 
ensenyaments adscrits a cadascun d'ells, 
f) conèixer els informes dels consells d'estudis sobre les 
incidències relatives a l'aplicació de la normativa reguladora de 
l'avaluació i la planificació docents, 
g) fixar el model per a la presentació formal dels plans 
d'ordenació acadèmica dels ensenyaments i dels departaments, 

h) conèixer els plans d'ordenació acadèmica dels 
ensenyaments, 
i) proposar al Consell de Govern mesures per facilitar la 

Article 97 

Són funcions de la Comissió Acadèmica: 
 
a) Proposar al Consell de Govern les directrius per a 
l’organització docent dels ensenyaments i resoldre les 
qüestions que sorgeixin en aplicar-les, en coordinació amb les 
comissions acadèmiques dels centres i els consells d’estudis, 

b) Informar sobre les propostes d’impartició dels nous 
ensenyaments, 

c) Proposar al Consell de Govern els criteris i els 
procediments generals per elaborar i reformar els plans 
d’estudi, com també els plans docents de les assignatures, i 
vetllar perquè siguin aplicats correctament, 

d) Proposar al Consell de Govern la normativa d’avaluació 
dels coneixements, les habilitats i les competències adquirits 
per l’alumnat, 

e) Fixar els criteris pels quals les facultats o escoles 
determinen el nombre de consells d’estudis i comissions de 
màsters universitaris, 

f) Conèixer els informes dels consells d’estudis i de les 
comissions de màsters universitaris sobre les incidències 
relatives a l’aplicació de la normativa reguladora de l’avaluació 
i la planificació docents, 

g) Fixar el model per a la presentació formal dels plans 
d'ordenació acadèmica dels ensenyaments i dels departaments 
i conèixer-los, 

h) Proposar al Consell de Govern mesures per facilitar la 
mobilitat d’estudiants en el marc del sistema universitari 

català, estatal i internacional, 
i) Proposar el procediment i els criteris d’admissió de 
l’alumnat, 
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mobilitat d'estudiants en el marc dels sistemes universitaris 
català i espanyol i de l'espai europeu d'ensenyament superior, 
j) proposar el procediment i els criteris d'admissió d'alumnat, 
 
 
k) vetllar per la qualitat docent, establir-ne les mesures de 
millora i innovació i proposar la incoació dels expedients 
corresponents, 
l) vetllar pel correcte desenvolupament dels plans d'acció 
tutorial, 
 
m) proposar al Consell de Govern els criteris i els procediments 
per als canvis de titulació, els trasllats, les convalidacions i les 
adaptacions d'estudis, i resoldre'n les apel·lacions, 

n) proposar al Consell de Govern la normativa de lliure elecció i 
de reconeixement de crèdits i regular-ne l'aplicació, 
o) proposar al Consell de Govern la normativa per realitzar 
complements de formació per a l'accés a segons cicles des dels 
primers cicles, 
p) proposar al Consell de Govern la normativa reguladora de 
pràctiques en empreses i institucions i regular-ne l'aplicació, 
q) proposar al Consell de Govern les normatives que requereixi 
l'adaptació a l'espai europeu d'ensenyament superior, 
 

r) resoldre sobre les peticions de revocació d'acords presos per 
les comissions acadèmiques dels centres a proposta de 
qualsevol dels seus membres, i establir per reglament el 
procediment que cal seguir, 
s) proposar al Consell de Govern les normes d'avaluació de 
l'activitat acadèmica del professorat i els criteris i els 
procediments per realitzar-la, i 
t) totes les que el present Estatut li atribueixi. 

j) Vetllar per la qualitat docent, establir-ne les mesures de 
millora i innovació i proposar la incoació dels expedients 
corresponents, 

k) Vetllar pel correcte desenvolupament de les activitats 
d’acció tutorial de la Universitat en les seves diferents 
modalitats i objectius, 

l) Proposar al Consell de Govern els criteris i els 
procediments per als canvis de titulació, els trasllats, les 
convalidacions i les adaptacions d’estudis, i resoldre’n les 
apel·lacions, 

m) Proposar al Consell de Govern la normativa de 
reconeixement de crèdits i regular-ne l’aplicació, 

n) Proposar al Consell de Govern la normativa per realitzar 
complements de formació, 

o) Proposar al Consell de Govern la normativa reguladora de 
pràctiques en empreses i institucions i regular-ne l’aplicació, 

p) Resoldre sobre les peticions de revocació d’acords presos 
per les comissions acadèmiques dels centres a proposta de 
qualsevol dels seus membres, i establir per reglament el 
procediment que cal seguir, 

q) Proposar al Consell de Govern les normes d’avaluació de 
l’activitat acadèmica del professorat i els criteris i els 
procediments per realitzar-la, i  

r) I totes les altres que el present Estatut li atribueixi. 
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TÍTOL IV. DE LA DOCÈNCIA I L’ESTUDI 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 95 

95.1 Els ensenyaments de doctorat es regulen segons la 
normativa vigent. Estan organitzats per garantir la formació 
investigadora de l'alumnat en un camp del coneixement 
científic, tècnic, humanístic o artístic, tant per a l'àmbit 
universitari de recerca com per al món professional. 

 

95.2 La Universitat de Barcelona vetlla perquè l'organització i el 
funcionament dels estudis de doctorat compleixin les directrius 
marcades per l'espai europeu d'educació superior. 

 

 

95.3 És voluntat de la Universitat de Barcelona compartir 
ensenyaments de doctorat amb altres universitats catalanes, 
espanyoles i europees, principalment. Així mateix, es potencien 
els ensenyaments de doctorat multidisciplinaris i 

interdepartamentals, en el si de la mateixa Universitat. 

Article 98 

98.1 Els ensenyaments de doctorat es regulen segons la 
normativa vigent. Estan organitzats per garantir la formació 
investigadora dels investigadors/es en formació en un camp del 
coneixement científic, tècnic, humanístic o artístic, tant per a 
l’àmbit universitari de recerca com per al món professional.  
Correspon al Consell de Govern aprovar la normativa de 
doctorat de la Universitat en desenvolupament de la normativa 
vigent i d’aquest Estatut. 

 
98.2 La supervisió acadèmica dels investigadors en formació 
correspon al professorat doctor amb vinculació permanent 
 
98.3 És voluntat de la Universitat de Barcelona compartir 
ensenyaments de doctorat amb altres universitats i promoure 
estudis de doctorat multidisciplinaris i interdepartamentals, en 
el si de la mateixa Universitat o amb col·laboració amb altres 

universitats catalanes, estatals i internacionals. La Universitat 
pot promoure la realització d’ensenyaments de doctorat 
compartits amb altres institucions 

 

 



Quadre comparatiu Projecte Nou Estatut de la Universitat de Barcelona 

Associació d’Estudiants Progressistes 

Desembre 2013 

 
- Delegat del rector per a la Governança, la reforma de l'Estatut de la UB i Assumptes Jurídics Esborrany núm. 2 

- Serveis Jurídics de la Universitat de Barcelona i Grup UB 08/11/2013 

 135/246 

 

 

TÍTOL IV. DE LA DOCÈNCIA I L’ESTUDI 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

 Article 96 

96.1 Com a delegada del Consell de Govern, es constitueix la 
Comissió de Doctorat, formada per un professor o una 
professora representant de cada centre, per representants dels 
instituts universitaris de recerca que imparteixin ensenyaments 
de doctorat, una representació d'estudiants de doctorat i pel 
rector o la rectora, o pel vicerector o la vicerectora que aquell o 
aquella delegui, que la presideix. Assisteixen a les reunions, 

amb veu i sense vot, el o la responsable de la direcció de la 
gestió acadèmica de la Universitat i un funcionari o una 
funcionària que designi la Gerència, que exerceix les funcions 
de secretari o secretària de la Comissió de Doctorat. És 
membre nat el vicerector o la vicerectora competent en la 
matèria. 

 

96.2 Pot constituir-se la Comissió Permanent de la Comissió de 
Doctorat formada per un màxim de vuit representants dels 
centres, de manera que es garanteixi la presència dels 
diferents àmbits d'activitat universitària, i pel rector o la 
rectora, o pel vicerector o la vicerectora que aquell o aquella 
delegui, que la presideix. Assisteixen a les reunions, amb veu i 
sense vot, el o la responsable de la direcció de la gestió 
acadèmica de la Universitat i un funcionari o una funcionària 
que designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari 
o secretària d'aquesta Comissió Permanent. N'és membre nat el 
vicerector o la vicerectora competent en la matèria. 

96.3 Són funcions de la Comissió de Doctorat: 

a) establir les directrius genèriques que orienten l'elaboració 
dels ensenyaments de doctorat, 
b) elaborar la normativa interna per la qual es regeixen els 
ensenyaments de doctorat, 

Article 99 

99.1 Com a delegada del Consell de Govern es constitueix la 
Comissió de Doctorat, presidida pel rector o la rectora, o pel 
vicerector o vicerectora competent en la matèria, que en 
qualsevol cas és membre nat, i integrada pel director o 
directora de l’escola de doctorat,  tots els degans/es o directors 
o directores o persones en qui deleguin, tres representants dels 
instituts universitaris de recerca que imparteixin ensenyaments 

de doctorat, dos investigadors en formació i un representant 
del personal d’administració i serveis vinculat amb la gestió de 
la recerca. Cas de crear-se diferents escoles de doctorat, els 
seus directors o directores en serien membres nats de la 
Comissió. Assisteixen a les reunions, amb veu però sense vot, 
el o la cap de gestió del doctorat i un funcionari o funcionària 
que designi la Gerència, que actuarà com a secretari o 
secretària. 

 

99.2. Pot constituir-se la Comissió Permanent de la Comissió de 
Doctorat, la composició i funcions de la qual es fixaran per via 
reglamentària. 

 

99.3.  Són funcions de la Comissió de Doctorat delegada del 
Consell de Govern: 

a) Establir les directrius genèriques que orienten l’elaboració 
dels programes de doctorat, 
b) Elaborar la normativa interna per la qual es regeix el 
doctorat, 

c) Informar sobre les propostes de programes de doctorat,  
d) Vetllar pel foment de l’organització interdisciplinar del 
doctorat, 
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c) informar sobre les propostes d'ensenyaments de doctorat, 
d) avaluar els ensenyaments de doctorat, garantir-ne la qualitat 
i proposar-ne mesures de millora i innovació, i 

e) totes les que li assignin les altres normatives vigents. 
 

e) Avaluar els programes de doctorat, garantir-ne la qualitat i 
proposar-ne mesures de millora i innovació, i 
f) Totes les altres que li assignin les altres normatives vigents. 
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TÍTOL IV. DE LA DOCÈNCIA I L’ESTUDI 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 
2n esborrany -novembre 

OBSERVACIONS 

 Article 97 

97.1 La Universitat de Barcelona pot conferir el títol de doctor o 
doctora honoris causa a persones rellevants en els àmbits 
acadèmic, científic, artístic i cultural que ella mateixa vulgui 
distingir d'una manera especial. El Consell de Govern 
n'estableix la normativa i fixa el nombre de doctors o doctores 
honoris causa. 

97.2 No es pot proposar com a doctor o doctora honoris causa 
per la Universitat de Barcelona ningú que pertanyi o hagi 
pertangut a la seva plantilla de personal docent. 

97.3 El conferiment del títol de doctor o doctora honoris causa 
es fa en el decurs d'una sessió solemne, d'acord amb la tradició 
de la Universitat de Barcelona. 

97.4 Els qui reben el títol de doctor o doctora honoris causa per 
la Universitat de Barcelona n'esdevenen membres. 

Article 100 

100.1 La Universitat de Barcelona pot conferir el títol de doctor 
honoris causa a persones rellevants en els àmbits acadèmic, 
científic, artístic i cultural que ella mateixa vulgui distingir d’una 
manera especial. El Consell de Govern n’estableix la normativa i 
fixa el nombre de doctors o doctores honoris causa. 

100.2 No es pot proposar com a doctor o doctora honoris causa 

per la Universitat de Barcelona ningú que pertanyi o hagi 
pertangut a la seva plantilla de personal docent. 

100.3 El conferiment del títol de doctor o doctora honoris causa 
es fa en el decurs d’una sessió solemne, d’acord amb la tradició 
de la Universitat de Barcelona. 

100.4 Els qui reben el títol de doctor o doctora honoris causa 
per la Universitat de Barcelona n’esdevenen membres 
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TÍTOL IV. DE LA DOCÈNCIA I L’ESTUDI 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

 Article 98 

98.1 L'atorgament del títol de doctor o doctora honoris causa 
significa que la Universitat reconeix: 

a) la vàlua del candidat o la candidata pel que fa a l'aportació a 
la ciència, al progrés del coneixement o a la creació cultural i 
artística, 
b) la seva projecció de mestratge en els camps de la seva 
especialitat, 
c) les seves relacions científiques i personals amb la Universitat 
de Barcelona i la seva projecció en l'àmbit de la nostra cultura, i 
d) el respecte i la defensa dels principis proclamats a l'article 4 
del present Estatut. 

98.2 La consideració d'aquestes circumstàncies ha de motivar 
les resolucions corresponents dels diferents òrgans que 
intervenen en el procediment per conferir aquesta distinció i, 
específicament, la Junta Consultiva. 

Article 101 

101.1 L’atorgament del títol de doctor o doctora honoris causa 
significa que la Universitat reconeix: 

a) La vàlua del candidat o la candidata pel que fa a l’aportació a 
la ciència, al progrés del coneixement o a la creació cultural i 
artística, 
b) La seva projecció de mestratge en els camps de la seva 
especialitat, 
c) Les seves relacions científiques i personals amb la Universitat 
de Barcelona i la seva projecció en l’àmbit de la nostra cultura, i 
d) El respecte i la defensa dels principis proclamats a l’article 4 
del present Estatut 

101.2 La consideració d’aquestes circumstàncies ha de motivar 
les resolucions corresponents dels diferents òrgans que 
intervenen en el procediment per conferir aquesta distinció i, 
específicament, la Junta Consultiva. 
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TÍTOL IV. DE LA DOCÈNCIA I L’ESTUDI 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

 Article 99 

99.1 La Universitat de Barcelona es dota dels elements 
necessaris per fer una oferta pròpia de postgrau i de formació 
continuada que sigui de qualitat, actualitzada i coherent. 

99.2 La Universitat de Barcelona regula, mitjançant la 
corresponent normativa del Consell de Govern, els estudis de 
postgrau i de formació continuada, i estableix mecanismes de 
coordinació i supervisió de l'oferta de postgrau i de formació 
continuada del Grup Universitat de Barcelona. 

Article 102 

102.1 La Universitat de Barcelona es dota dels elements 
necessaris per fer una oferta pròpia de postgrau i de formació 
continuada que sigui de qualitat, actualitzada i coherent. 

102.2 La Universitat de Barcelona regula, mitjançant la 
corresponent normativa del Consell de Govern, els estudis de 
postgrau i de formació continuada, i estableix els mecanismes 
de coordinació i supervisió de l’oferta de postgrau i de formació 
continuada del Grup Universitat de Barcelona. 

102.3 La Universitat de Barcelona regula els estudis d’extensió 
universitària i posa a disposició de la gent gran una oferta de 
programes de formació dirigits a promoure la cultura, facilitar 
la seva integració al context social i afavorir la comunicació 
intergeneracional.  
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TÍTOL IV. DE LA DOCÈNCIA I L’ESTUDI 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 115 

La Universitat de Barcelona contribueix al desenvolupament 
cultural, social i econòmic de la societat per mitjà de l'extensió 
universitària, entesa com a difusió i divulgació del coneixement, 
la ciència i la cultura a través d'activitats que adreça al conjunt 
de la societat. 

Article 116 

Tenen caràcter d'activitats d'extensió universitària: 

a) les organitzades pels departaments o per altres unitats 
orgàniques de la Universitat que, a més de complir una funció 
de difusió en el si de la comunitat universitària, en permeten 
l'extensió als ciutadans i les ciutadanes i la formació d'aquests i 
aquestes al llarg de la vida, i 
b) les activitats específiques orientades a la consecució de les 
finalitats esmentades a l'article anterior organitzades 
directament per la Universitat o en l'organització de les quals 
aquesta participi. 

Article 117 

117.1 Per promoure les activitats regulades en aquest títol, la 
Universitat ha de fomentar els convenis de col·laboració amb 
les administracions públiques i amb les organitzacions de major 
abast i significació social. 

117.2 En tot cas, els òrgans de govern de la Universitat han de 
vetllar perquè es garanteixi la funció social i pública de les 

activitats d'extensió universitària. 

Article 103 

103.1 La Universitat de Barcelona contribueix al 
desenvolupament cultural, social i econòmic de la societat per 
mitjà de l’extensió universitària, entesa com a difusió i 
divulgació del coneixement, la ciència i la cultura a través 
d’activitats que adreça al conjunt de la societat.  

103.2 Tenen caràcter d’activitats d’extensió universitària: 

a) Les organitzades per les diferents unitats orgàniques de la 
Universitat que, a més de complir una funció de difusió en el si 
de la comunitat universitària, en permeten l’extensió als 
ciutadans i les ciutadanes i la seva formació continuada, i 
b) Les activitats especifiques orientades a la consecució de les 
finalitats esmentades a l’apartat primer d’aquest article, 
organitzades directament per la Universitat o en l’organització 
de les quals aquesta participi. 

103.3 Per promoure les activitats d’extensió universitària, la 
Universitat ha de fomentar els convenis de col·laboració amb 
les administracions públiques i amb les organitzacions de major 
abast i significació social.  

103.4 Els òrgans de govern de la Universitat han de vetllar 
perquè es garanteixi la funció social i pública de les activitats 
d’extensió universitària. 
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TÍTOL IV. DE LA DOCÈNCIA I L’ESTUDI 
 
 

 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

 Article 104 

104.1 Es poden adscriure a la Universitat de Barcelona 

institucions docents de titularitat pública o privada mitjançant 
un conveni aprovat pel Consell de Govern i amb l’informe previ 
favorable del Consell Social. 

104.2 La Universitat vetlla per la qualitat docent dels 
ensenyaments impartits per aquestes institucions. 
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TÍTOL V. DE LA RECERCA I DE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA 
 

 

Tots els articles que integren aquest Títol  (105 a 116 tots dos inclosos) han estat aprovats, per unanimitat, per la Comissió claustral tècnica. 
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TÍTOL V. DE LA RECERCA I DE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 100 

100.1 La Universitat de Barcelona té com un dels seus 
objectius realitzar una recerca del màxim nivell que 
contribueixi, com a factor de qualitat, a l'avenç del 
coneixement, a la millora de la qualitat de vida, al foment de la 
pau, a la desaparició de les desigualtats socials i econòmiques 
entre les persones i entre els pobles, a l'augment de la 
innovació i de la competitivitat empresarial i, en general, al 
progrés de la ciència i a la creació artística. No participa en 
projectes de recerca incompatibles amb aquest objectiu i, en 
particular, en els que puguin contribuir a la carrera 
d'armaments. 

100.2 La Universitat de Barcelona vetlla perquè els beneficis de 
la innovació científica i tècnica, com també de la creació 
artística, derivats de la recerca es transfereixin a la societat. 

100.3 La Universitat de Barcelona promou programes i línies de 
recerca propis, de manera que es mantingui l'equilibri i 
s'asseguri la igualtat de condicions entre totes les àrees i 
disciplines científiques, tècniques i artístiques. 

100.4 La recerca que es realitza a la Universitat de Barcelona 
s'emmarca en el Pla de recerca de Catalunya, en els plans 
nacionals i en els programes europeus d'R+D, en les línies 
estratègiques de recerca de la mateixa Universitat i en altres 
necessitats globals de recerca de la societat. 

100.5 La Universitat de Barcelona garanteix la 
multidisciplinarietat i la integració de diferents àrees de 
coneixement i disciplines, i promou la col·laboració 
internacional per al desenvolupament de projectes de recerca 
del màxim nivell. 

Article 105 

105.1 La Universitat de Barcelona té com un dels seus 
objectius principals realitzar una recerca del màxim nivell que 
contribueixi al pensament crític com a factor de qualitat, a 
l’avenç del coneixement, a la millora de la qualitat de vida, al 
foment de la pau, a la desaparició de desigualtats socials i 
econòmiques entre les persones i els pobles, a l’augment de la 
innovació i de la competitivitat empresarial i, en general, al 
progrés de la ciència i a la creació artística. No participa en 
projectes de recerca incompatibles amb aquest objectiu i, en 
particular, en els que puguin contribuir amb el 
desenvolupament armamentístic. 

105.2  La Universitat de Barcelona ha de vetllar perquè els 
beneficis de la innovació científica i tècnica, així com de la 
creació artística derivats de la recerca, es transfereixin a la 
societat  

105.3 La Universitat de Barcelona promou programes i línies de 
recerca propis, de manera que es mantingui l’equilibri i 
s’asseguri la igualtat de condicions entre totes les àrees i 
disciplines científiques, tècniques i artístiques.  

105.4 La recerca que es realitza a la Universitat de Barcelona 
s’emmarca en el Pla de recerca de Catalunya, en els plans 
estatals, en els programes europeus d’R+D+I, en d’altres plans 
internacionals, en les línies estratègiques de recerca de la 
mateixa Universitat i en altres necessitats de recerca de la 
societat.  

105.5 La Universitat de Barcelona ha de garantir la 
multidisciplinarietat i la integració dels diferents àmbits de 
coneixement i disciplines, i promoure la internacionalització 
quant al desenvolupament de projectes de recerca de màxim 
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100.6 La Universitat de Barcelona vetlla perquè la recerca que 
es faci sigui de qualitat. Amb aquest propòsit, l'avalua tant 
individualment com per grups de recerca, com també qualsevol 
altra manera en què aquests treballin conjuntament. 

 

 

 

100.7 La Universitat de Barcelona reconeix i garanteix la 
llibertat del professorat universitari per escollir el camp de 
recerca i promou accions perquè la seva recerca es pugui 
adaptar als programes autonòmics i estatals, a l'espai europeu 
de recerca i a altres programes de recerca internacionals. 

 

100.8 La Universitat de Barcelona vetlla perquè el 
desenvolupament de la recerca es dugui a terme garantint la 
seguretat i la salut del personal implicat, i el respecte del medi 
ambient. 

 

100.9 La Universitat de Barcelona impulsa la dimensió 
internacional de les seves activitats de recerca i, en particular, 
participa en el desenvolupament de l'espai europeu de recerca i 

facilita la presència activa del seu personal investigador en 
aquest espai. 

100.10 La Universitat de Barcelona, en el marc dels seus propis 
objectius i normatives, pot establir programes de cooperació 
per al desenvolupament, orientats a la transferència de 
tecnologia i a la transmissió de coneixements cap a altres 
països i pobles, amb l'objectiu de contribuir al seu progrés i la 
seva millora. 

nivell.  

105.6 La Universitat de Barcelona ha de vetllar perquè la 
recerca que es faci sigui de qualitat. Amb aquest propòsit, 
l’avalua  tant individualment com per grups de recerca, tot 
tenint present la diversitat del seus enfocaments així com de 
les metodologies i paràmetres d’avaluació que en són propis 
del diferents àmbits de coneixement.  

105.8 La Universitat de Barcelona garanteix la llibertat del 
professorat universitari i del personal investigador a l’àmbit de 
recerca, i promou accions perquè la seva recerca es pugui 
adaptar als programes autonòmics i estatals, a l’espai europeu 
de recerca i a d’altres programes de recerca internacionals.  

105.9 La Universitat de Barcelona ha de vetllar perquè el 
desenvolupament de la recerca es dugui a terme amb respecte 
dels drets fonamentals de les persones, tot garantint els codis 
ètics, la seguretat i la salut del personal implicat, així com el 
respecte del medi ambient.  

105.10 La Universitat de Barcelona fomenta i impulsa la 
internacionalització de les seves activitats de recerca i, en 
particular, participa en el desenvolupament de l’espai europeu 
de recerca i facilita la presència activa del seu personal 
investigador en aquest espai.  

105.11 La Universitat de Barcelona, en el marc dels seus propis 
objectius i normatives, pot establir programes de cooperació 
per al desenvolupament orientats a la transferència de 
tecnologia i a la transmissió de coneixements cap a altres 
països i pobles, amb l’objectiu de contribuir al progrés i la seva 
millora. 
 
105.12 La Universitat de Barcelona, com a institució 
compromesa amb la transferència de coneixement i tecnologia, 
fomenta, tot respectant la normativa sobre propietat 
intel·lectual, l’accés obert al coneixement creat per la 
comunitat universitària i la preservació i el lliure accés a les 
publicacions i a la producció intel.lectual del seu personal 
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mitjançant, entre d’altres possibilitats, els repositoris 
documentals institucionals. 
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TÍTOL V. DE LA RECERCA I DE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 
2n esborrany -novembre 

OBSERVACIONS 

Article 101 

El personal investigador està compost pel professorat 
funcionari doctor, pels membres del professorat contractat que 
siguin doctors o doctores, pels investigadors i les 
investigadores amb títol de doctor, pels col·lectius d'ajudants i 
d'altre personal investigador en formació i pel personal 
contractat per a projectes de recerca. 

Article 102 

102.1 La Universitat de Barcelona facilita la mobilitat del seu 
personal investigador mitjançant els intercanvis amb altres 
centres, universitats i empreses. 

102.2 Es promouen programes d'estada temporal i 
d'incorporació a la Universitat de Barcelona de científics i 
científiques. 

Article 103 

La Universitat de Barcelona promou la difusió de la recerca 
d'àmbit universitari, i dels resultats que en derivin, per part del 
personal investigador, grups, departaments i instituts o centres 
de recerca, fundacions i empreses mixtes, i empra tots els 
mitjans per assegurar-la. 

Article 106 

106.1 El personal investigador està compost pel professorat 
funcionari doctor, pels membres del professorat contractat 
doctors, pels investigadors i investigadores, pel col·lectiu 
d’ajudants, pel personal investigador en formació i pel personal 
contractat per a projectes de recerca.  

106.2 La Universitat de Barcelona facilita la mobilitat del seu 
personal investigador mitjançant els intercanvis amb altres 
centres, universitats i empreses.  

106.3 Es promouen programes d’estada temporal i 
d’incorporació a la Universitat de Barcelona de científics i 
científiques.  

 
106.4 La Universitat de Barcelona promou la lliure difusió de la 
recerca d’àmbit universitari, i dels resultats que en derivin, per 

part del personal investigador, grups, departaments i instituts o 
centres de recerca, observatoris, centres de documentació, 
fundacions, empreses mixtes i altres estructures que pugui 
crear, i empra tots els mitjans per assegurar-la. 
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TÍTOL V. DE LA RECERCA I DE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 104 

104.1 La recerca de la Universitat de Barcelona està 
organitzada en: 
a) estructures de recerca (grups de recerca, departaments, 
instituts, centres de recerca i altres estructures), 
b) estructures de suport a la recerca (serveis de biblioteca, 
serveis cientificotècnics, serveis de suport a la recerca i a 
l'experimentació animal, serveis de suport informàtic, 
tecnològic i audiovisual, i altres unitats de gestió de la recerca), 
c) estructures de transferència de coneixement i tecnologia, i 
d) instruments de política científica. 

104.2 Amb la finalitat de promoure una gestió global de la 
recerca que es realitza en totes les estructures del Grup 
Universitat de Barcelona, es constitueixen dues comissions: la 
Comissió de Recerca i la Comissió de Política Científica. 

104.3 En els centres es poden crear comissions de recerca per 
coordinar les activitats del personal investigador, dels grups de 
recerca, dels departaments i d'altres estructures adscrites als 
centres. 

104.4 La Universitat manté serveis per cobrir les necessitats 
globals en les tasques de recerca. Amb la finalitat de coordinar 
els diferents serveis i unitats científiques i tecnològiques de 
suport a la recerca generats en l'àmbit del Grup Universitat de 
Barcelona, es pot crear una agència que vetlli per l'eficiència i 
l'eficàcia de les instrumentacions i instal·lacions científiques. 

Article 107 

107.1 Sens perjudici de les funcions de recerca que són pròpies 
de les facultats, escoles i departaments, la recerca de la 
Universitat de Barcelona està organitzada en: 
 
a) Instituts universitaris de recerca, 
b) Instituts participats per la Universitat de Barcelona i instituts 
vinculats a la Universitat de Barcelona 
c) Estructures de recerca específiques (grups de recerca, 
instituts propis de la Universitat de Barcelona, observatoris, 
centres de documentació i altres estructures), 
d) Estructures específiques de suport a la recerca, 
e) Estructures de transferència de coneixement i tecnologia, i  
f) Instruments de política científica. 

107.2 En els centres es poden crear comissions de recerca per 
a coordinar les activitats del personal investigador, dels grups 
de recerca, dels departaments i d’altres estructures adscrites 

als centres. 

107.3 La Universitat ha de mantenir serveis per cobrir les 
necessitats globals en les tasques de recerca. Amb la finalitat 
de coordinar els diferents serveis i unitats científiques i 
tecnològiques de suport a la recerca generats en l’àmbit del 
Grup Universitat de Barcelona, es pot crear una agència que 
vetlli per l’eficiència i l’eficàcia de les instrumentacions i 

instal·lacions científiques. 
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TÍTOL V. DE LA RECERCA I DE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

 Article 105 

105.1 La Comissió de Recerca és l'òrgan que fa el seguiment 
de les activitats de recerca i de la transferència de coneixement 
de la Universitat de Barcelona. 

 

 

105.2 La Comissió de Recerca és presidida pel rector o la 
rectora, o per la persona que delegui, i està constituïda per un 
màxim de quinze membres dels diferents àmbits d'activitat 
universitària nomenats, a proposta del rector o la rectora, pel 
Consell de Govern, que pot delegar-li part de les seves 
funcions. Assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, el o 
la responsable de la direcció de la gestió de la recerca de la 
Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la 
Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària de 
la Comissió de Recerca. Són membres nats d'aquesta Comissió 
els vicerectors i les vicerectores de l'àrea de recerca. 

 

 

105.3 Pot constituir-se una Comissió Permanent de la Comissió 
de Recerca, formada per un màxim de vuit membres dels 
diferents àmbits de l'activitat universitària i pel rector o la 
rectora, que la presideix, o pel vicerector o la vicerectora que 
aquell o aquella delegui. Assisteixen a les reunions, amb veu i 
sense vot, el o la responsable de la direcció de la recerca de la 
Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la 
Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària 
d'aquesta Comissió Permanent. En són membres nats els 
vicerectors i les vicerectores de l'àrea de recerca. 

Article 108 

108.1 La Comissió de Recerca és l’òrgan que fa el seguiment 
de les activitats de recerca i assegura l’adequada coordinació 
amb les diferents entitats integrants del Grup Universitat de 
Barcelona que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit de la 
recerca i la seva promoció.  

108.2 La Comissió de Recerca, com a delegada del Consell de 
Govern, és presidida pel rector o la rectora, o per la persona 

que delegui, i està constituïda pels vicerectors o vicerectores de 
l’àrea de recerca, que en són membres nats; tots els degans o 
deganes o directors o directores d’escola, o persona en qui 
deleguin; quatre directors d’instituts universitaris de recerca i, 
en el seu defecte, un director o directora d’un institut propi de 
recerca, un director o directora d’un institut participat de 
recerca, sempre que aquest sigui membre de la Universitat de 
Barcelona i dos representants de la resta d’estructures de 
recerca; dos representants del personal investigador dels 
centres de recerca, un investigador en formació i dos membres 
del personal d’administració i serveis vinculats amb la gestió 
tècnica de la recerca. Assisteixen a les reunions, amb veu i 
sense vot, el o la responsable de la direcció de la gestió de la 
recerca de la Universitat i un funcionari o una funcionària que 
designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari o 
secretària de la Comissió de Recerca. 
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TÍTOL V. DE LA RECERCA I DE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA 
cia i l’estudi 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 105 
 
105.4 Són funcions de la Comissió de Recerca: 
a) distribuir els recursos assignats i controlar-ne la gestió, 
d'acord amb els criteris aprovats pel Consell de Govern, 
b) proposar al Consell de Govern els criteris generals de 
distribució dels espais i recursos de recerca, 

 
c) proposar al Consell de Govern la normativa per a la creació 
de centres de recerca, 
 
d) proposar al Consell de Govern la normativa per al 
reconeixement dels grups de recerca, 
e) analitzar i avaluar la qualitat i la productivitat de la recerca 
feta pel professorat, pel personal investigador i pels grups de 
recerca, instituts i centres de recerca, 
 
 
f) impulsar la transferència de tecnologia, 
g) vetllar pel nivell ètic de la recerca duta a terme en l'àmbit 
universitari i la seva coherència amb els principis assumits per 
la Universitat de Barcelona en aquest Estatut, 
h) proposar al Consell de Govern els criteris generals relatius a 
les condicions mínimes exigibles per al desenvolupament de la 
recerca, de manera que es garanteixi la seguretat de tot el 
personal, així com la preservació del medi ambient, i 
i) totes les altres que el present Estatut i els reglaments de la 
Universitat de Barcelona estableixin. 
 

Article 109 

Són funcions de la Comissió de Recerca: 
 

a) Distribuir els recursos assignats i controlar-ne la gestió, 
d’acord amb els criteris aprovats pel Consell de Govern, 
b) Proposar al Consell de Govern els criteris generals de 
distribució dels espais i els recursos materials i humans de 
recerca, 
c) Proposar al Consell de Govern la normativa per a la creació 
de centres de recerca, observatoris, centres de 
documentació, i d’altres estructures que es puguin crear, 
d) Proposar al Consell de Govern la normativa per al 
reconeixement dels grups de recerca, 
e) Analitzar i avaluar la qualitat i la productivitat de la recerca 
feta pel professorat, pel personal investigador i pels grups de 
recerca, instituts i centres de recerca, observatoris, centres 
de documentació i d’altres estructures que es puguin crear, 
f) Impulsar la transferència de coneixement i tecnologia, 
g) Vetllar pel nivell ètic de la recerca duta a terme en l’àmbit 
universitari i la seva coherència amb els principis assumits 
per la Universitat de Barcelona en aquest Estatut, 
h) Proposar al Consell de Govern els criteris relatius a les 
condicions mínimes exigibles per al desenvolupament de la 
recerca, de manera que es garanteixi el respecte dels drets 
fonamentals de la persona, la seguretat de tot el personal, 
així com la preservació del medi ambient, 

i) Marcar les grans directrius polítiques estratègiques de 
recerca i de transferència de coneixement i tecnologia del 
Grup Universitat de Barcelona, 
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Article 106 

106.2 Són funcions de la Comissió de Política Científica: 
a) marcar les grans directrius polítiques estratègiques de 

recerca del Grup Universitat de Barcelona, 
 
b) assessorar i donar suport els vicerectorats competents en 
recerca i política científica sobre qüestions generals de política 
científica, 
c) realitzar treballs de prospectiva i analitzar els resultats de les 
avaluacions externes de recerca que es facin periòdicament, 
d) realitzar un informe anual sobre l'estat de la recerca i la seva 
transferència en el Grup Universitat de Barcelona, i adreçar-lo 
al Consell de Govern i al Consell Social, 
e) informar sobre documents d'àmbit europeu, estatal i 
autonòmic que es refereixin a recerca i a política científica i 
tecnològica, i 
f) totes les altres que el present Estatut i els reglaments de la 
Universitat de Barcelona estableixin. 

j) Assessorar i donar suport als vicerectors de l’àrea de 
recerca sobre qüestions generals de recerca i política 
científica, 
k) Realitzar treballs de prospectiva i analitzar els resultats de 
les avaluacions externes de recerca que es facin 
periòdicament, 
l) Realitzar un informe anual sobre l’estat de la recerca en el 
Grup Universitat de Barcelona, i adreçar-lo al Consell de 
Govern i al Consell Social, 
m) Informar sobre documents d’àmbit internacional,  
estatal i autonòmic que es refereixin a recerca i a política 
científica, i 
n)  Totes les altres que el present Estatut i els reglaments de 
la Universitat estableixin. 
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TÍTOL V. DE LA RECERCA I DE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 106 

106.1 Per tal d'assegurar l'adequada coordinació amb les 
diferents entitats integrants del Grup Universitat de Barcelona 
que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit de la recerca i la 
promoció d'aquesta, es constitueix la Comissió de Política 
Científica, presidida pel rector o la rectora, o per la persona 
que delegui, i integrada per un màxim de vint-i-cinc membres 

dels diferents àmbits d'activitat universitària i del Grup 
Universitat de Barcelona nomenats, a proposta del rector o la 
rectora, pel Consell de Govern. Assisteixen a les reunions, amb 
veu i sense vot, el o la responsable de la direcció de la gestió 
de la recerca de la Universitat i un funcionari o una funcionària 
que designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari 
o secretària de la Comissió de Política Científica. Són membres 
nats d'aquesta Comissió els vicerectors i les vicerectores de 
l'àrea de recerca 
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TÍTOL V. DE LA RECERCA I DE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 107 

107.1 La Universitat de Barcelona desenvolupa la recerca 
científica, tècnica, artística i cultural a través, principalment, de 
les entitats següents: grups de recerca, departaments i instituts 
universitaris de recerca. També pot crear, si escau, centres de 
recerca i altres estructures organitzatives que es considerin 
convenients. 

107.2 La Universitat de Barcelona promou l'ús comú dels espais 
i dels recursos de recerca. El personal investigador i els grups 
de recerca que utilitzin recursos, infraestructures o espais dels 
departaments o d'altres unitats ho han de fer en el marc de la 
normativa establerta al respecte. 

Article 110 

110.1 La Universitat de Barcelona promou l’ús comú dels espais 
i dels recursos de recerca. El personal investigador i els grups 
de recerca que utilitzin recursos, infraestructures o espais dels 
departaments o d’altres unitats, ho han de fer en el marc de la 
normativa establerta al respecte. 
 
110.2 La Universitat de Barcelona, com a institució finançada 
amb recursos públics, promou, tot respectant la normativa 
sobre propietat intel·lectual, la reutilització de totes les dades i 
documentació institucional que genera, posant-les a disposició 
de la ciutadania mitjançant formats estàndards i no propietaris. 
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TÍTOL V. DE LA RECERCA I DE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 108 

108.1 Els grups de recerca són equips de recerca que agrupen 
diversos investigadors i investigadores que col·laboren 
conjuntament en el desenvolupament de línies de recerca 
comunes i coherents i amb finançament compartit; si bé tenen 
un caràcter dinàmic, mantenen una continuïtat en la seva 
estructura entre projectes. 

108.2 Els grups de recerca tenen capacitat d'establir els seus 
objectius i línies de recerca i d'obtenir el seu finançament. 

108.3 Els grups de recerca han de ser reconeguts per la 
Comissió de Recerca, d'acord amb la normativa que 
s'estableixi. L'acord inclou l'adscripció del grup a la unitat que 
correspongui. 

108.4 Els grups de recerca han de garantir que les seves 
activitats es duen a terme en el marc de les polítiques de 
prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient de 
la Universitat de Barcelona. 

108.5 La Universitat de Barcelona disposa d'una normativa 
interna dels drets de propietat intel·lectual aplicable als grups 
de recerca, establerta per la Comissió de Recerca. 

Article 111 

111.1 Els grups de recerca són equips de recerca que agrupen 
diversos investigadors i investigadores que col·laboren 
conjuntament en el desenvolupament de línies de recerca 
comunes i coherents amb el finançament compartit; si bé tenen 
un caràcter dinàmic, mantenen una continuïtat en la seva 
estructura entre projectes i tenen capacitat d’establir els seus 
objectius i línies de recerca i d’obtenir el seu finançament. 

111.2 Els grups de recerca han de ser reconeguts per la 
Comissió de Recerca, d’acord amb la normativa que 
s’estableixi, tot tenint present que l’acord inclou l’adscripció del 
grup a la unitat que correspongui.  

111.3 Els grups de recerca han de garantir que les seves 
activitats es duen a terme en el marc de les polítiques de  
prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient de 
la Universitat de Barcelona. Així mateix, la Universitat de 
Barcelona disposa d’una normativa interna dels drets de  
propietat intel·lectual aplicable als grups de recerca establerta 
per la Comissió de Recerca. 
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TÍTOL V. DE LA RECERCA I DE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 109 

109.1 Els centres de recerca poden ser: 
a) propis de la Universitat de Barcelona, 
b) participats per la Universitat de Barcelona i altres universitat 
o entitats públiques o privades, mitjançant un conveni o una 
altra forma de cooperació, i 
c) vinculats, mitjançant un conveni, quan la titularitat és d'una 
altra entitat pública o privada. 
109.2  Els centres de recerca propis, formats per personal de 
diferents grups de recerca, són estructures internes de la 
Universitat de Barcelona que neixen amb la finalitat, entre 
d'altres, de fomentar activitats de recerca de tipus 
interdisciplinari o d'alta especialització científica, tècnica o 
artística. 

Article 112 

112.1 Els centres de recerca poden ser: 
 

a) Instituts propis de la Universitat de Barcelona, que formats 
per personal de diferents grups de recerca, són estructures 
internes de la Universitat de Barcelona que neixen amb la 
finalitat, entre d’altres, de fomentar activitats de recerca.  
b) Instituts participats per la Universitat de Barcelona i altres 
universitats o entitats públiques o privades, mitjançant un 
conveni o una altra forma de cooperació, i 
c) Instituts vinculats, mitjançant un conveni, quan la titularitat 
és d'una altra entitat pública o privada. 
 

112.2 Els observatoris de recerca tenen per finalitat fomentar 
les activitats acadèmiques i de recerca. 

112.3 Els centres de documentació tenen per objectiu 
fomentar, difondre i promoure la recerca i els estudis 
desenvolupats al voltant de fons bibliogràfics i documentals. 

 
112.4 El procediment de creació dels centres de recerca, dels 
observatoris i centres de documentació serà objecte de 
desenvolupament reglamentari. 
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TÍTOL V. DE LA RECERCA I DE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 110 

110.1 La Universitat de Barcelona canalitza les seves activitats 
de col·laboració investigadora i social amb la societat 
directament o a través de fundacions i altres institucions. 

110.3  La Universitat de Barcelona afavoreix la participació del 
seu personal investigador en projectes de recerca realitzats en 

col·laboració amb altres entitats públiques i privades. 

Article 1112 

La Universitat de Barcelona manté un catàleg actualitzat de 
becaris i becàries, personal investigador, grups i centres de 
recerca i instituts universitaris de recerca, i també de projectes 
i patents, com a instruments per al desenvolupament de la 
recerca i l'avaluació i la difusió d'aquesta. 

Article 113 

113.1 La Universitat de Barcelona canalitza les seves activitats 
de col·laboració investigadora i social amb la societat 
directament o a través de fundacions i altres institucions. 

113.2 La Universitat de Barcelona afavoreix la participació del 
seu personal investigador i investigadors en formació en 

projectes de recerca realitzats en col·laboració amb altres 
entitats públiques i privades. 

113.3 La Universitat de Barcelona manté un catàleg actualitzat 
de personal investigador, investigadors en formació, grups i 
centres de recerca, instituts universitaris de recerca, 
observatoris, centres de documentació i d’altres estructures de 
recerca que en pugui crear. 

 

 

                                                           

2 El contingut de l’article 111 de l’Estatut UB es troba en el 113.3 i en el 114.5 del Projecte d’Estatut 
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TÍTOL V. DE LA RECERCA I DE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 110 

110.1 La Universitat de Barcelona canalitza les seves activitats 
de col·laboració investigadora i social amb la societat 
directament o a través de fundacions i altres institucions. 

110.2  La transferència de coneixement i tecnologia pot 
realitzar-se mitjançant la promoció i creació d'empreses de 
base científica o tecnològica que permetin rendibilitzar la 
recerca generada a la Universitat. En el marc de promoció de la 
cultura emprenedora, la Universitat de Barcelona estimula la 
participació del professorat, del personal tècnic i de suport, i de 
l'alumnat en el procés per transformar en empreses els 
resultats de les tasques de recerca. El Consell de Govern 
estableix, d'acord amb la normativa vigent, els mecanismes que 
possibiliten aquesta constitució i participació, i en fixa els 
procediments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 111 

La Universitat de Barcelona manté un catàleg actualitzat de 
becaris i becàries, personal investigador, grups i centres de 

Article 114 

114.1 La Universitat de Barcelona canalitza les seves activitats 
de transferència de coneixement i tecnologia directament o a 
través de fundacions i altres institucions, mitjançant la recerca 
per contracte, la recerca col·laborativa, la recerca individual, la 
llicència de patents, transmissions relatives a la propietat 
intel·lectual, la creació d’empreses i la transferència del 
coneixement i la tecnologia a la pràctica professional, entre 
d’altres. 

114.2 La transferència de coneixement i tecnologia pot 
realitzar-se mitjançant la promoció i creació d’empreses de 
base tecnològica, categoria aquesta dins de la qual tenen 
cabuda les empreses de base científica, tecnològica i de 
coneixement, que permetin rendibilitzar la recerca generada a 
la Universitat de Barcelona. 

114.3 En el marc de promoció de l’esperit emprenedor, la  
Universitat de Barcelona estimula la participació del 
professorat, del personal investigador, del personal tècnic i de 
suport, dels investigadors en formació i de l’alumnat, en el 
procés per transformar en empreses els resultats de les 

tasques de recerca. 

114.4 El Consell de Govern estableix, d’acord amb la normativa 
vigent, els mecanismes que possibiliten la constitució 
d’empreses de base tecnològica i la participació dels col·lectius 
esmentats a l’apartat tercer d’aquest precepte en aquestes 
empreses i en fixa els procediments.  

114.5 La Universitat de Barcelona manté un catàleg actualitzat 
dels projectes i patents, com a instruments per al 
desenvolupament de la recerca i l’avaluació i la difusió 
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recerca i instituts universitaris de recerca, i també de projectes 
i patents, com a instruments per al desenvolupament de la 
recerca i l'avaluació i la difusió d'aquesta. 

Article 112 

112.1 Els grups de recerca, els departaments, els instituts 
universitaris de recerca, els centres de recerca i altres entitats 
de recerca, i el seu professorat, a través d'ells mateixos o 
d'entitats del Grup Universitat de Barcelona, poden establir 
contractes i convenis amb persones, universitats i altres 
institucions públiques i privades per a la realització de projectes 
de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb la legislació 
vigent. 

112.2 El Consell de Govern estableix la normativa de realització 
d'aquests contractes i convenis, ja sigui per part de la mateixa 
Universitat de Barcelona, ja sigui a través de fundacions i altres 
entitats del Grup Universitat de Barcelona. La Universitat de 
Barcelona és compensada per tots els costos, directes i 
indirectes, que siguin atribuïbles a cada contracte o conveni, i 
participa dels eventuals beneficis obtinguts en la realització dels 
contractes. 

d’aquesta. 

 

114.6 Els grups de recerca, els departaments, els observatoris, 
els instituts universitaris de recerca, els centres de recerca, 
centres de documentació i altres entitats de recerca, i el seu 
professorat i personal investigador, a través d’ells mateixos o 
d’entitats del Grup Universitat de Barcelona, poden concertar 
contractes i convenis amb persones, universitats i altres 
institucions públiques o privades per a la realització de 
projectes de caràcter científic, tècnic i artístic. 

114.7 El Consell de Govern estableix la normativa de realització 
d’aquests contractes i convenis, ja sigui per part de la mateixa 
Universitat de Barcelona, ja sigui a través de fundacions i altres 
entitats del Grup Universitat de Barcelona. La Universitat de 
Barcelona és compensada per tots els costos, directes i 
indirectes, que siguin atribuïbles a cada contracte o conveni, i 
participa dels eventuals beneficis obtinguts en la realització dels 
contractes. 
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TÍTOL V. DE LA RECERCA I DE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 113 

113.1 La Universitat de Barcelona afavoreix que el personal 
investigador, els equips i els centres de recerca obtinguin un 
finançament extern a través de projectes, contractes i convenis 
de recerca amb organismes públics o privats, i per mitjà de la 
transferència de coneixement o tecnologia, i en proporciona el 
suport i l'assessorament. 

 

113.2 La Universitat de Barcelona pot crear i promoure, i 
participar en el seu capital, empreses de base tecnològica per 
realitzar recerca i explotar els resultats obtinguts i transferir-los 
a la comunitat i a la societat. 

 

 

113.3 La Universitat de Barcelona promou una política de 
protecció de la propietat dels resultats de la recerca realitzada 
pel seu professorat, pel seu personal investigador i pel seu 
alumnat. El Consell de Govern regula, a proposta de la 
Comissió de Recerca i d'acord amb la legislació sobre propietat 
intel·lectual i sobre patents, l'atribució dels rendiments 
econòmics que generin les activitats de recerca. 

113.4  La Universitat de Barcelona estableix mecanismes de 
coordinació entre totes les entitats del Grup Universitat de 
Barcelona a fi d'impulsar les activitats d'innovació i de 
transferència de coneixement. 

 

 

 

Article 115 

115.1 La Universitat de Barcelona afavoreix que el personal 
investigador,  els investigadors/es en formació, i els centres de 
recerca, els instituts universitaris de recerca, els grups de 
recerca, els observatoris, els centres de documentació i 
qualsevol altra estructura de la qual es pugui dotar la institució, 
obtinguin un finançament extern per mitjà de la transferència 
de coneixement o tecnologia, i en proporciona el suport i 
l’assessorament. 

 

115.2 La Universitat de Barcelona pot crear i promoure, així 
com participar en el seu capital, empreses de base tecnològica, 
per explotar econòmicament els resultats obtinguts amb la 
recerca i transferir-los a la societat. La creació i participació 
esmentades requereixen l’acord del Consell Social i del Consell 
de Govern, de conformitat amb la legislació vigent i el present 
Estatut. 

 

115.3 La Universitat de Barcelona estableix mecanismes de 
coordinació entre totes les entitats del Grup Universitat de 
Barcelona a fi d’impulsar les activitats d’innovació i de 
transferència de coneixement i tecnologia. 

115.4 La Universitat de Barcelona promou una política de 
protecció de la propietat dels resultats de la recerca realitzada 
pel seu professorat, pel seu personal investigador, pels seus 
investigadors en formació i pel seu alumnat. El Consell de 
Govern regula, a proposta de la Comissió de Recerca i d'acord 

amb la legislació sobre propietat intel·lectual i propietat 
industrial, l'atribució dels rendiments econòmics que generin les 
activitats de recerca. 
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Article 114 

114.1 La Universitat de Barcelona promou i manté comitès 
d'ètica i n'estableix els protocols d'experimentació d'acord amb 
les declaracions i els convenis internacionals, la normativa 
vigent i els criteris bàsics determinats pel Claustre Universitari. 

114.2 La Universitat de Barcelona elabora un codi ètic de 
contractació i col·laboració amb empreses i altres organismes 
en el marc de les bones pràctiques de transferència de 
tecnologia. 

 
 
 
115.5 La Universitat de Barcelona promou i manté comitès 
d'ètica i n'estableix els protocols d'experimentació d'acord amb 
les declaracions i els convenis internacionals, la normativa 
vigent i els criteris bàsics determinats pel Claustre Universitari. 
La Universitat de Barcelona elabora un codi ètic de contractació 
i col·laboració amb empreses i altres organismes en el marc de 
les bones pràctiques de transferència de coneixement i 
tecnologia. 

 



Quadre comparatiu Projecte Nou Estatut de la Universitat de Barcelona 

Associació d’Estudiants Progressistes 

Desembre 2013 

 
- Delegat del rector per a la Governança, la reforma de l'Estatut de la UB i Assumptes Jurídics Esborrany núm. 2 

- Serveis Jurídics de la Universitat de Barcelona i Grup UB 08/11/2013 

 160/246 

 

 

 

TÍTOL V. DE LA RECERCA I DE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA 
 

 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 115 3 

La Universitat de Barcelona contribueix al desenvolupament 
cultural, social i econòmic de la societat per mitjà de l'extensió 
universitària, entesa com a difusió i divulgació del coneixement, 
la ciència i la cultura a través d'activitats que adreça al conjunt 

de la societat. 

 

  

 

                                                           

3
 Aquest article passa a ser el 103 del Projecte d’Estatut 2013 
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TÍTOL V. DE LA RECERCA I DE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA 
 
 

 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 1164 

Tenen caràcter d'activitats d'extensió universitària: 

a) les organitzades pels departaments o per altres unitats 
orgàniques de la Universitat que, a més de complir una funció 
de difusió en el si de la comunitat universitària, en permeten 
l'extensió als ciutadans i les ciutadanes i la formació d'aquests i 
aquestes al llarg de la vida, i 

b) les activitats específiques orientades a la consecució de les 
finalitats esmentades a l'article anterior organitzades 
directament per la Universitat o en l'organització de les quals 
aquesta participi. 

 

  

 

                                                           

4
 Aquest article passa a ser el 103 del Projecte d’Estatut 2013 
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TÍTOL V. DE LA RECERCA I DE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA 
 

 
 

 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 1175 

117.1  Per promoure les activitats regulades en aquest títol, la 
Universitat ha de fomentar els convenis de col·laboració amb 

les administracions públiques i amb les organitzacions de major 
abast i significació social. 

117.2  En tot cas, els òrgans de govern de la Universitat han de 
vetllar perquè es garanteixi la funció social i pública de les 
activitats d'extensió universitària. 

 

  

 
 

 

                                                           

5
Aquest article passa a ser el 103 del Projecte d’Estatut UB 2013  
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TÍTOL V. DE LA RECERCA I DE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 118 

118.1 La Universitat de Barcelona pot crear per si mateixa, o 
amb la col·laboració d'altres entitats públiques o privades, 
empreses, fundacions i altres persones jurídiques d'acord amb 
la legislació general. La creació és aprovada pel Consell Social a 
proposta del Consell de Govern. 

118.2 La normativa de creació d'aquestes entitats n'ha 
d'establir el règim jurídic i fixar les regles que en garanteixin la 

vinculació, la dependència i el control dels òrgans de govern. 

118.3 La dotació fundacional, l'aportació al capital social i 
qualsevol altra aportació han de ser aprovades pel Consell 
Social a proposta del Consell de Govern, i, en qualsevol cas, se 
sotmeten a les normatives que estableixi la Generalitat de 
Catalunya. 

Article 119 

El conjunt d'entitats creades o participades majoritàriament per 
la Universitat de Barcelona conformen el Grup Universitat de 
Barcelona, que té com a finalitat principal agilitar la connexió 
de la Universitat de Barcelona amb les noves demandes i 
realitats socials i assolir, així, els objectius globals universitaris. 
La creació d'aquestes entitats s'ha d'inspirar en els objectius 
estratègics generals de la Universitat de Barcelona. 

Article 116 

116.1 La Universitat de Barcelona pot crear per si mateixa, o 
amb la col·laboració d’altres entitats públiques o privades, 
empreses, fundacions i altres persones jurídiques d’acord amb 
la legislació vigent. La creació és aprovada pel Consell Social a 
proposta del Consell de Govern. 

116.2 La normativa de creació d’aquestes entitats n’ha 
d’establir el règim jurídic i fixar les regles que en garanteixin la 

vinculació, la dependència i el control per part dels òrgans de 
govern de la Universitat. 

120.3 La dotació fundacional, l’aportació al capital social i 
qualsevol altra aportació,  han de ser aprovades pel Consell 
Social a proposta del Consell de Govern, i, en qualsevol cas, 
s’han de sotmetre a la normativa vigent. 

 
116.4 El conjunt d’entitats creades participades majoritàriament 
per la Universitat de Barcelona conformen el Grup Universitat 
de Barcelona, que té com a finalitat principal agilitar la 
connexió de la Universitat amb les noves demandes i realitats 
socials, i assolir, així, els objectius globals universitaris. La 
creació d’aquestes entitats s’ha d’inspirar en els objectius 
estratègics generals de la Universitat de Barcelona. 
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ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

 Article 1206 

120.1 Es poden adscriure a la Universitat de Barcelona 
institucions docents de titularitat pública o privada mitjançant 
un conveni aprovat pel Consell de Govern i pel Consell Social. 

120.2 La Universitat de Barcelona vetlla per la qualitat docent 
dels ensenyaments impartits per aquestes institucions. 

  

 

 

                                                           

6
 Aquest article passa a ser el 104 del Projecte d’Estatut UB 2013 
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TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT I ACCÉS A LA UNIVERSITAT  
 
 

Tots els articles d’aquest Títol (articles 117 a 131 tots dos inclosos) han estat aprovats, per unanimitat, per la Comissió claustral tècnica 
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TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT I ACCÉS A LA UNIVERSITAT  
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 123 

Són alumnes de la Universitat de Barcelona les persones que 

estan matriculades en qualsevol dels seus ensenyaments. 

Article 117 

Són alumnes de la Universitat de Barcelona les persones que 

estan matriculades en qualsevol dels seus ensenyaments, tot 

tenint present que als efectes del previst en aquest títol els 

investigadors en formació tenen la consideració d’alumnat, sens 

perjudici de l’establert en l’article 31 del present Estatut. 
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TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT I ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 124 
124.1 Són drets de tot l'alumnat de la Universitat de Barcelona, 
a més dels que estableixen la Constitució i les lleis, i dels que 
s'expliciten en el títol I d'aquest Estatut, els següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) rebre una formació i una docència de qualitat, 

b) disposar de tota la informació necessària per garantir un bon 
seguiment del currículum, 
c) acomplir els currículums propis i escollir les assignatures que 
consideri adients, d'acord amb els plans d'estudis, l'organització 
docent i les recomanacions del tutor o la tutora, 
d) conèixer amb antelació el pla docent de cada assignatura, 
e) ser avaluats objectivament, segons els criteris i 
procediments fixats en el pla docent de cada assignatura, i 
d'acord amb el seu rendiment, amb la garantia que no hi haurà 
discriminacions per raó del règim de dedicació a l'estudi, 

f) obtenir la revisió de les seves avaluacions, quan ho sol·liciti, 
g) gaudir dels diferents ajuts i beques de la Universitat de 
Barcelona, 
h) participar en els òrgans de govern, d'acord amb el que 

Article 118 

118.1 Són drets comuns, individuals o col·lectius de tot 
l’alumnat de la Universitat de Barcelona, a més dels que 
estableixen la Constitució i les lleis, i dels que s’expliciten en el 
títol I d’aquest Estatut, els següents: 
 

a) No ser discriminats, independentment de la seva 
procedència, per raó de naixement, origen racial o ètnic, 
sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, 
nacionalitat, malaltia, orientació sexual i identitat de gènere, 
condició socioeconòmica, idiomàtica o lingüística, o afinitat 
política i sindical, o per raó d’aparença, sobrepès o obesitat, o 
per qualsevol altra condició o circumstància personal o social, 
amb l’únic requeriment de l’acceptació de les normes 
democràtiques i de respecte dels ciutadans,  
b) Rebre una formació i una docència de qualitat, que fomenti 
l’adquisició de les competències que corresponguin als estudis 
elegits i inclogui coneixements, habilitats, actituds i valors, 

c) Rebre l’ensenyament en català d’acord amb el que 
estableix l’article 35.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i 
que el català sigui utilitzat com llengua vehicular i 
d’aprenentatge,  
d) Escollir les assignatures que consideri adients, d'acord amb 
els plans d'estudis, l'organització docent i les recomanacions 
del tutor o la tutora, 
e) Gaudir d’una atenció i disseny de les activitats 
acadèmiques que facilitin la conciliació dels estudis amb la 
vida laboral i familiar, així com l’exercici dels drets per les 

víctimes de violència de gènere, en la mesura de les 
disponibilitats organitzatives i pressupostàries de la 
Universitat, 
f) Rebre l’assessorament i assistència per part dels 
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s'estableixi en aquest Estatut i en les normatives que el 
despleguin, 
i) associar-se lliurement i crear les pròpies organitzacions, 
j) acollir-se al règim de la Seguretat Social, si és aplicable, i, en 
tot cas, a un règim de prestació de serveis sanitaris 
assistencials bàsics, 
k) utilitzar les instal·lacions i els serveis universitaris, d'acord 
amb la normativa vigent, 
l) gaudir de la informació i de protecció eficaç en matèria de 
seguretat i salut en les seves activitats, 
m) conèixer les qüestions que afectin la vida universitària, i 
especialment tot allò que derivi de l'aplicació de les normatives 
acadèmiques de la Universitat de Barcelona, i 
n) obtenir el reconeixement de la propietat intel·lectual dels 

seus treballs acadèmics, en el marc de la legislació vigent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

professors, tutors i serveis d’atenció a l’estudiant, de 
conformitat amb allò que disposa l’Estatut de l’estudiant 
universitari, 
g) Rebre la informació i orientació vocacional, acadèmica i 
professional, així com l’assessorament sobre les activitats de 
la universitat que li afectin i, en especial, sobre activitats 
d’extensió universitària, allotjament universitari, esportives i 
altres àmbits de la vida saludable, i la seva transició al món 
laboral, 
h) Tenir informació i poder conèixer amb antelació el pla 
docent de cada assignatura, 
i) Rebre informació de les normes sobre avaluació i del 
procediment de revisió de qualificacions, i en conseqüència, 
obtenir la revisió de les seves avaluacions, quan així ho 

sol·liciti. En cas de necessitat justificada i amb sol·licitud 
expressa, l’estudiant té dret a una avaluació única. 
j) Ser avaluats de forma objectiva i justa i de forma continua, 
a través d’una metodologia activa de docència i 
aprenentatge, 
k) Obtenir el reconeixement acadèmic per la seva participació 
en activitats universitàries culturals, esportives, de 
representació estudiantil, solidàries i de cooperació, així com 
el reconeixement per l’autoria dels treballs elaborats durant 
els seus estudis i la protecció de la propietat intel·lectual 

d’aquests treballs, en el marc de la legislació vigent. 
l) Participar en programes de mobilitat, nacional o 
internacional, en el marc de la legislació vigent, 
m) Conèixer i participar en els programes i observatoris 
d’incorporació laboral que dugui a terme la Universitat, així 
com veure validats, a efectes acadèmics, l’experiència laboral 
o professional d’acord amb les condicions que, en el marc de 
la normativa vigent, fixi la Universitat, 
n) Ús d’instal·lacions acadèmiques i serveis universitaris 
adequats i accessibles en cada àmbit de la seva formació, 
o) Els estudiants que formen part de Consell del Govern i de 
les seves comissions delegades tenen dret a ser substituïts 
per un altre membre electe del col·lectiu d’estudiants en 
aquelles reunions a les quals no puguin assistir per 
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impossibilitat acadèmica, laboral o personal. En el cas de les 
juntes de facultat o d’escola i de les seves comissions, els 
estudiants tenen dret a ser substituïts en els termes que es 
fixin reglamentàriament a cada centre 
p) Rebre formació sobre la prevenció de riscos i a disposar 
dels mitjans que garanteixin la seva salut i seguretat en 
l’exercici de les seves activitats d’aprenentatge, així com a 
acollir-se al règim de la Seguretat Social, si és aplicable, i, en 
tot cas, a un règim de prestació de serveis sanitaris 
assistencials bàsics, 
q) Gaudir de les beques i ajuts a l’estudi de les convocatòries 
estatals i internacionals, així com de les beques i ajuts propis 
de la Universitat, en els termes que s’estableixin en les seves 
respectives convocatòries, 

r) Accedir a la formació universitària al llarg de tota la vida, 
s) Incorporar-se en les activitats de voluntariat i participació 
social, cooperació al desenvolupament, i altres actes de 
responsabilitat social que organitzi la Universitat, 
t) Gaudir de la llibertat d’expressió, de reunió i d’associació 
en l’àmbit universitari, exempta de tota discriminació directa i 
indirecta, com a expressió de la coresponsabilitat en la gestió 
educativa i del respecte proactiu a les persones i a la 
institució universitària. La protesta cívica de l’alumnat, que 
haurà de desenvolupar-se reglamentàriament amb la 

participació de tots els estaments de la universitat, ha de 
respectar, en tot cas, les activitats acadèmiques de la 
Universitat, així com als participants a les mateixes, 
u) Tenir una representació activa i participativa, en el marc de 
la responsabilitat col·lectiva, en els òrgans de govern i 
representació de la Universitat, en els termes que estableix 
aquest Estatut, 
v) Participar a l’elecció dels òrgans de govern i representació 
de la Universitat en els termes que preveu aquest Estatut, i 
en les normatives que el despleguin, 
w) Rebre informació i participar de forma coresponsable a 
l’establiment i funcionament de les normes de permanència 
aprovades pel Consell Social, 
x) Veure respectades les seves dades personals d’acord amb 
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124.2 Són deures de tot l'alumnat de la Universitat de 
Barcelona: 
 
 
 
 
 
a) realitzar les tasques d'estudi pròpies de la seva condició 
d'estudiant universitari amb la dedicació i l'aprofitament 
necessaris, 
b) observar l'Estatut i les altres normatives de la Universitat, 
c) assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals hagi 
estat elegit, 

d) participar, d'acord amb les normatives vigents, en la vida 
universitària, 
e) conèixer les normatives que afectin directament la vida 
acadèmica de l'alumnat, 
f) conèixer el pla docent de cada assignatura, i 
g) conèixer les normes de seguretat del seu centre i fer un ús 
adequat dels recursos, mitjans, instal·lacions i serveis que la 
Universitat de Barcelona posa al seu abast. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

allò disposat a la Llei de protecció de dades de caràcter 
personal, 
y) Rebre un tracte no sexista i la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes conforme als principis que estableix la 
normativa vigent, i  
z) Gaudir de la resta de drets específics que els hi reconeix 
l’Estatut de l’estudiant universitari.  

 
118.2 L’alumnat de la Universitat de Barcelona ha d’assumir el 
compromís de tenir una presència activa i coresponsable a la 
Universitat, coneixent-la i respectant el seu Estatut i d’altres 
normes de funcionament aprovades pels procediments 
reglamentaris. Entesos com a expressió d’aquest compromís, 
els deures de tot l’alumnat de la Universitat de Barcelona són 

els següents: 
 

a) Realitzar  les tasques d’estudi i  participar en les activitats 
acadèmiques que ajudin a completar la seva formació, 

b) Respectar els membres de la comunitat universitària, 
el personal de les entitats col·laboradores o que prestin serveis 
a la Universitat, 

c) Cuidar i usar degudament els béns, equips, instal·lacions o 
recinte de la universitat o de les entitats que hi col·laboren, 

d) Abstenir-se de la utilització o cooperació en 

procediments fraudulents en les proves d’avaluació, en els 
treballs que es facin o en documents oficials de la universitat, 

e) Participar de forma responsable en les activitats 
universitàries i cooperar al seu normal exercici, 

f) Conèixer i complir l’Estatut i altres normes reglamentàries 
de la Universitat de Barcelona, 

g) Conèixer el pla docent de cada assignatura, 
h) Conèixer i complir les normes internes sobre seguretat 

i salut, especialment les que es refereixen a l’ús dels recursos, 
mitjans, serveis, laboratoris de pràctiques i entorns 
d’investigació que la Universitat de Barcelona posa al seu 
abast, 

i) Respectar el nom, la marca, els símbols i els emblemes de 
la Universitat de Barcelona o dels seus òrgans, així com el seu 
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ús oportú, 
j) Respectar els actes acadèmics de la universitat, així com els 

participants en aquests actes, sense detriment del seu lliure 
exercici d’expressió i manifestació, 
k) Exercir i promoure activament la no dicriminació per raó de 
naixement, origen racial o ètnic, sexe, religió, convicció o 
opinió, edat, discapacitat, nacionalitat, malaltia, orientació 
sexual i identitat de gènere, condició socioeconòmica, 
idiomàtica o lingüística, o afinitat política i sindical, o por raó 
d’aparença, sobrepès o obesitat, o per qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social, dels membres de 
la comunitat universitària, del personal de les entitats 
col·laboradores o que prestin serveis a la universitat, 
l) Assumir i exercir les responsabilitats pròpies dels càrrecs 

per al quals hagi estat elegit, 
m) Exercir les funcions de representació i ser informat 
pels seus representants de les activitats i resolucions dels 
òrgans col·legiats en els quals participa, així com de les seves 
pròpies actuacions, amb la reserva i la discreció que 
s’estableixin en els esmentats òrgans, 
n) Participar de forma activa i responsable en les 
reunions dels òrgans col·legiats per als quals hagi estat 
elegit, 

 

o) Contribuir a la millora dels fins i funcionament de la 
universitat, i 
p) Qualsevol altra deure que li sigui assignat en aquest 
Estatut i en la normativa vigent d’aplicació. 

118.3 La Universitat de Barcelona ha de difondre el contingut 
dels dos paràgrafs anteriors i generar les disposicions 
normatives internes que facin possible l’execució d’aquests 
drets i deures. 
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124.3 La Universitat de Barcelona ha de difondre el contingut 
dels dos paràgrafs anteriors i generar les disposicions 
normatives internes que facin possible l'execució d'aquests 
drets i deures. 
 

 



Quadre comparatiu Projecte Nou Estatut de la Universitat de Barcelona 

Associació d’Estudiants Progressistes 

Desembre 2013 

 
- Delegat del rector per a la Governança, la reforma de l'Estatut de la UB i Assumptes Jurídics Esborrany núm. 2 

- Serveis Jurídics de la Universitat de Barcelona i Grup UB 08/11/2013 

 173/246 

 

 

TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT I ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

 Article 121 

121.1 La Universitat de Barcelona vetlla perquè les persones 
que vulguin matricular-se en algun dels seus ensenyaments 
disposin de tota la informació necessària per a l'accés. Amb 
aquesta finalitat, la Universitat de Barcelona potencia el 
desenvolupament de serveis d'informació i d'orientació adreçats 
a estudiants de secundària i d'altres nivells no universitaris, 
inclosos els més grans de 25 anys. 

 

121.2 La Universitat de Barcelona fomenta l'accés i la 
integració de les minories culturals i de les persones 
discapacitades. 

Article 119 

119.1 La Universitat de Barcelona vetlla perquè les persones 
que vulguin matricular-se en algun dels seus ensenyaments 
disposin de tota la informació necessària per a l’accés. Amb 
aquesta finalitat, la Universitat de Barcelona potencia el 
desenvolupament de serveis adreçats a estudiants de 
secundària, formació de grau superior i d’altres nivells no 
universitaris, incloses les persones més grans de 25 anys, de 

40 o 45 anys, i tots els que pugui preveure la normativa vigent. 

119.2 La Universitat de Barcelona facilita l’accés i la integració 
de les minories culturals i de les persones amb discapacitat. 
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TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT I ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
 VI 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 125 

La Universitat de Barcelona ha d'afavorir les activitats que 
promoguin les relacions i el debat entre el món de la cultura i la 
societat, i facilitar les activitats d'extensió universitària en els 
àmbits cultural, artístic, esportiu, etc. encaminades a 
complementar la formació acadèmica de l'alumnat. 

Article 120 

La Universitat de Barcelona ha d’afavorir les activitats 
encaminades a complementar la formació acadèmica de 
l’alumnat a través de la promoció de les relacions i debat entre 
el món de la cultura i la societat, així com del foment de les 
activitats d’extensió universitària. 
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TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT I ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 122 

122.1 La Universitat de Barcelona promou la creació 
d'associacions d'antics i antigues alumnes. Es pot constituir un 
consell d'antic alumnat i de persones amigues de la Universitat 
de Barcelona com a òrgan que promogui la participació 
d'aquestes associacions en la vida universitària. 

122.2 La Universitat de Barcelona promou el desenvolupament 
del Claustre de Doctors amb l'objectiu de donar prestigi als 
títols de doctorat i difondre la recerca i els projectes científics, 
acadèmics i professionals dels seus membres. 

Article 121 

121.1 La Universitat de Barcelona promou la creació 
d’associacions d’antics i antigues alumnes. Es pot constituir un 
consell d’antic alumnat i de persones amigues de la Universitat 
de Barcelona com a òrgan que promogui la participació 
d’aquestes associacions a la vida universitària. 

121.2 La Universitat de Barcelona promou el desenvolupament 
del Claustre de Doctors amb l’objectiu de donar prestigi als 
títols de doctorat i difondre la recerca i els projectes científics, 
acadèmics i professionals del seus membres. 

 

 

  



Quadre comparatiu Projecte Nou Estatut de la Universitat de Barcelona 

Associació d’Estudiants Progressistes 

Desembre 2013 

 
- Delegat del rector per a la Governança, la reforma de l'Estatut de la UB i Assumptes Jurídics Esborrany núm. 2 

- Serveis Jurídics de la Universitat de Barcelona i Grup UB 08/11/2013 

 176/246 

 

 

TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT I ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 126 

126.1 L'accés a la Universitat de Barcelona ha de respectar els 
principis d'igualtat, mèrit i capacitat. La Universitat de 
Barcelona ha de col·laborar estretament amb el Consell 
Interuniversitari de Catalunya per tal de generar un mecanisme 
d'accés a la universitat pública que estigui harmonitzat a tot 
Catalunya. 

126.2 El Consell de Govern estableix els procediments per a 
l'admissió d'estudiants que sol·licitin ingressar en els centres de 

la Universitat, d'acord amb els criteris bàsics establerts pel 
Claustre Universitari i la legislació aplicable, i tenint en compte 
la programació de l'oferta de places disponibles que efectuï la 
comunitat autònoma. 

Article 122 

122.1 L’accés a la Universitat de Barcelona ha de respectar els 
principis d’igualtat, mèrit i capacitat. La Universitat de 
Barcelona ha de col·laborar estretament amb el Consell 
Interuniversitari de Catalunya per tal de generar un mecanisme 
d'accés a la universitat pública que estigui harmonitzat a tot 
Catalunya. 

122.2 El Consell de Govern estableix els procediments per a 
l’admissió dels estudiants que sol·licitin ingressar en la 

Universitat, d’acord amb la legislació aplicable i els criteris 
bàsics establerts pel Claustre Universitari, i tenint en compte la 
programació de l'oferta de places disponibles que efectuï la 
Comunitat Autònoma. 
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TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT I ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 127 

La fixació de la capacitat de cadascun dels ensenyaments de la 
Universitat de Barcelona ha d'adaptar-se a les exigències 
docents de l'activitat que s'hi desenvolupi, a les disposicions 
legals que en cada moment siguin vigents per a cada tipus de 
titulació i a l'establiment d'uns criteris que permetin acollir en 
cada moment la demanda d'ensenyament superior a mesura 

que aquesta es vagi manifestant. 

Article 123 

La fixació de la capacitat de cadascun dels ensenyaments de la 
Universitat de Barcelona ha d’adaptar-se a les exigències 
docents de l’activitat que s’hi desenvolupi, a les disposicions 
legals que en cada moment siguin vigents per a cada tipus de 
titulació i a l’establiment d’uns criteris que permetin acollir en 
cada moment la demanda d’ensenyament superior a mesura 
que aquesta es vagi manifestant. 
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TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT I ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 128 

La Universitat de Barcelona estableix mecanismes d'acolliment i 
d'assessorament per a l'alumnat de nou accés, així com 
programes i activitats socials amb l'objectiu de facilitar-ne la 
integració en l'entorn universitari. 

Article 124  

La Universitat de Barcelona estableix mecanismes d’acolliment i  
assessorament per a l’alumnat de nou accés, així com 
programes i activitats socials amb l’objectiu de facilitar-ne la 
integració en l’entorn universitari. 
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TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT I ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 129 

El Consell Social, a proposta del Consell de Govern i amb 
l'informe previ del Consell de Coordinació Universitària estatal, 
escoltat el Claustre Universitari, aprova les normes que regulen 
el progrés i la permanència de l'alumnat a la Universitat de 
Barcelona, en les quals s'han de considerar, en tot cas, les 
característiques dels diferents estudis, de manera que evitin la 
discriminació entre l'alumnat. 

Article 125 

El Consell Social, a proposta del Consell de Govern i amb 

l’informe previ del Consell d’Universitats estatal, escoltat el 

Claustre Universitari, aprova les normes que regulen el progrés 
i la permanència de l’alumnat a la Universitat de Barcelona, en 
les quals s’han de considerar, en tot cas, les característiques 
dels diferents estudis, de manera que evitin la discriminació 
entre l’alumnat. 
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TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT I L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
mic i  

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 130 

El Consell de Govern, d'acord amb els criteris bàsics establerts 
pel Claustre Universitari, elabora la normativa d'avaluació dels 
coneixements, les habilitats i les competències adquirits per 
l'alumnat. 

Article 126 

El Consell de Govern, d’acord amb els criteris bàsics establerts 
pel Claustre Universitari, elabora la normativa d’avaluació dels 
coneixements, les habilitats i les competències adquirits per 
l’alumnat. 
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 TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT I L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
cer 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 131 

L'alumnat de la Universitat de Barcelona està representat en els 
òrgans de govern i de representació d'acord amb el que 
disposen aquest Estatut i la normativa que el mateix col·lectiu 
estableixi. Igualment, pot crear les seves organitzacions, 
associacions i formes de coordinació, que seran reconegudes 
sempre que no s'oposin als principis d'aquest Estatut i amb el 
coneixement previ del Consell de Govern de la Universitat de 

Barcelona. 

Article 127 

L’alumnat de la Universitat de Barcelona participa en la vida 
universitària i està representat en els òrgans de govern i de 
representació d’acord amb el que disposen l’Estatut de 
l’estudiant universitari, aquest Estatut i la normativa que el 
mateix col·lectiu estableixi. Igualment, pot crear les seves 
organitzacions, associacions i formes de coordinació, que seran 
reconegudes sempre que no s’oposin als principis d’aquest 

Estatut i amb el coneixement previ del Consell de Govern de la 
Universitat de Barcelona. 
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 TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT I L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
conò i financer 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 132 

Per tal de coordinar i impulsar l'organització i les activitats de 
l'alumnat de la Universitat de Barcelona, es crea una comissió 
integrada majoritàriament per estudiants i vinculada al 
vicerectorat encarregat dels afers d'estudiants. Aquesta 
comissió fa un seguiment de la partida pressupostària que es 
destina cada any a les accions de política d'estudiants 
acordades pels òrgans de govern corresponents. 

Article 128 

La Universitat de Barcelona crea un òrgan d’assessorament 
integrat majoritàriament per estudiants electes al Claustre 
Universitari i vinculat al vicerectorat encarregat dels afers 
d’estudiants. Aquest òrgan, que té l’objectiu de coordinar i 
impulsar l’organització i les activitats de l’alumnat, farà un 
seguiment de la partida pressupostària que es destina cada any 
a les accions de política d’estudiants acordades pels òrgans de 

govern corresponents. 
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 TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT I L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 133 

L'alumnat, a través de les seves associacions, organitzacions i 
formes de coordinació, pot fer ús d'un local que se li ha 
d'assignar a cada facultat o escola. Igualment, s'ha de 
consignar en el pressupost una partida específica per finançar 
les activitats previstes en aquest capítol. 

Article 129 

L’alumnat, a través de les seves associacions, organitzacions i 
formes de coordinació, pot fer ús d’un local que se li assignarà 
a cada facultat o escola. Igualment, s’ha de consignar en el 
pressupost una partida específica per finançar les activitats 
previstes en aquest capítol. 
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 TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT I L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 134 

La Universitat de Barcelona ha de promoure davant els poders 
públics l'adopció d'una política assistencial relativa als costos 
directes i indirectes de l'ensenyament que tendeixi a evitar que 
ningú no quedi exclòs de la Universitat per raons econòmiques. 
Sens perjudici d'aquesta acció, la Universitat de Barcelona ha 
d'establir una política pròpia de beques, ajuts i subvencions 
que faciliti l'existència de serveis assistencials propis i que 

fomenti l'accés a la recerca. 

Article 130 

La Universitat de Barcelona ha de promoure davant els poders 
públics l’adopció d’una política assistencial relativa als costos 
directes i indirectes de l’ensenyament que tendeixi a evitar que 
ningú no quedi exclòs de la Universitat per raons econòmiques. 
Sens perjudici d’aquesta acció, la Universitat de Barcelona ha 
d’establir una política pròpia de beques, ajuts i subvencions 
que faciliti l’existència de serveis assistencials propis i que 

fomenti l’accés a la recerca. 
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 TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT I L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
r 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 135 

La Universitat de Barcelona ha d'establir programes destinats al 
seu alumnat amb necessitats educatives especials. 

Article 131 

La Universitat de Barcelona ha d’establir programes destinats al 
seu alumnat amb necessitats educatives específiques. 
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TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT I L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 136 

La Universitat de Barcelona aplica la normativa vigent sobre 
exempció de preus públics acadèmics i garanteix el principi 
d'igualtat dels ciutadans i les ciutadanes davant la llei. 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC  
 
 
 
 

Tots els articles que integren aquest Títol (arts. 132 a 156) han estat aprovats, per unanimitat, per la Comissió claustral tècnica, amb l’única 
excepció de l’art. 140, que ha estat aprovat per majoria i compta amb un únic vot particular en contra. Per a la consulta del vot particular, 
veure el comentari incorporat al precepte en qüestió. 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC  
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 137 

137.1 El personal acadèmic de la Universitat de Barcelona es 
regeix per les normes dictades per l'Estat i per la Generalitat de 
Catalunya en l'exercici de les seves competències, i per aquest 
Estatut i la normativa que en derivi. 

137.2 Respecte a tot el personal acadèmic de la Universitat, 

correspon al rector o la rectora prendre les decisions relatives a 

la seva situació administrativa. 

Article 132 

132.1 El personal acadèmic de la Universitat de Barcelona es 
regeix per les normes dictades per l’Estat i per la Generalitat de 
Catalunya en l’exercici de les seves competències, i per aquest 
Estatut i la normativa que en derivi. 

132.2 Correspon al rector o la rectora prendre les decisions 
relatives a la situació administrativa del personal acadèmic de 
la Universitat.  

132.3 La Universitat de Barcelona ha de vetllar pel disseny 
d’una carrera professional-acadèmica que permeti donar 
resposta al relleu generacional del seu personal docent, així 
com al seu desenvolupament professional. 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 138 

138.1 Són drets de tot el personal acadèmic de la Universitat 
de Barcelona, a més dels reconeguts per la Constitució i les 
lleis i dels que s'expliciten en el títol I d'aquest Estatut: 

a) participar en els òrgans de govern i de representació, 
d'acord amb el que estableixen les lleis i aquest Estatut, 
b) conèixer les qüestions que afectin la vida universitària, 
c) associar-se lliurement i realitzar activitats sindicals, 
d) disposar dels mitjans adequats per dur a terme la seva tasca 
docent i investigadora, 
 
 
 
 
 
e) formar part d'un grup de recerca, 
f) participar en activitats de formació continuada que li 
permetin de millorar constantment la tasca docent i 
investigadora, 
g) ser avaluat objectivament en l'acompliment de les seves 
obligacions universitàries, 
h) gaudir de períodes sabàtics quan correspongui, 
 
 
i)utilitzar les instal·lacions i els serveis universitaris, d'acord 
amb la normativa vigent, i 
 
 
 

 
 
j) gaudir de la informació i de la protecció eficaç en matèria de 

Article 133 

133.1 Són drets de tot el personal acadèmic de la Universitat 
de Barcelona, a més dels reconeguts per la Constitució, per 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, les lleis i dels que 
s’expliciten en el Títol I d’aquest Estatut: 
 
a) Participar en els òrgans de govern i representació, 
d’acord amb el que estableixen les lleis i aquest Estatut, 
b) Conèixer les qüestions que afectin la vida universitària, 

c) Gaudir de llibertat sindical, 
d) Disposar dels mitjans adequats per dur a terme la 
seva tasca docent, investigadora i de transferència de 
coneixement i tecnologia, 
e) Participar en tasques de coordinació docent, 
f) Gaudir del reconeixement i projecció de l’activitat 
docent, investigadora i de transferència de coneixement i 
tecnologia 
g) Formar part d’un grup de recerca, 
h) Participar en activitats de formació continuada que li 

permetin la millora de la tasca docent, investigadora i de 
transferència de coneixement i tecnologia, 
i)  Ser avaluat objectivament en l’acompliment de les seves 
obligacions universitàries, 
j)  Gaudir de períodes sabàtics quan correspongui, 
k) Participar en programes de mobilitat, nacional o 
internacional, en el marc de la legislació vigent, 
l) Utilitzar les instal·lacions i els serveis universitaris, 
d’acord amb la normativa  vigent, 
m) Participar en les activitats de voluntariat i participació 
social, cooperació al desenvolupament, i altres de 
responsabilitat social que organitzi la Universitat, i 
n) Gaudir de la informació i de la protecció eficaç en 
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seguretat i salut en el seu treball. 
 
 
 
138.2 Són deures de tot el personal acadèmic de la Universitat 
de Barcelona: 
a) observar l'Estatut i les altres normes de la Universitat, 
b) assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals hagi 
estat elegit o designat, 
c) participar en tot el que afecta la vida universitària, segons el 
que s'estableix en el present Estatut i en la legislació aplicable, 
d) exercir personalment les seves obligacions docents i 

investigadores, 

e) col·laborar, en el si del departament i del centre, i en el 

marc d'un treball en equip, en l'assoliment dels objectius 

formatius fixats, en la innovació de les metodologies docents 

adients, i en el desenvolupament i l'aprofundiment dels 

programes i les línies de recerca, i 

 

 
 
 
 
 
f) conèixer les normes de seguretat del seu centre i fer un ús 
adequat dels recursos, mitjans, instal·lacions i serveis que la 
Universitat de Barcelona posa al seu abast. 

matèria de seguretat i salut en el treball. 

 

133.2 Són deures de tot el personal acadèmic de la Universitat 
de Barcelona: 

a) Observar l’Estatut i les altres normes de la Universitat, 
b) Assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals hagi 

estat elegit o designat, 
c) Participar en tot el que afecta la vida universitària, segons 

el que s’estableix al present Estatut i en la legislació 
aplicable, 

d) Exercir personalment les seves obligacions docents i 
investigadores, així com participar de forma activa quant a 
la transferència de coneixement i tecnologia, 

e) Col·laborar en el si del departament, del centre  i de les 
estructures de recerca previstes en aquest Estatut, en 
l’assoliment dels objectius formatius fixats, en la innovació 
de les metodologies docents adients, i en el 
desenvolupament i l’aprofundiment dels programes i les 
línees de recerca. 

f) Procurar per la bona formació acadèmica del seu alumnat  
g) Respectar els membres de la comunitat universitària, de les 

entitats col·laboradores i de les que prestin serveis a la 
Universitat, 

h) Conèixer les normes de seguretat del seu centre i fer un ús 
adequat dels recursos, mitjans, instal·lacions i serveis que 
la Universitat de Barcelona posa al seu abast, i 

i) Qualsevol altre deure que li sigui assignat en aquest 
Estatut. 

133.3 La Universitat de Barcelona ha de difondre el contingut 
dels dos paràgrafs anteriors i generar les disposicions 
normatives internes que facin possible l’execució d’aquests 
drets i deures. 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 139  

139.1 El personal acadèmic està representat en els òrgans de 
govern i de representació universitaris, d'acord amb el que 
disposa aquest Estatut. 

139.2 D'acord amb les normes legalment establertes, el 

personal acadèmic pot exercir els seus drets sindicals i 

participar en la negociació de les seves condicions de treball. 

Article 134 

134.1 El personal acadèmic està representat en els òrgans de 
govern i de representació universitaris, d’acord amb el que 
disposa aquest Estatut. 

134.2 D’acord amb les normes legalment establertes, el 
personal acadèmic pot exercir la seva llibertat sindical i, en 
conseqüència, participar en la negociació de les seves 
condicions de treball. 
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 TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
t i accés a la universitat 

 VI. De l’alumnat i accés a la univerita 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 140 

El Consell de Govern, d'acord amb les disposicions legals 
vigents, aprova el Reglament de règim intern del personal 
acadèmic, en el qual es fixen, entre d'altres: 

a) les obligacions docents i investigadores, 
 
 

b) les comissions de serveis, les llicències, els permisos, les 
vacances i els períodes sabàtics, 

c) les excedències i els serveis especials, 
d) el règim d'incompatibilitats, 
e) el règim d'adscripcions a departaments, instituts, serveis o 
altres unitats, i 
f) el règim de disciplina acadèmica. 

Article 135 

El Consell de Govern, d’acord amb les disposicions legals 
vigents, aprova el Reglament de règim intern del personal 
acadèmic, en el qual es fixen, entre d’altres: 

a) Les obligacions docents i investigadores i les que se’n 
derivin dels projectes de transferència del coneixement i 
tecnologia, 

b) Les comissions de serveis, les llicències, els permisos, les 
vacances i els períodes sabàtics, 

c) Les excedències i els serveis especials, 
d) El règim d’incompatibilitats, 
e) El règim d’adscripció a departaments, instituts, serveis o 
altres unitats, i 

f) El règim de disciplina acadèmica. 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 141 

141.1 Com a delegada del Consell de Govern i com a òrgan 
d'assessorament i proposta, es constitueix la Comissió de 
Professorat, formada per un professor o una professora 
representant de cada centre, per dos estudiants, per un 
membre del personal d'administració i serveis, i pel rector o la 
rectora, o pel vicerector o la vicerectora que aquell o aquella 
delegui, que la presideix. Assisteix a les reunions, amb veu i 
sense vot, el o la responsable de la direcció de recursos 

humans de la Universitat i un funcionari o una funcionària que 
designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari o 
secretària de la Comissió de Professorat. 

 

 

 

 

 

 

141.2 Pot constituir-se la Comissió Permanent de la Comissió 
de Professorat, formada per un màxim de vuit representants 
dels centres, de manera que es garanteixi la presència dels 
diferents àmbits d'activitat universitària, i pel rector o la 
rectora, o pel vicerector o la vicerectora que aquell o aquella 
delegui, que la presideix. Assisteix a les reunions, amb veu i 
sense vot, el o la responsable de la direcció de recursos 
humans de la Universitat i un funcionari o una funcionària que 
designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari o 
secretària d'aquesta Comissió Permanent. 

 

141.3 Són funcions de la Comissió de Professorat: 

Article 136 

136.1 Com a delegada del Consell de Govern i com a òrgan 
d’assessorament i proposta, es constitueix la Comissió de 
Professorat, formada pel vicerector o la vicerectora competent 
en matèria de professorat, per tots els degans o deganes o 
directors o directores d’escola, o persones en qui deleguin,  un 
membre del personal investigador, un investigador en 
formació, dos estudiants, un membre del personal 
d’administració i serveis, i pel rector o la rectora que la 

presideix i pot delegar la presidència al vicerector o la 
vicerectora competent en matèria de professorat. Assisteixen a 
les reunions, amb veu però sense vot, el president/a de la 
Junta de Personal docent i investigador i el president/a del 
Comitè d’Empresa de Personal docent i investigador, o persona 
en qui deleguin, la persona responsable de la direcció de 
recursos humans de la Universitat i un funcionari o funcionària 
que designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari 
o secretària de la Comissió de Professorat. 

136.2 Pot constituir-se una comissió permanent de la comissió 
de professorat, la composició i funció de les quals han de ser 
objecte de desenvolupament reglamentari. 

 
136.3 Són funcions de la Comissió de Professorat: 
 
a) Informar sobre la relació de llocs de treball de professorat 
de la Universitat de Barcelona, 
b) Informar sobre els canvis de denominació, l’amortització, la 
minoració i la redistribució de places de professorat de la 

Universitat, 
c) Informar sobre les convocatòries de places vacants, 
d) Fixar els criteris de distribució i optimització dels recursos 
docents, les seves característiques, funcionarial o contractual, i 
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a) informar sobre la relació de llocs de treball de professorat de 
la Universitat, 
b) informar sobre els canvis de denominació, l'amortització, la 
minoració i la redistribució de places de professorat de la 
Universitat, 
c) informar sobre les convocatòries de places vacants, 
d) fixar els criteris de distribució i optimització dels recursos 
docents, les seves característiques, funcionarial o contractual, i 
els seus nivells, i 
e) totes les altres que estableixin el present Estatut. 

els seus nivells, i  
e) Totes aquelles altres que estableixi el present Estatut. 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 142 

Als efectes d'aquest Estatut, el personal acadèmic està format 

pel professorat que pot ser funcionari o contractat, i pels 

col·lectius d'investigadors i d'ajudants. Aquesta classificació té 

caràcter instrumental i la seva interpretació i aplicació s'ha 

d'efectuar, en tot cas, d'acord amb la normativa vigent. 

Article 137 

Als efectes d’aquest Estatut, el personal acadèmic està format 

pel professorat- que pot ser funcionari, contractat o nomenat – 

el personal investigador propi i els ajudants. Aquesta 

classificació té caràcter instrumental i la seva interpretació i 

aplicació s'ha d'efectuar, en tot cas, d'acord amb la normativa 

vigent. 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 143 

El professorat funcionari està compost per: 

a) catedràtics i catedràtiques d'universitat, 

b) titulars d'universitat, 

c) catedràtics i catedràtiques d'escola universitària, i 

d) titulars d'escola universitària. 

Article 138 

El professorat funcionari està compost per: 

a) Catedràtics i catedràtiques d’universitat, 

b) Titulars d’universitat, 

c) Catedràtics i catedràtiques d’escola universitària, i 

d) Titulars d’escola universitària. 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 144 

144.1 El professorat contractat en règim laboral amb caràcter 
permanent està compost per: 

a) catedràtics i catedràtiques, 
b) professorat agregat, i 
c) professorat col·laborador permanent. 

144.2 El professorat contractat en règim laboral amb caràcter 
temporal està compost per: 

a) professorat lector, 
b) professorat col·laborador, 
c) professorat associat, 
d) professorat visitant, 
e) professorat emèrit, i 
f) professorat honorari. 

144.3 Mitjançant els convenis corresponents, la Universitat pot 

reconèixer la col·laboració de caràcter docent de professionals 

designats entre els i les especialistes que desenvolupin una 

activitat principal remunerada en la institució concertada, en les 

condicions que determini el Consell de Govern. 

Article 139 

139.1 El professorat contractat en règim laboral amb caràcter 
permanent està compost per: 
 

a)Catedràtics i catedràtiques, 
b)Professorat agregat, i 
c)Professorat col·laborador permanent. 

139.2 El professorat contractat en règim laboral o nomenat 
amb caràcter temporal està compost per: 
 

a) Professorat lector, 
b) Professorat col·laborador, 
c) Professorat associat, 
d) Professorat visitant,  
e) Professorat emèrit. i 
f) Professorat honorari 

 

139.3 Mitjançant els convenis corresponents, la Universitat pot 

reconèixer la col·laboració de caràcter docent de professionals 

designats entre persones especialistes que desenvolupin una 

activitat principal remunerada en una institució concertada, en 

les condicions que determini el Consell de Govern. 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 145 

Els investigadors i les investigadores són especialistes en les 
distintes branques del coneixement que tenen primordialment 
responsabilitats de recerca i, addicionalment, de docència. 

Article 140 

140.1 El personal investigador propi està integrat per doctors 
especialistes en les distintes branques del coneixement que 
tenen primordialment responsabilitats de recerca i, 
addicionalment, de docència. 

140.2 Als efectes d’aquest títol, es consideraran part del 
col·lectiu d’investigadors en formació, els investigadors 
predoctorals en formació amb vinculació contractual amb la 
Universitat que realitzin tasques de recerca en l’àmbit d’un 

projecte específic i innovador d’acord amb legislació vigent. 
Aquest col·lectiu, en els termes previstos legalment, pot 
col·laborar en tasques docents. 
 
140.3 Els investigadors que exerceixen tasques de recerca a la 
Universitat de Barcelona per a la realització de projectes de 
recerca, desenvolupament i innovació i per a la transferència 
de coneixement i tecnologia, mitjançant un acord o altres 
formes de col·laboració amb universitats, centres de recerca o 
altres entitats públiques o privades, són investigadors vinculats 
amb la Universitat de Barcelona.  

 

 
 
Aquest article es va aprovar per majoria amb l’únic vot 
particular en contra del Sr. Orlandi quant al seu apartat segon. 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
i financer 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 146 

146.1 El personal acadèmic ho és de la Universitat de 
Barcelona i està adscrit a departaments, on li són encomanades 
les tasques docents requerides pels consells d'estudis i on pot 
desenvolupar la seva tasca investigadora. Té els lligams 
següents: 

a) amb una facultat o escola universitària, pel que fa a la seva 

vinculació administrativa i a la participació en la gestió de 

l'activitat universitària que depassi l'àmbit del departament, i 

b) amb els consells d'estudis, pel que fa a la docència que té 
assignada. 

146.2 La Comissió de Professorat pot determinar, a petició de 
la persona interessada i escoltats prèviament els departaments 
implicats, l'adscripció d'un professor o una professora a un 
departament per un període de tres anys, renovable en casos 

excepcionals. 

146.3 Per dur a terme activitats docents de caràcter general 
que sobrepassin l'àmbit dels departaments i que requereixin 
professorat contractat específic, amb una petició prèvia del 
centre implicat i amb l'acreditació del Consell de Govern, es 
poden crear unitats de coordinació docent. Aquestes unitats 
agrupen el professorat específic i altre professorat a proposta 
del centre. 

Article 141 

141.1 El personal acadèmic ho és de la Universitat de 
Barcelona, i està adscrit a departaments, on li són 
encomanades les tasques docents requerides pels consells 
d’estudis i on pot desenvolupar la seva tasca investigadora i de 
transferència de coneixement i tecnologia. Té els lligams 
següents: 
a) Amb una facultat o escola, pel que fa a la seva 

vinculació administrativa i a la participació en la gestió de 
l’activitat universitària que depassi l’àmbit del departament,  

b) Amb els consells d’estudis, pel que fa a la docència 
assignada, i 

c) Amb les estructures de recerca pel que fa al 
desenvolupament de la seva activitat investigadora. 

141.2 La Comissió de Professorat pot determinar, a petició de 
la persona interessada i escoltats prèviament els departaments 
afectats, l’adscripció d’un professor o una professora a un 
departament per un període de tres anys, renovables en casos 
excepcionals. 

141.3 Per dur a terme activitats docents de caràcter general 
que sobrepassin l’àmbit dels departaments i que requereixin  
professorat contractat específic, amb una petició prèvia del 
centre implicat i amb l’acreditació del Consell de Govern, es 
poden crear unitats de coordinació docent. Aquestes unitats 
agrupen el professorat específic i altre professorat a proposta 
del centre. 
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 TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
 

ESTATUT 2003 
PROJECTE ESTATUT 2013 

 
OBSERVACIONS 

Article 147 

147.1 Els concursos d'accés per al funcionariat docent es 
regeixen per les disposicions dictades per les administracions 
de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, que les despleguen 
dins l'àmbit de les seves competències respectives, i per aquest 
Estatut i la normativa que en derivi. 

147.2 Si està vacant una plaça pertanyent als cossos de 
funcionariat docent, el Consell de Govern, a proposta de la 

Comissió de Professorat, amb l'informe previ del departament 
corresponent i escoltat el centre, ha de decidir si és procedent 
la convocatòria per cobrir-la, l'amortització, la minoració o el 
canvi de denominació, categoria o tipus funcionarial o 
contractual de la plaça, d'acord amb les necessitats docents i 
de recerca, segons els criteris fixats per la Comissió de 
Professorat. 

147.3 El Consell de Govern aprova la comunicació al Consell de 
Coordinació Universitària estatal de les places que han de ser 
proveïdes mitjançant un concurs d'accés entre habilitats, a 
proposta de la Comissió de Professorat i amb l'informe previ del 
departament i del centre. 

147.4 En la convocatòria de les places hi han de constar 
explícitament: 

a) el departament i centre al qual són assignades, 
b) les activitats docents i investigadores que cal dur a terme, 
c) els criteris d'avaluació dels mèrits, 
d) les proves que cal superar per a l'adjudicació de la plaça, 
si escauen, 

e) els requisits de capacitació lingüística adients, i 
f) en el cas de places docents vinculades a places 
assistencials, la categoria de la corresponent plaça assistencial. 

Article 142 

142.1 Els concursos d’accés per al funcionariat docent es 
regeixen per les disposicions dictades per les administracions 
de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, que les despleguen 
dins l’àmbit de les seves competències respectives, i per aquest 
Estatut i la normativa que en derivi. 

142.2 Si està vacant una plaça pertanyent als cossos de 
funcionariat docent, el Consell de Govern, a proposta de la 
Comissió de Professorat, amb l’informe previ del departament 
corresponent i escoltat el centre, ha de decidir si és procedent 
la convocatòria per a cobrir-la, l’amortització, la minoració o el 
canvi de denominació, categoria o tipus funcionarial o 
contractual de la plaça, d’acord amb les necessitats docents i 
de recerca, segons els criteris fixats per la Comissió de 
Professorat. 

142.3 El Consell de Govern aprova i desenvolupa el 
procediment dels concursos. En tot cas, en la convocatòria de 
les places hi han de constar explícitament: 
 
a) El departament i centre al qual són assignades, 
b) Les activitats docent,  investigadores i de transferència de 
coneixement i tecnologia que cal dur a terme, 
c) Els criteris d'avaluació dels mèrits, 
d) Les proves que cal superar per a l'adjudicació de la plaça, si 
escauen, 
e) Els requisits de capacitació lingüística adients, i 
f) En el cas de places docents vinculades a places 
assistencials, la categoria de la corresponent plaça assistencial. 
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 TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 148 

148.1 Les comissions per a la resolució dels concursos d'accés 
establerts en la normativa vigent són l'òrgan de la Universitat 
encarregat de la selecció del professorat. 

 

 

148.2 Aquestes comissions han d'estar compostes per cinc 
membres dels cossos de funcionariat docent: el president o la 
presidenta, a proposta del rector o la rectora; dos vocals, a 
proposta del departament, i dos vocals més, a proposta del 
centre al quals estigui assignada la plaça. En cap cas no poden 
formar part d'una comissió més de dos membres del 
departament al qual estigui assignada la plaça. 

148.3 Els membres de les comissions, que preferentment han 

de ser de l'àrea de coneixement de la plaça convocada, cal que 
tinguin una categoria igual o superior a la d'aquesta, a més de 
tenir reconeguts dos períodes d'activitat investigadora si són 
catedràtics o catedràtiques d'universitat, i un període d'activitat 
investigadora si són professors o professores titulars 
d'universitat, catedràtics o catedràtiques d'escola universitària, 
o professors o professores titulars d'escola universitària. 
 

 

148.4 Les comissions per a la resolució dels concursos d'accés 
de places vinculades a institucions sanitàries han d'estar 
compostes per cinc membres: el president o la presidenta, a 
proposta del rector o la rectora; dos vocals, a proposta del 

Article 143 

143.1 Les comissions per a la resolució dels concursos d’accés 
de professorat funcionari establerts en la normativa vigent són 
l’òrgan de la Universitat encarregat de la selecció del 
professorat. La seva composició s’ha d’ajustar als principis 
d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, procurant 

una composició equilibrada entre dones i homes. 

143.2 Aquestes comissions han d’estar compostes per cinc 
membres pertanyents als cossos de funcionariat docent: el 
president o la presidenta, a proposta del rector o la rectora; 
dos vocals, a proposta del departament, i dos vocals més, a 
proposta del centre al quals estigui assignada la plaça. En cap 
cas no poden formar part d’una comissió més de dos membres 
del departament al qual estigui assignada la plaça. 

143.3 Els membres de les comissions, que preferentment han 

de ser de l’àrea de coneixement de la plaça convocada i, en el 
seu defecte, de l’àmbit de coneixement propi de la plaça, cal 
que tinguin una categoria igual, equivalent o superior a 
aquesta, a més de tenir reconeguts dos períodes d’activitat 
investigadora si són catedràtics o catedràtiques d’universitat, i 
un període d’activitat investigadora si són professors o 
professores titulars d’universitat, catedràtics o catedràtiques 
d’escola universitària, o professors o professores titulars 
d’escola universitària.  

143.4 Les comissions per a la resolució dels concursos d’accés 
de places vinculades a institucions sanitàries han d’estar 
compostes per cinc membres: el president o la presidenta, a 
proposta del rector o la rectora; dos vocals, a proposta del 
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departament, i dos vocals elegits per sorteig públic per la 
institució sanitària corresponent, en els termes que s'estableixin 
reglamentàriament. 

departament; i dos vocals, que han de ser doctors, tenir una 
categoria igual, equivalent o superior a la plaça convocada, i 
estar en possessió, si escau, del títol d’especialista que 
s’exigeixi com a requisit per a concursar a la plaça, elegits per 
sorteig públic per la institució sanitària corresponent en els 
termes que s’estableixin reglamentàriament. 

143.5 Poden formar part de les comissions d’accés a les places 
dels cossos de funcionariat docent i a les places vinculades a 
institucions sanitàries, en les condicions que es fixin 
reglamentàriament, els professors de les universitats dels 
Estats membres de la Unió Europea que hagin assolit una 
posició equivalent a la de catedràtic o catedràtica o professor o 
professora titular d’universitat i que, a la vegada, tinguin un 
reconegut prestigi com a investigadors 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 149 

149.1 El Consell de Govern reglamenta el procediment del 
concurs. 

 

 

149.2 En establir els criteris aplicables en els concursos d'accés, 
cal tenir en compte la competència disciplinària específica i la 
capacitat docent i investigadora dels candidats i les candidates, 
així com la seva adequació a les prioritats docents i 
investigadores de la Universitat. En el cas de places vinculades 
a institucions sanitàries, les comissions d'accés han de tenir en 
compte, a més, la competència i la qualificació assistencials 
dels candidats i les candidates. 

Article 144 

144.1 Es garanteix que en els concursos d’accés s’actuï en 
aplicació dels principis d’igualtat d’oportunitats de les persones 
candidates i amb respecte als principis de mèrit i capacitat. En 
el procediment d’adjudicació de les places convocades regeix el 
principi de publicitat i, amb aquesta finalitat, totes les proves 
són públiques. 

144.2 El procediment que ha de regir els concursos haurà de 
valorar, en tot cas, l’historial acadèmic, docent i investigador 
del candidat o candidata, el seu projecte docent i investigador, 
quan s’escaigui, i les activitats desenvolupades de transferència 
de coneixement i tecnologia, així com contrastar les seves 
capacitats d’exposició i debat en la corresponent matèria o 
especialitat en sessió pública. Aquest procediment es subjecte 
a desenvolupament reglamentari pel Consell de Govern. 

144.3 En el cas de places vinculades a institucions sanitàries, 

les comissions d'accés han de tenir en compte, a més del que 
disposa l’apartat anterior d’aquest precepte, la competència i la 
qualificació assistencials dels candidats i les candidates. 
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 TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
er 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 150 

150.1 Els concursos per a la contractació de professorat es 
regeixen per les disposicions dictades per les administracions 
de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, que les despleguen 
dins l'àmbit de les seves competències, i per aquest Estatut i la 
normativa que en derivi. 

150.2 El Consell de Govern aprova la convocatòria de les places 
de professorat contractat que han de ser proveïdes mitjançant 
un concurs públic, a proposta de la Comissió de Professorat i 
amb l'informe previ del departament i del centre. 

150.3 En la convocatòria de les places han de constar 
explícitament: 
a) el departament i centre al qual són assignades, 
b) les activitats docents i investigadores que cal dur a terme, 
c) els criteris d'accés, 
d) les proves que cal superar per a l'adjudicació de la plaça, i 
e) els requisits de capacitació lingüística adients. 

Article 145 

145.1 Els concursos per a la contractació de professorat es 
regeixen per les disposicions dictades per l’Estat i la Generalitat 
de Catalunya, que les despleguen dins de l’àmbit de les seves 
respectives competències, i per aquest Estatut i la normativa 
que en derivi. 

145.2 El Consell de Govern aprova la convocatòria de places de 
professorat contractat que han de ser proveïdes mitjançant un 
concurs públic, a proposta de la Comissió de Professorat i amb 
l’informe previ del departament i del centre. 

145.3 En la convocatòria de les places han de constar 
explícitament: 
 
a) El departament i centre al qual són assignades, 
b) Les activitats docents, investigadores i les activitats de 
transferència de coneixement i tecnologia que cal dur a terme, 
c) Els criteris d’accés, 
d) Les proves que cal superar per a l’adjudicació de la plaça, i 
e) Els requisits de capacitació lingüística adients. 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 151 

151.1 Les comissions per a la resolució dels concursos de 
professorat contractat permanent han d'estar compostes per 
cinc membres: el president o la presidenta, a proposta del 
rector o la rectora; dos vocals, a proposta del departament, i 
dos vocals més, a proposta del centre al quals estigui 
assignada la plaça. En cap cas no poden formar part d'una 
comissió més de dos membres del departament al qual estigui 
assignada la plaça. 

151.2 Les comissions per a la resolució de concursos de 
professorat contractat permanent de places vinculades a 
institucions sanitàries han d'estar compostes per cinc membres: 
el president o la presidenta, a proposta del rector o la rectora; 
dos vocals, a proposta del departament, i dos vocals més, a 
proposta de la institució sanitària corresponent. 

151.3 Els membres de les comissions han de ser de l'àmbit de 

coneixement definit per la mateixa Universitat al qual es vinculi 
la plaça convocada, a més de ser de categoria igual o superior 
a la d'aquesta. 

Article 146 

 

146.1 Les comissions per a la resolució dels concursos de 
professorat contractat permanent han d’estar compostes per 
cinc membres: el president o la presidenta, a proposta del 
rector o la rectora, dos vocals, a proposta del departament; i 
dos vocals més, a proposta del centre al quals estigui 

assignada la plaça. En cap cas no poden formar part d’una 
comissió més de dos membres del departament al qual estigui 
assignada la plaça. 

 

146.2 Les comissions per a la resolució de concursos de 
professorat contractat permanent de places vinculades a 
institucions sanitàries han d’estar compostes per cinc membres: 
el president o la presidenta, a proposta del rector o la rectora; 
dos vocals, a proposta del departament; i dos vocals més, a 

proposta de la institució sanitària corresponent. 

 

146.3 Els membres de les comissions, que preferentment  han 
de ser de l’àrea de coneixement de la plaça convocada i, en el 
seu defecte, de l’àmbit de coneixement propi de la plaça, cal 
que tinguin una categoria igual o superior a la d’aquesta. 

 

146.4 Poden formar part de les comissions per a la resolució 
dels concursos de professorat contractat permanent i de places 
vinculades a institucions sanitàries, en les condicions que es 

fixin reglamentàriament, els professors de les universitats dels 
Estats membres de la Unió Europea que hagin assolit una 
posició equivalent a la de catedràtic o  catedràtica -funcionari o 
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contractat- o professor o professora titular o professor agregat 
o professora agregada i que, a la vegada, tinguin un reconegut 
prestigi com a investigadors. 

 

146.5 Sempre que la composició de la plantilla de l’àrea o, en 
el seu defecte, de l’àmbit de coneixement ho permeti, en 
igualtat de condicions es prioritzaran la presència de personal 
docent i investigador contractat, així com la igualtat de gènere 
en les comissions de selecció. 

 

 



Quadre comparatiu Projecte Nou Estatut de la Universitat de Barcelona 

Associació d’Estudiants Progressistes 

Desembre 2013 

 
- Delegat del rector per a la Governança, la reforma de l'Estatut de la UB i Assumptes Jurídics Esborrany núm. 2 

- Serveis Jurídics de la Universitat de Barcelona i Grup UB 08/11/2013 

 208/246 

 

 

TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 152 
152.1 Les comissions per a la resolució dels concursos de 
professorat contractat temporal han d'estar compostes per cinc 
membres: el president o la presidenta i dos vocals, a proposta 
del departament, i dos vocals més, a proposta del centre al 
quals estigui assignada la plaça. 
152.2 Les comissions per a la resolució de concursos de 
professorat contractat temporal de places vinculades a 
institucions sanitàries han d'estar compostes per cinc membres: 
el president o la presidenta, a proposta del rector o la rectora; 
dos vocals, a proposta del departament, i dos vocals més, a 
proposta de la institució sanitària corresponent. 
152.3 Els membres de les comissions han de ser de l'àrea de 
coneixement -o d'àrees afins definides per la mateixa 
Universitat. a la qual es vinculi la plaça convocada i de 
categoria igual o superior a la d'aquesta, a més de satisfer els 
requisits que estableixi la legislació vigent. 

Article 147 
 
147.1 Les comissions per a la resolució dels concursos de 
professorat contractat temporal han d’estar compostes per tres 
membres: el president o la presidenta, a proposta del rector o 
la rectora; i dos vocals, un a proposta del departament, i l’altre 
a proposta del centre al quals estigui assignada la plaça. 
 
147.2 Les comissions per a la resolució de concursos de 
professorat temporal de places vinculades a institucions 
sanitàries han d’estar compostes per tres membres: el 
president o la presidenta, a proposta del rector o la rectora; i 
dos vocals, un a proposta del departament; i l’altre a proposta 
de la institució sanitària corresponent. 
 
147.3 Els membres de les comissions que han de ser 
preferentment de l’àrea de coneixement de la plaça convocada 
i, en el seu defecte, de l’àmbit de coneixement propi de la 
plaça, cal que tinguin una categoria igual o superior a la 
d’aquesta, a més de satisfer els requisits que estableixi la 
legislació vigent.  
 
147.4 Sempre que la composició de la plantilla de l’àrea  o, en 
el seu defecte, de l’àmbit de coneixement ho permeti, en 
igualtat de condicions es prioritzaran la presència de personal 
docent i investigador laboral permanent, així com la igualtat de 
gènere en les comissions de selecció. 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 153 

En establir els criteris aplicables en tots els concursos de 
professorat contractat, cal tenir en compte la competència 
disciplinària específica i la capacitat docent i investigadora dels 
candidats i les candidates, així com la seva adequació a les 
prioritats docents i investigadores de la Universitat. En les 
places vinculades a institucions sanitàries, les comissions 
d'accés han de tenir en compte, a més, la competència i la 

qualificació assistencials dels candidats i les candidates. 

Article 148 

En establir els criteris aplicables en tots els concursos de 
professorat contractat, cal tenir en compte la competència 
disciplinària específica, la capacitat docent, investigadora i les 
activitats de transferència de coneixement i tecnologia de les 
persones candidates, així com la seva adequació a les prioritats 
docents, investigadores i de transferència de coneixement i 
tecnologia de la Universitat. En les places vinculades a 
institucions sanitàries, les comissions d’accés han de tenir en 
compte, a més, la competència i la qualificació assistencial de 
les persones candidates. 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 154 

El Consell de Govern reglamenta el procediment del concurs i 

les proves, les quals han de garantir la capacitat docent i 
investigadora i, si escau, la qualificació assistencial dels 
candidats i les candidates. 

Article 149 

El Consell de Govern reglamenta el procediment del concurs i 
les proves, les quals han de garantir la capacitat docent i 
investigadora i, si escau, la qualificació assistencial de les 
persones candidates. 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 155 

155.1 El Consell de Govern determina els mecanismes de 
selecció del professorat visitant, emèrit i honorari d'acord amb 
el que estableix la normativa vigent. 

155.2 Dins la categoria de professorat visitant s'inclouen els 
lectors i les lectores de llengües estrangeres que s'incorporin 

temporalment a la Universitat de Barcelona, en virtut dels 
convenis subscrits amb les institucions corresponents. 

Article 150 

150.1 El Consell de Govern determina els mecanismes de 
contractació i nomenament del professorat visitant, emèrit i 
honorari d’acord amb el que estableixi la normativa vigent.  

150.2 Dins de la categoria de professorat visitant s’inclouen els 
especialistes en llengües i cultures estrangeres que s’incorporin 

temporalment a la Universitat de Barcelona, en virtut de 
convenis subscrits amb les institucions corresponents. 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 156 

La convocatòria, el procediment de concurs i els criteris d'accés 
per a les places d'ajudants són els mateixos que estableix el 
capítol IV anterior pel professorat contractat temporal. 

Article 151 

La convocatòria, el procediment de concurs i els criteris d’accés 
per a les places d’ajudants són els mateixos que s’estableixen a 
l’article 147 pel professorat contractat temporal. 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 157 

157.1 El Consell de Govern aprova, a proposta de la Comissió 
de Recerca, l'Estatut del becari i la becària, en el qual es 
recullen els seus drets i els seus deures, així com el 
procediment de selecció i d'adscripció de becaris i becàries i els 
altres aspectes que en regulin l'activitat. 

157.2 La representació del personal investigador en formació 

en els òrgans de govern de la Universitat serà a través de la 
que correspon a l'alumnat de doctorat, sens perjudici del que 
estableix l'article 30. 

157.3 La Universitat organitza, d'acord amb els seus recursos, 
un sistema de beques predoctorals per cursar els estudis de 
doctorat. Les persones adjudicatàries de les beques 
esmentades es consideren personal investigador en formació. 
El Consell de Govern estableix per reglament les condicions 
d'adjudicació i gaudi d'aquestes beques. 

Article 152 

152.1 El Consell de Govern aprova, a proposta de la Comissió 
de Recerca, el reglament dels investigadors en formació que 
gaudeixen d’una beca, ajut  o contracte predoctorals, en el 
qual es recullen els seus drets i els seus deures, així com el 
procediment de selecció i adscripció dels investigadors en 
formació i els altres aspectes que en regulin l’activitat. 

 

152.2 La Universitat organitza, d’acord amb els seus recursos, 
un sistema de beques i ajuts per finançar la modalitat de 
contractes predoctorals. 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 158 

158.1 La Comissió de Reclamacions està formada per set 
catedràtics o catedràtiques d'universitat de diverses àrees de 
coneixement, amb una àmplia experiència docent i 
investigadora, designats pel Consell de Govern per un període 
de quatre anys entre el professorat en actiu dels diferents 
àmbits d'activitat universitària. 

158.2 La Comissió de Reclamacions és presidida pel catedràtic 
o la catedràtica de més antiguitat i n'exerceix les funcions de 
secretari o secretària el catedràtic o la catedràtica de menys 
antiguitat, amb l'assistència del secretari o la secretària 
general, amb veu i sense vot. 

158.3 La Comissió de Reclamacions té les funcions següents: 

a) garantir que en els concursos d'accés de funcionariat 
docent i en els concursos de professorat contractat es 
respecten la igualtat de condicions i els principis de publicitat, 
de mèrits i de capacitat docent i investigadora dels i les 
concursants, i que el candidat o la candidata que es proposi 
s'adeqüi a la descripció assenyalada per a la plaça, en l'anàlisi 
dels aspectes purament procedimentals, 
b) valorar i informar sobre les reclamacions presentades 
contra les resolucions de les comissions d'accés o de 
contractació, i ratificar-les o no, i 
c) presentar al Consell de Govern un informe anual sobre el 
desenvolupament dels concursos. 

Article 153 

153.1 La Comissió de Reclamacions està formada per set 
catedràtics o catedràtiques d’universitat de diversos àmbits de 
coneixement, designats pel Consell de Govern per un període 
de quatre anys entre el professorat en actiu dels diferents 
àmbits d’activitat universitària que acrediti un mínim de tres 
períodes per mèrits docents i dos períodes per mèrits 
investigadors.  

 

153.2 La Comissió de Reclamacions és presidida pel catedràtic 
o la catedràtica de més antiguitat i n’exerceix les funcions de 
secretari o secretària el catedràtic o la catedràtica de menys 
antiguitat, amb l’assistència del secretari o la secretària 
general, amb veu i sense vot. 

153.3 La Comissió de Reclamacions té les funcions següents: 
 

a) Garantir que en els concursos d’accés de funcionariat 
docent i en els concursos de professorat contractat es 
respecten la igualtat de condicions i els principis de publicitat, 
de mèrits i de capacitat docent i investigadora de les persones 
concursants, i que el candidat o la candidata que es proposi 
s’adeqüi a la descripció assenyalada per a la plaça, en l’anàlisi 
dels aspectes purament procedimentals, 
b) Valorar i informar sobre reclamacions presentades 
contra les resolucions de les comissions d’accés o de 
contractació, i ratificar-los o no,i 
c) Presentar al Consell de Govern un informe anual sobre 
el desenvolupament dels concursos. 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 159 

159.1 La Universitat de Barcelona desenvolupa polítiques 
d'avaluació integrada de les activitats del personal acadèmic, a 
fi de facilitar-ne la millora i com a rendició de comptes davant 
la societat. 

159.2 Aquestes polítiques d'avaluació han de ser coherents 

amb les altres polítiques de personal acadèmic: reclutament i 
selecció, formació i desenvolupament, promoció, retribució i 
reconeixement. 

Article 154 

154.1 La Universitat de Barcelona desenvolupa polítiques 
d’avaluació integrada de les activitats del personal acadèmic, a 
fi de facilitar-ne la seva millora i com a rendició de comptes 
davant la societat. 

154.2 Aquestes polítiques d’avaluació han de ser coherents 

amb les altres polítiques de personal acadèmic:  captació, 
formació, desenvolupament, promoció, retribució i 
reconeixement. 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 160 

160.1 L'avaluació acadèmica del professorat comporta l'anàlisi 
periòdica de les activitats següents: 
a) docència, 
b) recerca i transferència de coneixement, 
c) gestió i implicació institucional, 
d) extensió universitària, i 

e) prestació de serveis, si escau. 

 

160.2 El procés d'avaluació ha de garantir la transparència i la 
publicitat necessàries. 

Article 155 

155.1 L’avaluació acadèmica del professorat comporta l’anàlisi 
periòdica de les activitats següents: 
 
a) Docència, 
b) Recerca, 
c) Transferència de coneixement i tecnologia, 

d) Gestió i implicació institucional, 
e) Formació continuada, i 
f) Prestació de serveis, si escau. 

155.2 El procés d’avaluació ha de garantir la transparència i la 
publicitat necessàries. 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL ACADÈMIC 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 161 

El Consell de Govern, d'acord amb els criteris bàsics establerts 
pel Claustre Universitari i a proposta de la Comissió Acadèmica, 
un cop escoltades les comissions de Professorat i de Recerca, 
estableix les normes d'avaluació del professorat, els criteris i els 
procediments per dur-la a terme, així com els mecanismes de 
publicitat, d'anàlisi i de millora del mateix procés d'avaluació. 

Article 156 

El Consell de Govern, d’acord amb els criteris bàsics establerts 
pel Claustre Universitari i a proposta de la Comissió Acadèmica, 
un cop escoltades les comissions de Professorat i de Recerca, 
estableix les normes d’avaluació del professorat, els criteris i els 
procediments per dur-la a terme, així com els mecanismes de 
publicitat, d’anàlisi i de millora del mateix procés d’avaluació. 
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TITOL VIII. DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
Tots els articles d’aquest títol (articles 164 a 172 tots dos inclosos) han estat aprovat per unanimitat s  
 
 
Tots els articles que integren aquest Títol  (157 a 165 tots dos inclosos) han estat aprovats, per unanimitat, per la Comissió claustral tècnica 
particular  
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TITOL VIII. DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 162 

162.1 El personal d'administració i serveis de la Universitat de 
Barcelona es compon del personal funcionari de les escales de 
la mateixa Universitat i del personal laboral contractat per ella. 
Igualment, i d'acord amb la normativa aplicable, pot nomenar-
se personal eventual. També forma part del personal 

d'administració i serveis el personal funcionari d'altres 
administracions públiques que presta serveis a la Universitat. 
 

162.2 El personal funcionari i el personal laboral es regeixen, 
respectivament, per la legislació sobre funcionariat i per la 
legislació laboral, i en ambdós casos, pel present Estatut i les 
normes que en derivin. 

162.3 Correspon al rector o la rectora prendre les decisions 
relatives a les situacions administratives i al règim disciplinari. 

Article 157 

157.1 El col·lectiu del personal d’administració i serveis de la 
Universitat de Barcelona es compon del personal funcionari de 
les escales de la mateixa Universitat i del personal laboral 
contractat per ella. Igualment, i d’acord amb la normativa 
aplicable, pot nomenar-se personal eventual. També forma part 

del personal d’administració i serveis el personal funcionari 
d’altres administracions públiques que presta serveis a la 
Universitat. 

157.2 El personal funcionari i el personal laboral es regeixen, 
respectivament, per la legislació sobre empleats públics i per la 
legislació laboral, i en ambdós casos, pel present Estatut i les 
normes que en derivin. 

157.3 Correspon al rector o la rectora prendre les decisions 
relatives a les situacions administratives i el règim disciplinari. 
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TÍTOL VIII. DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 
Article 163 

163.1 Correspon al personal d'administració i serveis, sota la 
direcció de la Gerència, dur a terme les tasques de gestió i 
administració de totes les àrees generals i específiques de la 
Universitat, així com el suport a la docència i a la recerca, i 
l'assessorament i assistència als òrgans de govern acadèmics. 

 
 

163.2 Són drets de tot el personal d'administració i serveis: 
 
 
 
 
a) participar en els òrgans de govern i de representació de la 
Universitat, 
b) associar-se i sindicar-se lliurament, 
c) participar en cursos i altres activitats de formació i 
perfeccionament que en facilitin el desenvolupament i el 
reconeixement professional, 
d) ser avaluat objectivament en el desenvolupament de les 
seves funcions, 
e) utilitzar les instal·lacions i els serveis universitaris d'acord 
amb la normativa vigent, 
f) gaudir de la informació i protecció eficaç en matèria de 
seguretat i salut en el seu treball, i 
g) conèixer totes les qüestions que afecten la vida 
universitària i participar-hi d'acord amb la normativa vigent. 

 
 
163.3 En el compliment de les seves funcions, i amb l'objectiu 
de prestar el millor servei, el personal d'administració i serveis 
té els deures següents: 

Article 158 

158.1 Correspon al personal d’administració i serveis, sota la 
direcció de la Gerència, la gestió tècnica, econòmica i 
administrativa, així com el suport, l’assessorament,  
l’assistència en el desenvolupament de les funcions de la 
Universitat de Barcelona, i  qualsevol altre procés de gestió 
administrativa i de suport que la Universitat de Barcelona 
consideri necessari per acomplir els seus objectius. 

158.2 Són drets de tot el personal d’administració i serveis, 
sense perjudici dels recollits a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
i a la resta de normativa jurídica aplicable, els següent: 
 

a) Participar en els òrgans de govern i de representació de la 
Universitat, 
b) Gaudir de llibertat sindical 
c)  Participar en cursos i altres activitats de formació i 
perfeccionament que en facilitin el desenvolupament, la 
formació continuada i el reconeixement professional, 
d) Ser avaluat objectivament en el desenvolupament de les 
seves funcions, 
e) Utilitzar les instal·lacions i els serveis universitaris d’acord 
amb la normativa vigent, 
f) Gaudir de la informació, formació i protecció eficaç en 
matèria de seguretat i salut en el treball,  
g) Conèixer totes les qüestions que afecten la vida 
universitària i participar-hi d’acord amb la normativa vigent. 
h) Participar en programes de mobilitat nacional i internacional 
en el marc de la legislació vigent, i 
i) Col·laborar, si escau, en projectes de recerca. 

 
158.3 En el compliment de les seves funcions, i amb l’objectiu 
de prestar el millor servei, el personal d’administració i serveis 
té els deures següents: 
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a) observar la legislació general, aquest Estatut i les altres 
normes de la Universitat, 
b) desenvolupar amb eficàcia i responsabilitat les funcions 
assignades i col·laborar amb la resta de personal 
d'administració i serveis i amb el personal acadèmic per tal de 

millorar el funcionament global de la Universitat, 
c) participar en tot el que afecta la vida universitària d'acord 
amb l'Estatut i la legislació aplicable, i 
d)conèixer les normes de seguretat del seu centre i fer un ús 
adequat dels recursos, mitjans, instal·lacions i serveis que la 
Universitat de Barcelona posa al seu abast 

 
a) Observar la legislació general, aquest Estatut i les altres 
normes de la Universitat, 
b) Desenvolupar amb eficàcia i responsabilitat les funcions 
assignades, i col·laborar amb la resta de personal 

d’administració i serveis i amb el personal acadèmic per tal de 
millorar el funcionament global de la Universitat, 
c) Participar en tot el que afecta a la vida universitària d’acord 
amb l’Estatut i la legislació aplicable, i  
d) Observar les normes de seguretat i salut laboral del seu 
centre i fer un ús adequat dels recursos, mitjans, instal·lacions i 
serveis que la Universitat de Barcelona posa al seu abast. 

158.4 La Universitat de Barcelona ha de difondre el contingut 
dels dos paràgrafs anteriors i generar les disposicions 
normatives internes que facin possible l’execució d’aquests 
drets i deures. 
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TÍTOL VIII. DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

 Article 164 

164.1 El personal d'administració i serveis està representat en 
els òrgans de govern i de representació de la Universitat 
d'acord amb el que disposa aquest Estatut. 

164.2 Pot exercir els seus drets sindicals i intervenir en la 

negociació de les seves condicions de treball mitjançant la 
Junta de Personal d'Administració i Serveis Funcionari, el 
Comitè d'Empresa i altres òrgans representatius que pugui 
preveure la normativa vigent. 

Article 159 

159.1 El personal d’administració i serveis està representat en 
els òrgans de govern i representació de la Universitat d’acord 
amb el que disposa aquest Estatut. 

159.2 Pot exercir els seus drets sindicals i intervenir en la 

negociació de les seves condicions de treball mitjançant la 
Junta de Personal d’Administració i Serveis Funcionari, el 
Comitè d’Empresa i altres òrgans representatius que pugui 
preveure la normativa vigent 
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TÍTOL VIII. DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS                                                              
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 165 
165.1 Com a delegada del Consell de Govern, es constitueix la 
Comissió de Personal d'Administració i Serveis, de la qual 
formen part el o la gerent, dos representants del professorat, 
un o una estudiant i tres membres del personal 
d'administració i serveis, designats tots ells pel Consell de 
Govern, i que és presidida pel rector o la rectora, o per la 
persona que delegui. Assisteixen a les reunions, amb veu i 
sense vot, el o la responsable de recursos humans de la 

Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la 
Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària 
d'aquesta Comissió. 
 
 
 
 
 
 
 

165.2 Les funcions de la Comissió de Personal d'Administració 
i Serveis són: 
a) informar sobre la relació de llocs de treball i les 
modificacions presentades per la Gerència, 
b) informar sobre la redistribució de places de personal 
d'administració i serveis, 
c) informar sobre la revisió i la valoració dels llocs de treball 
i les tasques assignades, 
d) informar sobre la normativa general de prestació de 
serveis del personal d'administració i serveis, 
e) vetllar pel correcte desenvolupament dels sistemes de 
selecció i provisió de llocs de treball, i 
f) informar sobre la programació d'activitats de formació i 
perfeccionament que ha de presentar la Gerència, i fer-ne la 

Article 160 
 
160.1 Com a delegada del Consell de Govern i presidida pel 
rector o la rectora o, per delegac 
ió d’aquest o d’aquesta, pel vicerector o vicerectora responsable 
del personal d’administració i serveis, que en tot cas és membre 
nat, es constitueix la Comissió de Personal d’Administració i 
Serveis, de la qual formen part com a membres que han de ser 
designats tots ells pel Consell de Govern: el o la gerent, tres 

degans/es, un administrador/a de centre, un estudiant, i sis 
membres del personal d’administració i serveis. Assisteixen a les 
seves reunions, amb veu però sense vot, el president o la 
presidenta de la Junta de Personal d’Administració i Serveis 
Funcionari i el president o la presidenta del Comitè d’Empresa del 
Personal d’Administració i Serveis Laboral, o persona en qui 
deleguin, el o la responsable de recursos humans de la 
Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la 
Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària 
d’aquesta Comissió. 

 
160.2 Les funcions de la Comissió de Personal d’Administració i 
Serveis són: 
 
a) Informar sobre la relació de llocs de treball i les modificacions 
presentades per la Gerència, 
b) Informar sobre la redistribució de places de personal 
d’administració i serveis, 
c) Informar sobre la revisió i la valoració dels llocs de treball i 
les tasques assignades, 
d) Informar sobre la normativa general de prestació de serveis 
del personal d’administració i serveis, 
e) Vetllar pel correcte desenvolupament del sistemes de selecció 
i provisió de llocs de treball, 

 

 

 

. 
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proposta. f) Vetllar pel compliment del pla d’oportunitats de la Universitat 
de Barcelona en tot allò que afecti al col·lectiu, i 
g)  Informar sobre la programació d’activitats de formació i 
perfeccionament que ha de presentar la Gerència, i fer-ne la 
proposta. 
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TÍTOL VIII. DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 166 

166.1 La relació de llocs de treball de personal 
d'administració i serveis és elaborada per la Gerència, prèvia 
negociació amb la Junta de Personal d'Administració i Serveis 
Funcionari i amb el Comitè d'Empresa, i s'eleva al Consell de 
Govern, amb l'informe previ de la Comissió de Personal 
d'Administració i Serveis, per tal que n'elabori la proposta 
definitiva i la presenti al Consell Social perquè l'aprovi, 
d'acord amb les seves competències. 

166.2 La relació de llocs de treball, que es manté 
actualitzada, inclou totes les places de personal funcionari, 
laboral i eventual agrupades per escales, nivells i categories i 
d'acord amb la seva adscripció a les diferents unitats 
orgàniques i als diversos serveis en què la Universitat estigui 
estructurada. 

166.3 De cadascun dels llocs de treball s'han d'explicitar 
almenys la denominació, la unitat a la qual està adscrit, els 
requisits essencials per ocupar-lo, les retribucions bàsiques i 
complementàries, i altres característiques essencials de la 
plaça. 

166.4 Les categories professionals i els grups del personal 
d'administració i serveis en règim laboral es defineixen en el 
marc de la negociació col·lectiva. El personal funcionari 
s'estructura en escales i correspon al Consell de Govern la 
creació, la modificació, l'extinció i la refosa de les escales dins 
de cada grup, amb la determinació, en els dos darrers casos, 
de les possibles places que s'extingeixen. 

Article 161 

161.1 La relació de llocs de treball de personal 
d’administració i serveis és elaborada per la Gerència, prèvia 
negociació amb la Junta de Personal d’Administració i Serveis 
Funcionari i amb el Comitè d’Empresa o altres òrgans 
negociadors que prevegi la normativa vigent, i s’eleva al 

Consell de Govern, amb l’informe previ de la Comissió de 
Personal d’Administració i Serveis, per tal que n’elabori la 
proposta definitiva i la presenti al Consell Social perquè 
l’aprovi, d’acord amb les seves competències 

161.2 La relació de llocs de treball, que es manté actualitzada 
i és pública, inclou totes les places de personal funcionari, 
laboral i eventual, agrupades per escales, nivells i categories 
d’acord amb la seva adscripció a les diferents unitats 
orgàniques i als diversos serveis en què la Universitat estigui 
estructurada. 

161.3 De cadascun dels llocs de treball, se n’ha d’explicitar 
almenys la denominació, el grup de classificació professional, 
el cos o l’escala, si escau, a què estiguin adscrits, els sistemes 
de provisió, la unitat a la qual s’adscriu, els requisits 
essencials per ocupar-lo, les retribucions bàsiques i 
complementàries, i altres característiques essencials de la 
plaça. 

161.4 Les categories professionals i els grups del personal 
d’administració i serveis en règim laboral es defineixen en el 

marc de la negociació col·lectiva. El personal funcionari 
s’estructura en escales i correspon al Consell de Govern la 
creació, la modificació, l’extinció i la refosa de les escales dins 
de cada grup, amb la determinació, en el dos darrers casos, 

 



Quadre comparatiu Projecte Nou Estatut de la Universitat de Barcelona 

Associació d’Estudiants Progressistes 

Desembre 2013 

 
- Delegat del rector per a la Governança, la reforma de l'Estatut de la UB i Assumptes Jurídics Esborrany núm. 2 

- Serveis Jurídics de la Universitat de Barcelona i Grup UB 08/11/2013 

 226/246 

 

de les possibles places que s’extingeixen. 
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TÍTOL VIII. DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 167 
167.1 La selecció de personal d'administració i serveis es 
realitza mitjançant una convocatòria pública en què es 
garanteixen els principis constitucionals de publicitat, igualtat, 
mèrit i capacitat. Els sistemes de selecció per al personal 
funcionari són el concurs, el concurs oposició i l'oposició; els 
sistemes de selecció per al personal laboral són els que 
s'estableixin en el conveni col·lectiu aplicable. El personal 
eventual, d'acord amb la normativa vigent, és nomenat 
lliurement pel rector o la rectora. 

167.2 El rector o la rectora efectua la convocatòria, que 
almenys ha d'incloure els requisits dels i les aspirants, la 
composició del tribunal, les proves que cal superar i els mèrits 
que es valoraran. Si escau, la convocatòria pot preveure la 
realització de cursos selectius de formació i pràctiques. 

167.3 Els tribunals de selecció de personal funcionari han 
d'estar formats per cinc membres, que són designats pel 

rector o la rectora i que han de ser de titulació acadèmica 
igual o superior a la de les places objecte de selecció. Actua 
de president o presidenta el o la gerent, o la persona que 
delegui. 

Article 162 
 

162.1 La selecció de personal d’administració i serveis es duu 
a terme mitjançant una convocatòria pública en què es 
garanteixen els principis de publicitat, igualtat, mèrit, 
capacitat, així com la resta de principis establerts en la 
legislació vigent. Els sistemes de selecció per al personal 
funcionari són el concurs, el concurs oposició i l’oposició; els 
sistemes de selecció per al personal laboral són els que 
s’estableixin en el conveni col·lectiu aplicable. El personal 
eventual, d’acord amb la normativa vigent, és nomenat 
lliurament pel rector o la rectora. 

162.2 El rector o la rectora efectua la convocatòria, que 
almenys ha d’incloure els requisits de les persones aspirants, 
la composició del tribunal, les proves que cal superar, el seu 
contingut, i els mèrits que es valoraran. Si escau, la 
convocatòria pot preveure la realització de cursos selectius de 

formació i pràctiques. 

162.3 Els tribunals de selecció de personal funcionari han 
d’estar formats per cinc membres, que són designats pel 
rector  o la rectora i que han de ser de cos, escala  o titulació 
acadèmica igual o superior a la de les places objecte de 
selecció. Actua de president o presidenta el o la gerent, o la 
persona que delegui. 
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TÍTOL VIII. DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 168 
168.1  El sistema normal de provisió de llocs de treball de 
personal funcionari és el concurs de mèrits, amb una 
convocatòria pública prèvia en la qual ha de constar el barem 
de mèrits aplicables. Per a la provisió de determinants tipus de 
llocs que s'especifiquin a la relació de llocs de treball també 
poden fer-se concursos específics. La Gerència, prèvia 
negociació amb els òrgans de representació del personal 
d'administració i serveis, estableix els barems aplicables en els 

concursos. 
168.2  La Gerència, prèvia negociació amb els òrgans de 
representació del personal d'administració i serveis, pot 
elaborar un sistema de permutes. 
168.3  Es poden proveir per lliure designació les places que, pel 
seu caràcter directiu, per la responsabilitat assignada o per la 
naturalesa de les seves funcions, es determinin a la relació de 
llocs de treball. 
168.4  D'acord amb la normativa aplicable i escoltats els òrgans 
de representació del personal d'administració i serveis, el rector 

o la rectora pot utilitzar altres figures jurídiques previstes en la 
legislació vigent per distribuir adequadament els efectius o per 
garantir el bon funcionament dels serveis. 
168.5  La Universitat de Barcelona facilita la mobilitat del seu 
personal cap a altres universitats. Amb aquest objectiu, la 
Universitat formalitza convenis entre universitats que 
garanteixin el dret a la mobilitat sota el principi de reciprocitat. 

Article 163 
 
163.1 El sistema normal de provisió de llocs de treball de 
personal funcionari és el concurs de mèrits, amb una 
convocatòria pública prèvia en la qual ha de constar el barem 
de mèrits aplicables. Per a la provisió de determinats tipus de 
llocs que s’especifiquin a la relació de llocs de treball també 
poden fer-se concursos específics. La Gerència, prèvia 
negociació amb els òrgans de representació del personal 

d’administració i serveis, estableix els barems aplicables en els 
concursos.  
 
163.2 La Gerència, prèvia negociació amb els òrgans de 
representació del personal d’administració i serveis, pot 
elaborar un sistema de permutes. 
 
163.3 Es poden proveir per lliure designació, en convocatòria 
pública, les places que, pel seu caràcter directiu, per la 
responsabilitat assignada o per la naturalesa de les seves 

funcions, es determinin a la relació de llocs de treball.  
 
163.4 D’acord amb la normativa aplicable i prèvia negociació 
amb els òrgans de representació del personal d’administració i 
serveis, el rector o la rectora pot utilitzar altres figures 
jurídiques previstes en la legislació vigent per distribuir 
adequadament els efectius o per garantir el bon funcionament 
dels serveis.  
 
164.5 La Universitat de Barcelona facilita la mobilitat del seu 
personal cap a altres universitats. Amb aquest objectiu, la 
Universitat formalitza convenis entre universitats que 
garanteixin el dret a la mobilitat sota el principi de reciprocitat. 
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TÍTOL VIII. DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 169 

169.1 La Universitat de Barcelona ha de garantir el 
desenvolupament professional del personal d'administració i 
serveis, que n'inclou la promoció. Amb aquesta finalitat es 
programen activitats de formació i perfeccionament. 

 
169.2 En el procés de promoció s'han de valorar preferentment 
els serveis prestats a la Universitat i s'han de tenir en compte 

els coneixements acreditats per a l'accés al cos i a l'escala 
d'origen. La promoció del personal laboral es fa d'acord amb la 
legislació laboral vigent i el conveni col·lectiu aplicable. 

Article 164 

164.1 La Universitat de Barcelona ha de garantir el dret a la 
carrera professional i a la promoció interna del personal 
d’administració i serveis, que inclou la carrera horitzontal, la 
carrera vertical, la promoció interna vertical i la promoció 
interna horitzontal. Amb aquesta finalitat es promouen 
activitats de formació, actualització, especialització i 
perfeccionament.  

164.2 En el procés de promoció s’han de valorar preferentment 
els serveis prestats a la Universitat i s’han de tenir en compte 
els coneixements acreditats per a l’accés al cos i a l’escala 
d’origen. La promoció del personal laboral es fa d’acord amb la 
legislació laboral vigent i el conveni col·lectiu aplicable. 
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TÍTOL VIII. DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 170 

La Gerència, escoltats els òrgans de representació del personal 
d'administració i serveis, elaborarà la normativa general de 
prestació de serveis per part del personal d'administració i 
serveis, que és aprovada pel Consell de Govern. 

Article 165 

La Gerència, prèvia negociació amb els òrgans de representació 
del personal d’administració i serveis, elaborarà la normativa 
general de prestació de serveis per part del personal 
d’administració i serveis, que és aprovada pel Consell de 
Govern. 
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TÍTOL IX. DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER  
Tots els articles  
 
Tots els articles que integren aquest Títol  (166 a 176 tots dos inclosos) han estat aprovats, per unanimitat, per la Comissió claustral tècnica. 
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TÍTOL IX. DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER  
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 171 

171.1 Constitueix el patrimoni de la Universitat el conjunt dels 
seus béns, drets, accions i obligacions. 

 

 

 

171.2 La Universitat assumeix la titularitat dels béns de domini 

públic que estiguin afectats pel compliment de les seves 
funcions, com també la dels béns que en el futur l'Estat o la 
Generalitat de Catalunya destinin a aquestes mateixes finalitats. 

171.3 Els béns afectats pel compliment de les finalitats de la 
Universitat i els actes que es duguin a terme per al 
desenvolupament immediat d'aquestes finalitats, com també els 
seus rendiments, gaudeixen d'exempció tributària, sempre que 
els tributs i les exempcions recaiguin directament sobre la 
Universitat en concepte legal de contribuent. Així mateix, la 

Universitat gaudeix dels beneficis fiscals que la legislació 
atribueix a les fundacions. 

171.4 La desafectació dels béns de domini públic la titularitat 
dels quals assumeix la Universitat de Barcelona implica que 
siguin considerats béns patrimonials de la Universitat. 

171.5 Els òrgans de govern de la Universitat estan obligats a 
protegir i defensar el patrimoni de la Universitat, i estableixen la 
política de manteniment i adequació del patrimoni d'acord amb 
la disponibilitat pressupostària. 

Article 166 

 

166.1 Constitueix el patrimoni de la Universitat el conjunt dels 
seus béns, drets, accions i obligacions, així com els drets de 
propietat industrial i propietat intel·lectual dels quals la 
Universitat de Barcelona sigui titular com a conseqüència del 
desenvolupament pel personal de la institució de les funcions 
que els hi són pròpies. 

 

166.2 La Universitat assumeix la titularitat dels béns de domini 
públic que estiguin afectats pel compliment de les seves 
funcions, com també la dels béns que en el futur l’Estat o la 
Generalitat de Catalunya destinin a aquestes mateixes finalitats. 

166.3 Els béns afectats pel compliment de les finalitats de la 
Universitat i els actes que es duguin a terme per al 
desenvolupament immediat d’aquestes finalitats, com també els 
seus rendiments, gaudeixen d’exempció tributària, sempre que 

els tributs i les exempcions recaiguin directament sobre la 
Universitat en concepte legal de contribuent. Així mateix, la 
Universitat gaudeix dels beneficis fiscals que la legislació 
atribueix a les fundacions.  

166.4 La desafecció dels béns de domini públic la titularitat dels 
quals assumeix la Universitat de Barcelona implica que siguin 
considerats béns patrimonials de la Universitat. 

166.5 Els òrgans de govern de la Universitat estan obligats a 
protegir i defensar el patrimoni de la institució, i estableixen la 

política de manteniment i adequació del patrimoni d’acord amb 
la disponibilitat pressupostària. 
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TÍTOL IX. DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 172 

172.1 L'administració, la desafectació i la disposició dels béns 
de domini públic i dels béns patrimonials s'han d'ajustar a la 
normativa general aplicable i, en particular, a la legislació de la 
Generalitat de Catalunya. 

172.2 L'exercici de les facultats patrimonials d'adquisició i 
disposició dels béns immobles i de desafectació dels béns de 
domini públic correspon al rector o la rectora, amb l'informe 

previ del o de la gerent i amb l'acord o la ratificació del Consell 
de Govern i l'aprovació del Consell Social, segons el que 
estableixin el Reglament del patrimoni de la Universitat de 
Barcelona i altres normes aplicables. 

172.3 L'exercici de les facultats patrimonials d'adquisició i 
disposició de béns mobles correspon al rector o la rectora, amb 
l'informe previ del o de la gerent. El Consell Social fixa l'import 
de les operacions per sobre del qual es requereix el seu acord. 

Article 167 

167.1 L’administració, la desafecció i la disposició dels béns de 
domini públic i dels béns patrimonials s’han d’ajustar a la 
normativa general aplicable i, en particular, a la legislació de la 
Generalitat de Catalunya.  

167.2 L’exercici de les facultats patrimonials d’adquisició i 
disposició dels béns immobles i de desafecció dels béns de 
domini públic correspon al rector o la rectora, amb l’informe 

previ del o de la gerent i amb l’acord o la ratificació del Consell 
de Govern i del Consell Social, segons el que estableixi el 
Reglament de patrimoni de la Universitat de Barcelona i altres 
normes aplicables. 

167.3 L’exercici de les facultats patrimonials d’adquisició i 
disposició de béns mobles correspon al rector o la rectora, amb 
informe previ del o de la gerent. El Consell Social fixa l’import 
de les operacions per sobre del qual es requereix el seu acord. 
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TÍTOL IX. DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

 Article 173 

173.1 La Universitat de Barcelona manté actualitzat l'inventari 
dels seus béns, drets i accions. 

173.2 La Gerència habilita el sistema per mantenir actualitzat 
l'inventari i, sota la supervisió del rector o la rectora, realitza un 
balanç patrimonial anual. 

173.3 El Reglament del patrimoni de la Universitat de 
Barcelona, aprovat pel Consell de Govern, ha d'establir els 
mecanismes per donar de baixa de l'inventari els aparells i béns 
inventariables obsolets tècnicament o funcionalment. 

Article 168 

168.1 La Universitat de Barcelona manté actualitzat l’inventari 
dels seus béns, drets i accions. 

168.2 La Gerència habilita el sistema per mantenir actualitzat 
l’inventari i, sota la supervisió del rector o la rectora, realitza un 
balanç patrimonial anual. 

168.3 El Reglament de patrimoni de la Universitat de Barcelona 
aprovat pel Consell de Govern, ha d’establir els mecanismes 
per donar de baixa de l’inventari els aparells i béns 
inventariables obsolets tècnicament o funcional 
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TÍTOL IX. DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 174 

El Consell de Govern, d'acord amb la legislació vigent, 
desenvolupa la normativa reguladora de patents, drets d'autor i 
altres conceptes similars en la seva aplicació als membres i als 
recursos de la Universitat. 

Article 169 

El Consell de Govern, d’acord amb la legislació vigent, 
desenvolupa la normativa relativa a la propietat industrial i a la 
propietat intel·lectual i d’altres conceptes similars en la seva 
aplicació als membres i recursos de la Universitat. 
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TÍTOL IX. DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 175 

175.1 La Universitat de Barcelona ha de disposar dels recursos 
suficients per desenvolupar les seves funcions. A aquest efecte, 
tots els òrgans de govern de la Universitat i, en particular, el 
Consell Social, el Consell de Govern i el rector o la rectora, han 
de promoure davant dels poders públics una política 
pressupostària adequada, que asseguri la possibilitat de 
compliment dels seus objectius com a servei públic. 

175.2 El desenvolupament i l'execució del pressupost s'han 
d'ajustar a les normes i als procediments fixats per la 
Generalitat de Catalunya, que, en tot cas, ha de respectar la 
potestat d'autoorganització de la Universitat. 

Article 170 

170.1 La Universitat de Barcelona ha de disposar dels recursos 
suficients per desenvolupar les seves funcions. A aquest efecte, 
tots els òrgans de govern de la Universitat i, en particular, el 
Consell Social, el Consell de Govern i el rector o la rectora, han 
de promoure davant dels poders públics una política 
pressupostària adequada, que asseguri la possibilitat de 
compliment dels seus objectius com a servei públic. 

170.2 El desenvolupament i l’execució del pressupost s’han 
d’ajustar a les normes i als procediments fixats per la 
Generalitat de Catalunya que, en tot cas, ha de respectar la 
potestat d’autoorganització de la Universitat. 
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TÍTOL IX. DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 176 

176.1 La gestió econòmica i financera de la Universitat es 
regeix per un pressupost anual, públic, únic i equilibrat, que 
comprèn la totalitat d'ingressos i despeses previstos. 

 

 

176.2 L'estat d'ingressos comprèn els conceptes següents: 
a) les transferències per a la despesa corrent i de capital 

fixada anualment per la Generalitat de Catalunya, 
b) altres transferències de l'Estat, de la Generalitat de 
Catalunya i d'altres entitats públiques o privades, 
c) els ingressos procedents dels preus públics per serveis 
acadèmics i altres drets que legalment s'estableixin, així com 
les compensacions corresponents als imports de les 
exempcions i de les reduccions que legalment s'estableixin en 
matèria de preus públics i altres drets, 
d) els ingressos procedents d'ensenyaments propis, cursos 
d'especialització, formació continuada i reciclatge, els preus 
dels quals són aprovats pel Consell Social a proposta del 
Consell de Govern, 
e) les subvencions, els llegats i les donacions que atorguin a 
la Universitat entitats públiques o privades, 
f) els rendiments provinents del seu patrimoni i de totes les 
altres activitats econòmiques dutes a terme a la Universitat, 
directament o a través de les fundacions i entitats que formen 
part del Grup Universitat de Barcelona, 
g) els ingressos derivats dels contractes previstos en la 
normativa vigent, ja siguin els generats directament per la 

Universitat, ja siguin els que s'obtenen a través de les 
fundacions i entitats del Grup Universitat de Barcelona. El 
Consell de Govern determina el procediment d'autorització dels 
contractes i de destinació dels béns i recursos obtinguts amb 

Article 171 

171.1 La gestió econòmica i financera de la Universitat es 
regeix per un pressupost anual, públic, únic i equilibrat, que 
comprèn la totalitat d’ingressos i despeses previstos. El 
pressupost i la seva liquidació faran una referència expressa al 
compliment de l’equilibri i sostenibilitat financers. 

171.2 L’estat d’ingressos comprèn els conceptes següents: 
 

a) Les transferències per a la despesa corrent i de capital 
fixada, anualment, per la Generalitat de Catalunya, 
b) Altres transferències de l’Estat, de la Generalitat de 
Catalunya i d’altres entitats públiques o privades, 
c) Els ingressos procedents dels preus públics per serveis 
acadèmics i altres drets que legalment s’estableixin, així 
com les compensacions corresponents als imports de les 
exempcions i de les reduccions que legalment s’estableixin 
en matèria de preus públics i altres drets, 
d) Els ingressos procedents d’ensenyaments propis, 
cursos d’especialització i formació continuada, els preus dels 
quals són aprovats pel Consell Social a proposta del Consell 
de Govern, 

e) Les subvencions, els llegats i les donacions que atorguin a 
la Universitat entitats públiques o privades, 

f) Els rendiments provinents del seu patrimoni i de totes les 
altres activitats econòmiques dutes a terme a la 
Universitat, directament o a través de les fundacions i 
entitats que formen part del Grup Universitat de 
Barcelona, 

g) Els ingressos derivats dels contractes previstos en la 

normativa vigent, ja siguin els generats directament per la 
Universitat, ja siguin els que s’obtenen a través de les 
fundacions i entitats del Grup Universitat de Barcelona. El 
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aquests, així com la manera de compensar a la Universitat la 
despesa necessària per al desenvolupament dels treballs 
encarregats, 
h) els ingressos derivats de les operacions de crèdit 
concertades per la Universitat que han de ser autoritzades per 
la Generalitat de Catalunya, i 
i) els romanents de tresoreria i qualsevol altre ingrés. 

176.3 L'estat de despeses es classifica separant les despeses 
corrents de les d'inversió. L'estat de despesa corrent s'ha 
d'acompanyar de la relació de llocs de treball de personal de 
totes les categories, en la qual cal especificar la totalitat de la 
despesa i si es tracta de personal acadèmic o d'administració i 
serveis. 

176.4 Sens perjudici que l'estructura del pressupost s'ajusti a 
les normes aplicables, en el pressupost de despesa presentat 
s'han de diferenciar els costos de docència, de recerca i d'altres 
serveis. A més, als efectes interns de la Universitat, les 
despeses i la seva gestió s'han d'ordenar de manera que es 
prevegin almenys els conceptes següents: 

a) despeses de personal acadèmic, d'administració i serveis i 
d'altres tipus, 
b) despeses generals de funcionament, 
c) despeses de conservació i manteniment, 
d) despeses en obres generals i equipament, 
e) despeses en infraestructura i activitats de suport a la 
docència i a la recerca; a aquest efecte, cal incorporar en 
aquest concepte la despesa en adquisició de fons bibliogràfics i 
en subscripció de publicacions periòdiques, 
f) despeses en serveis assistencials, 
g) despeses en beques i formació del personal, i 
h) devolució de préstecs i pagament dels interessos 
corresponents. 
 

 

176.5 En un document annex al pressupost de la Universitat ha 
de constar l'estimació d'ingressos i despeses de les fundacions i 

Consell de Govern determina el procediment d’autorització 
dels contractes i la destinació dels béns i recursos 
obtinguts amb aquests, així com la manera de compensar 
a la Universitat la despesa necessària per al 
desenvolupament dels treballs encarregats, 

h) Els ingressos derivats de les operacions de crèdit 
concertades per la Universitat que han de ser autoritzades 
per la Generalitat de Catalunya, i 

i) Els romanents de tresoreria i qualsevol altres ingrés. 

171.3 L’estat de despeses es classifica separant les despeses 
corrents de les d’inversió. L’estat de despesa corrent s’ha 
d’acompanyar de la relació de llocs de treball de totes les 
categories, en la qual cal especificar la totalitat de la despesa i 
si es tracta de personal acadèmic o d’administració i serveis.  

171.4 Sens perjudici que l’estructura del pressupost s’ajusti a 
les normes aplicables, en el pressupost de despesa presentat 
s’han de diferenciar els costos de docència, de recerca, de 
transferència de coneixement i tecnologia i d’altres serveis. A 
més, als efectes interns de la Universitat, les despeses i la seva 
gestió s’han d’ordenar de manera que es prevegin almenys els 
conceptes següents: 
 

a) Despeses de personal acadèmic, d’administració i 

serveis i d’altres tipus, 
b) Despeses generals de funcionament, 
c) Despeses de conservació i manteniment, 
d) Despeses en obres generals i equipament, 
e) Despeses en infraestructura i activitats de suport a la 
docència, la recerca i la transferència de coneixement i 
tecnologia. A aquest efecte, cal incorporar en aquest 
concepte la despesa en adquisició de fons bibliogràfics i en 
subscripció de publicacions periòdiques, 
f) Despeses en serveis assistencials, 

g) Despeses en beques i formació de personal, i 
h) Devolució de préstecs i pagament dels interessos 
corresponents. 
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entitats que formen part del Grup Universitat de Barcelona, 
aprovada pels òrgans de govern respectius. 

176.6 La Gerència elabora el projecte de pressupost anual 
seguint les directrius establertes pel Consell de Govern. 

176.7 El rector o la rectora presenta el projecte de pressupost 
al Consell de Govern, amb l'informe previ de la Comissió 
Econòmica delegada. Aprovat pel Consell de Govern, el rector o 
la rectora el sotmet al Consell Social perquè n'obtingui 
l'aprovació definitiva. 

171.5 En un document annex al pressupost de la Universitat de 
Barcelona ha de constar l’estimació d’ingressos i despeses de 
les fundacions i entitats que formen el Grup Universitat de 
Barcelona, aprovada pels òrgans de govern respectius.  

171.6 La Gerència elabora el projecte de pressupost anual 
seguint les directrius establertes pel Consell de Govern.  

171.7 El rector o la rectora presenta el projecte de pressupost 
al Consell de Govern, amb l’informe previ de la Comissió 
Econòmica delegada. Aprovat pel Consell de Govern, el rector o  
la rectora el sotmet al Consell Social perquè n’obtingui 
l’aprovació definitiva. 
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TÍTOL IX. DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 177 

177.1 La Universitat de Barcelona comptabilitza les operacions 
d'ingrés i despesa d'acord amb els principis d'una comptabilitat 
pressupostària, patrimonial i analítica. 

177.2 Correspon al rector o la rectora autoritzar les despeses i 
ordenar-ne el pagament. El rector o la rectora pot delegar 
aquesta facultat a les diferents autoritats acadèmiques i als 
responsables tècnics o les responsables tècniques que originin 
la distribució de competències regulada en aquest Estatut. En 
tots els casos, qualsevol autorització de despesa i qualsevol 
ordenació de pagament han d'estar precedides de la 
comptabilització corresponent. 

177.3 Anualment i juntament amb el pressupost, s'elaboren i 
s'aproven les bases d'execució pressupostària de l'exercici. La 
Gerència ha d'efectuar un resum periòdic de l'estat d'execució 
del pressupost. 

Article 172 

172.1 La Universitat de Barcelona comptabilitza les operacions 
d’ingrés i despesa d’acord amb els principis d’una comptabilitat 
pressupostària, patrimonial i analítica.  

172.2 Correspon al rector o la rectora autoritzar les despeses i 
ordenar-ne el pagament. També pot delegar aquesta facultat a 
les diferents autoritats acadèmiques i a les persones 
responsables tècniques que originin la distribució de 
competències regulada en aquest Estatut. En tots els casos, 
qualsevol autorització de despesa i qualsevol ordenació de 
pagament han d’estar precedides de la comptabilització 
corresponent.  

172.3 Anualment i juntament amb el pressupost, s’elaboren i 
s’aproven les bases d’execució pressupostària de l’exercici. La 
Gerència ha d’efectuar un resum periòdic de l’estat d’execució 
del pressupost. 
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TÍTOL IX. DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 178 

Com a delegada del Consell de Govern, es constitueix la 
Comissió Econòmica, de la qual formen part el o la gerent, vuit 
representants del professorat, quatre estudiants i dos membres 
del personal d'administració i serveis, designats tots ells pel 
Consell de Govern. És presidida pel rector o la rectora, o per la 
persona que delegui. Assisteixen a les reunions, amb veu i 
sense vot, el o la responsable d'economia i finances de la 
Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la 

Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària de 
la Comissió. 

Article 173 

Com a delegada del Consell de Govern, es constitueix la 
Comissió Econòmica, de la qual formen part el o la gerent, tots 
els degans o deganes o  directors o directores d’escola, o 
persones en qui deleguin, quatre estudiants, un investigador en 
formació, i dos membres del personal d’administració i serveis, 
designats tots ells pel Consell de Govern. És presidida pel 
rector o la rectora, o per la persona que delegui. Assisteixen a 
les reunions, amb veu però sense vot, el o la responsable 

d’economia i finances de la Universitat i un funcionari o  
funcionària que designi la Gerència, que exerceix les funcions 
de secretari o secretària de la Comissió. 
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TÍTOL IX. DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 179 

La Gerència i la Comissió Econòmica del Consell de Govern han 
de vetllar per la transparència i publicitat de totes les 
operacions d'ingrés i despesa, com també per l'adequada 
assignació dels fons pressupostaris, amb l'objectiu d'assolir la 
màxima eficàcia, eficiència i racionalització dels recursos 
disponibles. 

Article 174 

La Gerència, la Comissió Econòmica del Consell de Govern i la 
unitat de control intern, riscos i responsabilitat social, han de 
vetllar per la transparència i publicitat de totes les operacions 
d’ingrés i despesa, com també per l’adequada assignació dels 
fons pressupostaris, amb l’objectiu d’assolir la màxima eficàcia, 
eficiència i racionalització dels recursos disponibles. 
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TÍTOL IX. DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 180 

180.1 La gestió pressupostària i patrimonial s'ha de sotmetre a 
auditoria, la qual pot ser sol·licitada a la Intervenció General de 
la Generalitat de Catalunya o bé a serveis externs. El Consell 
Social vetlla perquè l'auditoria de la Universitat es faci 
conjuntament amb la de les fundacions i entitats que formen el 
Grup Universitat de Barcelona. 

180.2 El rector o la rectora i el o la gerent presenten a la 
Comissió Econòmica la liquidació del pressupost, acompanyada 
del dictamen de l'auditoria. Quan la Comissió Econòmica ja n'ha 
estat informada, el rector o la rectora la presenta al Consell de 
Govern per a l'aprovació inicial, i posteriorment s'eleva al 
Consell Social perquè n'obtingui l'aprovació definitiva. 

180.3 La liquidació i la resta de documents que constitueixen 
els comptes anuals són tramesos a la Generalitat de Catalunya 
per l'òrgan de govern i en el termini que aquesta estableixi 
reglamentàriament. 

Article 175 

175.1 La gestió pressupostària i patrimonial s’ha de sotmetre a 
auditoria, la qual pot ser sol·licitada a la Intervenció General de 
la Generalitat de Catalunya o bé a serveis externs. El Consell 
Social vetlla perquè l’auditoria de la Universitat es faci 
conjuntament amb la de les fundacions i entitats que formen el 
Grup Universitat de Barcelona.  

175.2 El rector o la rectora i el o la gerent presenten a la 
Comissió Econòmica la memòria i la liquidació del pressupost, 
acompanyada del dictamen de l’auditoria. Quan la Comissió 
Econòmica ja n’ha estat informada, el rector o la rectora la 
presenta al Consell de Govern per a l’aprovació inicial i 
posteriorment s’eleva al Consell Social perquè n’obtingui 
l’aprovació definitiva.  

175.3 La liquidació i la resta de documents que constitueixen 
els comptes anuals són tramesos a la Generalitat de Catalunya 
per l’òrgan de govern i en el termini que aquesta estableixi 

reglamentàriament. 
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   TÍTOL IX. DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER 
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 181 

181.1 La Universitat de Barcelona té plena capacitat per 
contractar, d'acord amb la legislació vigent sobre contractació 
administrativa. 

181.2 Correspon al rector o la rectora autoritzar i signar 
contractes en nom de la Universitat. El rector o la rectora pot 
delegar aquesta facultat. 

Article 176 

176.1 La Universitat de Barcelona té plena capacitat per 
contractar, d’acord amb la legislació vigent sobre contractació 
del sector públic i acordar convenis de col·laboració.  

176.2 Correspon al rector o la rectora o la persona en qui 
delegui autoritzar i signar contractes i signar convenis en nom 
de la Universitat.  

176.3 El Consell Social ha de ser informat de la signatura  dels 
contractes i els convenis que comportin despeses o ingressos 
per a la Universitat, d’acord amb la normativa vigent.  
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TÍTOL X. DE LA REFORMA DE L'ESTATUT  
forma de l'Estatut  
 
 
 
 

L’article 177, que és l’únic que integra aquest Títol, ha estat aprovat, per unanimitat, per la Comissió claustral tècnica. 
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TÍTOL X. DE LA REFORMA DE L'ESTATUT  
 

ESTATUT 2003 PROJECTE ESTATUT 2013 OBSERVACIONS 

Article 182 

182.1 Poden prendre la iniciativa de reformar el present 
Estatut de la Universitat de Barcelona: 

a) el rector o la rectora, 
b) el Consell de Govern, i 
c) una quarta part dels membres del Claustre Universitari. 

182.2 La proposta de reforma s'ha d'acompanyar d'una 

memòria raonada i d'un text articulat, destinat a reemplaçar 
el que es tracta de modificar. 

182.3 En tot cas, perquè la reforma tingui plens efectes, cal 
que el text articulat a què es refereix el punt anterior sigui 
aprovat per la majoria absoluta de membres del Claustre 
Universitari, reunit en sessió extraordinària. Aquesta 
aprovació ha de ser ratificada per la Generalitat de 
Catalunya. 

Article 177 

177.1 Poden prendre la iniciativa de reformar el present 
Estatut de la Universitat de Barcelona: 

a) El rector o la rectora, 
b) El Consell de Govern,  
c) Una quarta part dels membres del Claustre 
Universitari. 

177.2 La proposta de reforma s’ha d’acompanyar d’una 
memòria raonada i d’un text articulat, destinat a reemplaçar 
el que es tracta de modificar. 

177.3 En tot cas, perquè que la reforma tingui plens efectes, 
cal que el text articulat a què es refereix el punt anterior 
sigui aprovat per la majoria absoluta dels membres del 
Claustre Universitari, reunit en sessió extraordinària. Aquesta 
aprovació ha de ser ratificada per la Generalitat de 
Catalunya. 

 

 
 


