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TITOL VII 

DELS ESTUDIANTS 1 LLUR ACCES A LA 

UNlVERSITAT 

SUBTlTOL I: DE L' ACCES 1 PERMA!lENCIA 

D'ESTUDIANTS 

* Artic1e 151 

61. 

La Uni versi tat de Barcelona fa seu el dret deIs ciutadans 
a l'estudi. Dins de les seves possibilitats, la Universitat 
el respectara i el fara respectar. 

Quant a l'admissió d'estudiants, la Universitat de Barcelo
na, sens menyscabament de la seva autonomia, s' atindra a les 
normes de política educativa dictades pels poders públics. 

* Artic1e 152 

Els representants de la Universitat en el Consell d'Univer
si tats, en el Consell Interuni versi tari de Catalunya i en els 
al tres Organismes competents, promouran l' adopció d' uns cri teris 
de planificació que garanteixin l'execució d'una política d'inver
sions que tendeixi a adequar la capacitat deIs centres universita
ris a la demanda social existent. 

Artic1e 153 

Els representants de la Universi tat en el Consell Inter-



* 
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universitari procuraran que l'aplicació de la legislació sobre 
accés d' estudiants i deIs cri teris sobre capaci tat deIs centres 
establerts pel Consell d'Universitats, sigui homogenia a tot 
Catalunya, de manera que permeti d'acollir a cada moment la 
demanda d'ensenyament superior a mesura que aquesta es vagi 
manifestant. ~ ~ 

rT f;, /' 1,'1:, lb 
Article 154 ~~ ~I\.. 

Correspon al Consell Social, a 
de Govern, l'adopció de les decisions 
Centres que requere~x~ l' aplicació del 
de Reforma Universitaria. 

Article 155 

proposta de la Junta 
sobre capacitat deIs 

Titol IV de la Llei 

l. Les decisions sobre capaci tat de les Facul tats 
i Escoles s'adaptaran a allo que és establert als 

diferents Títols d'aquests Estatuts, sobre estructura de la 
Universi tat i sobre organi tzació deIs ensenyaments. Per tant, 
aquestes decisions hauran de ten ir necessariament com a punts 
de referencia no solament el centre sinó també la Divisió i 
la diversificació d'ensenyaments existent. 

2,. 

procurara 
diferents 

Per tal d' adequar la capaci tat global de la Divisió 
a la di versificació d' ensenyaments existent, hom 
d' establir mecanismes de permeabili tat entre els 

ensenyaments adscrits a cada Divisió. 

3. Així mateix, les decisions sobre capacitat tindran 
en compte, encara, la possible estructuració d'en

senyaments an~legs en Divisions diferents. 

* Article 156 

Si en aplicació de la legislació emanada deIs poders 
públics calia d' establir proves especifiques d' accés a les 
diferente Ccrni.ssioos" Facultats, Escoles o ~ts, els organs de 
govern universi taris vetllaran perque aquestes provee no resul tin 
discriminatories per als candidats en funció de llur procedencia 
social i geografica, de llur residencia, o deIs centres en 
els quals hagin causat' els ensenyaments anterior. 

A aquests efectes, la Junta de Govern deSi.grlara una Co
mise~o d'Accés, paritaria de, professors i alumnes, que garantira 
la transparencia i objectivitat deIs procediments d'avaluació 
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i d'adscripci6 deIs candidats; aquesta Comissi6, que podra 
crear una Sub-comissi6 Assessora per Divisi6, retra comptes 
anyalment de la se va actuaci6 davant del Consell Social. 

~~ 
.z.. 1-

* Article 157 

Correspon al Consell Social, a proposta de la Junta 
de Govern, l'adopci6 deIs criteris sobre perman~ncia d'estudiants 
a la Universitat. 

Article 158 

Es obligaci6 deIs organs de govern i de gesti6 universita
ris de fornir informació suficient sobre' normati va d' accés 
d' estudiants, organi tzació deIs ensenyaments, r~gim de perman~n

cia i condicions general s de funcionament deIs Centres i les 
Divisions. Per a aquesta comesa, la Universitat es val dril de 
les informacions ja existents, destinades als estudiants de 
batxillerat, que d6na a conEdxer la Generali tat de Catalunya, 
les quals, empero, hauran d'ésser convenientment completades. 

Article 159 

Són estudiants 
persones matriculades 
Escoles. 

Article 160 

de la Universitat de 
en qualsevol de les 

Barcelona aquelles 
seves Facultats i 

1. Són drets de tots els estudiants de la Universitat 
de Barcelona, ultra els reconeguts per la Consti tuci6 

i les lleis, i els que resten explíci tament formulats al Titol 
I d'aquests Estatuts: 

a) participar en els organismes de govern, d'acord 
amb allo que estableixen les lleis i aquests Estatuts, 

b) associar-se lliurament i crear les propies organi tza-: 
cions, 

c) rebre uns ensenyaments actuali tzats id' adequada 
qualitat, 
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d) acomplir els purrícula propis i escollir-hi les 
assignatures que creguin adients, d'acord amb els 
plans d'estudis i amb les orientacions del tutor, 

e) ésser avaluats objectivament, en relaci6 al seu 
rendiment academic, 

f) aconseguir la revisi6 de les proves d'avaluació, 

g) beneficiar-se d'acord amb les normatives específiques, 
deIs diferents ajuts (beques, subvencions, etc.), 
que la Universitat estableixi a favor deIs seus 
estudiants, 

h) acollir-se al regl.m de la Seguretat Social, si 
els era aplicable i, en tot cas, a un regim de 
prestaci6 de serveis sanitaris assistencials basics, 

i) utilitzar les instal.lacions i serveis universita
ris segons les normatives reguladores, 

j) coneixer les qüestions que afectin la vida universita
ria. 

2. Són deures de tots els estudiants de la Universitat 
de Barcelona: 

a) acomplir els Estatus i les al tres normes de la 
Universitat, 

b) assumir les responsabilitats 
quals hagin estat elegits, 

deIs carreés pels 

c) participar en tot allo que afecta la vida univer
sitaria, segons l'establert en els presents Esta
tus i en la legislaci6 aplicable, 

d) fer recte ús i aprofi tament de les instal. lacions , 
béns i recursos que la societat, a través de la 
Universitat, posi a llur abast, 

e) respectar el patrimoni de la Universitat. 

* Artiele 161 

L' avaluac:ió de les assignatures, reali tzades pels profes
sors, s'atindra als criteris establerts pel Consell de cada 
Departament. Efectuada l'avaluaci6 d'una assignatura i en cas 
d'haver estat esgotats els altres procediments previs, l'estudiant 
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podra obtenir-ne una revisió mi tjam,¡ant una sol.lici tud adre9ada 
al Cap d'Estudis del Consell d'Estudis corresponent. 

SUBTITOL II : DE LES ORGANITZACIONS 1 ACTIVITATS ESTUDIANTILS 

ArUcle 162 

l. Els estudiants esteran 
de govern i ¡esti6 de 

allo que disposen aquests Estatuts 
mateixos establiran. 

representats en els organs 
la Uni vers i ta t , d' acord amb 
i amb la normativa que ells 

2. Així mateix, els estudiants podran crear llurs 
propies organi tzacions i associacions. Hom comunicara 

al Rector els reglaments i carrecs representatius de les organit
zacions i Bssociacions constituides. 

Article 163 

Com a complement de l' acti vi tat academice deIs seus 
estudiants, la Universitat favorejaraen els seus centres aquelles 
activitats que promoguin les relacions i el debat entre el 
m6n de la cultura i la societat; igualment, facilitara als 
estudiants la realitzaci6 d'altres activitats (ja siguin de 
caracter cultural, artístic, lúdic, esportiu, etc.) orientades 
allur desenvolupament multidimensional. 

Article 164 

Als efectes deIs dos articles anteriors, els estudiants, 
a través de llurs representants, associacions i organi tzacions, 
podran fer ús d' un local que hom els assignara a cada Facul tat 
o Escola. Igualment, hom consignara en el pressupost una partida 
específica per a finan9ar les activitats previstes en aquest 
subtítol. 

ArUcle 165 

Per tal de coordinar i impel.lir aquestes activitats, 
hom constituira, vinculada al Vice-rectorat encarregat d'Afer~ 

Estudiantils, una Comissió, composta majoritariament per estu
diants que, a partir deIs projectes i plans d'actuació presentats, 
distribuira les partides pressupostaries. 
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SUBTlTOL !II: DE LA POLITICA ASSISTENCIAL 

ArUele 166 

Els organs de govern de la Universitat de Barcelona 
promouran davant deIs poder s públics, l' adopció d' una polí tica 
assistencial, referida als costos directes i indirectes de 
l'ensenyament, que tendeixi a evitar que ningú quedi exclos 
de la Universitat per raons economiques. 

Article 167 

Dins de les seves disponibilitats pressupostaries, la 
Uni versi tat de Barcelona mantindra o subvencionara serveis 
assistencials col.lectius propis. També preveura la concessió 
de beques i ajuts, especialment per a facili tar la introducció 
deIs estudiants a les tasques de recerca. 

Article 168 

La Universitat aplicara la normativa de rang legal vigent 
sobre exempc10 de taxes academiques, garantint-ne el principi 
d'igualtat deIs ciutadans davant la llei. 

, 
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T 1 T O LVIII 

DEL PERSONAL ACADEMIC 

SUBTITOL I: DISPOSICIONS GENERALS 

Article 169 

1. El personal academic de la Universitat de Barcelona 
es regira per la Llei de Reforma Universitaria, 

les altres disposicions dictades per les Administracions de 
l' Estat i de la Generali tat de Catalunya que la desenvolupen 
dins l'ambit de llurs competencies respectives, i per aquests 
Estatuts i la normativa que se'n derivi. 

2. Respecte a tot el personal academic de la Universi
~veb tat, correspon al Rector de prendre les decisions 
selee~i.~ a la seva situació jurídica i administrativa. 

3. El personal academic sera retribuit amb carrec 
al pressupost de la Universitat de Barcelona. 

Article 170 

1. 

Constitució 
al Títol 1 

Són drets de tot el personal academic de la Univer
sitat de Barcelona, ultra els reconeguts per la 
i les lleis i els que resten explíci tament formulats 
d'aquests Estatuts: 

~---
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a) participar en els organismes de govern, d' acord 
amb allo que estableixen les lleis i aquests Estatuts, 

b) aseociar-se lliurament i realitzar activitate sindi
cale, 

c) dieposar dels mi tjans adequats per a la real! tzaci6 
de la seva tasca docent i i~vestigadora, 

d) formar part d'equips de recerca, 

e) participar en tota acti vi tat de formaci6 continuada 
que permeti de millorar constantment la seva taeca 
docent i investigadora, 

f) ésser avaluat objectivament amb l' acompliment de 
les .seves obligacions universitaries, 

g) gaudir de l'any sabatic quan correspongui, 

h) utilitzar les instal.lacions i serveis universitaris, 
segons les normatives reguladores, 

i) conaixer les qUestions que afectin la vida universita
ria. 

2. S6n deures de tot el personal acadamic de la Universi
tat de Barcelona: 

a) acomplir els Eetatuts i les al tres normes de la 
Universitat, 

b) assumir les responsabilitats dels carrecs per les 
quels hagin estat elegits, 

c) participar en tot allo que afecta la vida universita
ria, segons l'establert en els presents Estatuts 
i en la legislaci6 aplicable, 



d) exercir personalment 
i investigadores, 

69. 

les seves obligacions docents 

e) col. laborar en el si del Departament i en el marc 
d' un treball en equip, a l' establiment dels contin
guts i metodologies de la docencia i dels progra
mes i línies de recerca, 

f) acceptar, en el cas que les necessitats de l'ensenya
ment ho exigíssin i en l' iimbi t de docencia propi 
d' un Departament, les modificacions en la seva 
activi tat docent, sempre que siguin compatibles 
amb la seva formació, 

g) respectar el patrimoni de la Universitat. 
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Article 171 

l. El personal academic estara representat en 
organs de govern i de gestió, d'acord amb 

que disposen aquests Estatuts. 

els 
allo 

2. _ D'acord amb les 
x.,r' , el personal 

drets sindicals i intervenir 
condicions de treball. 

normes que legalment s'establei
academic podra exercir els seus 

en la negociació de les seves 

Article 172 

l. Com a delegada de la Junta de Govern i com a organ 
d'assessorament i proposta, es constituira la Comissió 

de Professorat de la Universitat, que estara formada per vuit 
professors idos estudiants designats per la Junta de Govern, 
i el Rector o el Vice-rector en qui aquell delegui, que la 
presidira. El mandat deIs membres de la Comissió tindra una 
durada de dos anys. 

2. S6n funcions de la Comissi6 de Professorat: 

al in~ormar sobre la plantilla de pro~essorat de la 
Universitat, 

b) informar sobre els canvis de denominació i la redistrii:u
CH> de places de la plantilla del professorat de 
la Universitat, 

c) informar sobre les convocatories de places vacants, 

d) proposar el nomenament 
han de formar part de 
del professorat ordinari, 

deIs dos pro fes sors que 
les Comissions dé Selecció 

e) vetllar pel correcte desenrotllament deIs concursos 
per a la contractaci6" de ProfesBors Associats, 
Investigadors i Ajudants, 

f) proposar el nomenament deIs professors d' al tres 
Universi tats que han de formar parte de les Comis
sions de Selecci6 del personal academic contractat, 

"? 



g) resoldre les impugnacions presentade~ contra 
r,~uolució del·s concursos per a cobrl.r places 
Professors Associats, Investigadors i Ajudants. 

71. 

la 
de 

SUBTITOL 11: DELS TIPUS DE PERSONAL ACADEMIC 

ArUcle 173 

El personal academic estara format pels P rofessors, 
els lnvestigadors i els Ajudants • 

.. Article 1.74 

1. El personal academic ho sera de la Uni versi tat 
de Barcelona i estara adscrit a un Departament, 

en el qual desenvolupara la seva tasca docent i investigadora. 
Tindra els lligams següents: 

al amb la 
en la 

Divisió, pel 
determinació 

la recerca, 

que fa a la seva participació 
general de la docencia i de 

b) amb un centre, pel que fa a la seva vinculació 
a~inistrativa i a la seva representació en els 
organs de govern de la Universitat. Aquesta vinculació 
administral.iva sera acordada, en cada cas, pel 
Consell de Departament, 

c l amb els Consells d' Estudis, pel que fa als ensenya
ments que imparteix. 

2. La Junta de Govern de la Uni versi tat podra acordar 
l' adscripció temporal de professors d' un Departament 

a un al tre diferent, previ l' informe favorable deIs dos Departa
ments afectats i per un temps n:axim de tres anys. 

ArUcle 175 

El professorat de la Universitat de Barcelona sera format 
per: 
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a) 

b) 

c) 

d) 

* Article 

lo 

els professors ordinaris, 
i Titulars d'Universitat i 
lars d'E.scoles Universitaries, 

els professors associats, 

els professors emerit;;s, 

els pl"ofessors visitants. 

\l 

que són els Catedratics 
els Catedratics i Ti tu-

\-.1 ~ 
~ ..--~ 4 

-r \,-\\ 3~ 176 
t~~ 

Els Professors Catedratics i Titulars d'Universitat 
id' Escoles Uni versi taries són el professorat orclinari 

i permanent de la Universitat, que ha de garantir el normal 
desenvolupament de les act.ivitats academic,.ues. Sens perjudici 
de les especificitats que derivin de la seva vincula,'ió adminis
trativa a un centre determinat, el professorat ordinari té 
igualtat de drete pel que fa a la seva participació en els 
organs col.lectius de govern i a l'elecció de representants 
i a la possibilitat d'ocupar carrecs de govern, llevat del 
de Rector. 

2. Els Professors Associats són especialistes de recone-
guda competencia professional que desenvolupen 

normalment la seva activitat fora de la Unh"ersitat i que s'en
carreguen dins d' aquesta de l' ensenyament d' una disciplina 
que, per les seves característiques hom conside}a adequat que 
els sigui atribuida. Col.laboren així mateix, en la recerca 
d'un Departament. Com a norma general podran impartir cursos 
equivalents a 1 o 2 credi ts per curs academic. Llurs contractes 
-ijin't-an com a maxim, UTJa durada de cinc anys. 

Excepc~o~alment hom podra contractar professors 
associats de manera indefinida i a temps complet, segons el 
que es pl"eVeu a la disposició addicional octava de la Llei 
de Reforma Uni versi taria i en els casos que determini la Junta 
de Govern. 

3. Són 
al 

Professors 
terme de 

Emerits els 
llur activitat 

qui, havent arribat 
academica ordinaria 

hagin estat reconeguts com a tals per la Universitat, en funció 
de llurs meri ts rellevants. Dins la Uni versi tat de Barcelona 
l'atribució de la condició de Professor Emerit sera indefinida. 

Aquests Professors podl'an col.laborar en la docencia 
i en la recerca i tindran dret a les retribucions que legalment 
siguin fixades. 
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4. Els Professors Visi tants s6n professionals o profes-
sors d'altres Universitats, de rtconeguda compet~ncia, 

que desenvolupen a la Uni versi tat de Barcelona tasques de doc~n
cia, recerca o assessorament. Podran ésser contractats com 
a maxirr., per un perfode de dos anys. A aquest efecte, a' arbi traril 
una partida pressupostilria especial, a ti que cada Divisi6 
disposi d' un nombre de places adequat per afer contractes 
de l'esmentat tipus de professorat. 

5. D'acord amb allo que estableixi la legislaci6 i 
en funció de l'existencia d'acords cultural s subscrita 

amb d' al tres paisos, la Uni verai tat de Barcelona podril cont.ractar 
lectors estrangers. Els lectors seran considerats, a efectes 
contraotuals, com a Professors Visitants. 

Hom podra prorrogar llurs contractes fins un Hmi t 
de cinc anys, d'acord amb les institucions corresponents de 
cada pais. 

.. Artic1e 177 

Els Investigadors són especialistes en lea distintes 
branques del coneixement, que tenen primordialment responaabili
tats de recerca, encara que també poden ésser encarregats de 
docencia. Llur regim contractual permetra d'atribu!l:r-los nivells 
retributius diferenciats. 

Article 178 

S6n Ajudants, a les Facultats, els Llicenciats, i a les 
Escoles Universi taries, els Llicenciats que reuneixin els requi
sits especificats a l'article 34.8 de la Llei de Reforma Universi
taria, o bé els Diplomats a l' Escola Universitaria de les arees 
de coneixement especifiques previstes a l' article 34.5' de 
la mateixa llei, que com a tals hagin estat contractats per 
~a Universitat i adscrits a un Departament, amb el fi d'aprofundir 
llur formaci6 i de col.laborar a les tasques docents dels Departa
ments. Llur col.1aboraci6 'hi atenyara com a maxim un nombre 
d' hores que no ul trapassi la cinquena part de la pelliietRBReia 
corresponent a una dedicació a temps completo ~ 
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SUBTITOL 111: DEL NOMENAMENT 1 CONTRACTACIO 

DEL PERSONAL ACADEMIC 

Article 179 

Els concursos de selecció per a Professors Ordinaris, 
Catedratics i Ti tulars d' Universi tast id' Escola Universitaria, 
es regiran per la Llei de Reforma Universitaria, les al tres 
disposicions dictades per les Administracions de l'Estat· i 
de la Generalitat de Catalunya, que la desenvolupen dins l'ambit 
de llurs competencies respectives, i per aquests Estatuts i 
la normativa que se'n derivi. 

l. Vacant una pla~a, la Junta de Govern estudiara, 
previ l'informe de la Comissió de Professorat i 

escoltats el Departament i el Consell o Consells de Divisió, 
si era procedent la conservació o bé el canvi de denominació 
o de categoría de la pla~a, en funció de les necessi tats docents 
i investigadores de la Universitat. En aquest darrer cas, 
la proposta haura d'ésser aprovada pel Consell Social. 

2. La Junta de Govern aprovara la convocatoria deIs 
concursos per a la provisió de les places vacants 

o de les de nova creació, previa la sol.lici tud del Departament 
i els informes deIs Consells de ·Divisió i de la Comissió de 
Professorat. 

3. Totes les places de la Universitat de Barcelona 
seran convocades a concurso 

4. La convocatoria de la pla~a anira acompanyada de 
la descripció· de l' ambi t d' una area de coneixement 

que s' adeqüi a les necessi tata academiques i científiques 
del Departament i que forneixi un criteri que permeti de valorar 
la idoneitat deIs candidats per a cada pla~a concreta. 

5. A la convocatoria de la pla~a constara explíci tament 
el Departament al qual esta assignada. ~ 

-r~ • Article 180 _ 

l. Les Comissions per a la resolució deIs concursos 
regulades pels articles 35 a 38 de la Llei de Reforma 

Universitaria són l'organ de la Universitat encarregat de 
la selecció del Professorat Ordinari. Aquestes Comissions 

r 
J 
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faran per manera que el candidat proposat 
científic i l'aptitud pedagogica requerits 
descripció assenyalada per a la pla~a. 

tingui el 
i s'adeqüi 

nivell 
a la 

2. La Comissió de Professorat, previa consulta al 
Departament i a la Divisió afectats, proposara 

al Rector, a través de la Junta de Govern, el nomenament deIs 
dos Professors que, designats per la Universitat, han de formp.r 
part de la Comissió que té per objecte de resoldre el concurso 

3. Els dos Professors representants de la Universitat 
en aquestes Comissions, elevaran al Comi te Academic 

un informe raonat sobre la pertinencia de la resolució en allo 
que es refereix a tots dos punts esmentats. 

\:'" ~ P IJ ¿y ~'":Ir tI{ Z Artiele 181 

El Claustre, per majoria de tres cinquenes parts, elegira 
en votació secreta sis Catedratics (en actiu o emerits) que, 
presidits pel Rector, constitueixen el Comite Academic previst 
a l'article 43.2 de la Llei de Reforma Universitaria. Aquest 
Comite Academic tindra les següents funcions: 

a) garantir que en els concursos de selecció de Profes
sors Ordinaris restin assegurats la igual tat de 
condicions i el respecte als principis de merits 
i de capacitat docent deIs concursants, així com 
que el candidat proposat s'adeqüi a la descripció 
assenyalada per a la pla~a, 

b) valorar, informar i ratificar, o no ratificar, 
les reclamacions presentades contra les resolucions 
de les Comissions de Selecció. Aquestes reclama
cions seran elevades pel Comi te Academic al Consell 
d' Universi tats, el qual adoptara la decisió defini
tiva, 

e) presentar anyalment al Claustre un informe sobre 
el desenvolupament deIs concursos, 

d) proposar al Rector el nomenament de Professors 
Emerits. Aquesta proposta, degudament raonada, 
haura d'ésser aprovada per la Junta de Govern, 

e) estudiar i proposar, a partir deIs suggeriments 
de les Facul tats, el nomenament de Doctors "HonoriS 
Causa". La Junta de Govern aprovara les propostes 
a favor d' aquel les persones que en sigui mereixedo
res. 
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.. Article 182 

Els nomenaments de Professor Emerit seran 
la Junta de Govern, a proposta del Comite Academic, 
del Consell de Divisi6. 

aprovats per 
previ informe 

~, 
. ~l 

* Article 183 

l. La convocatoria deIs concursos de places 
Associats, Investigadors i Ajudants 

la Junta de- Govern. Sera pública, es fara dues 
i anira acomp¡¡.nyada d' una descripció de la plaga i 
necessaris per a prendre part al concurso 

de Professors 
correspon a 

vegades 1 ' any 
deIs requisits 

Pér a resoldre els concursos sera nomenada una 
Comissió composta p~r: 

a) dos professors, un deIs quals en sera el President, 
designats pel Consell del Departament, 

b) dos professors designats pel Consell de Divisió, 

c) tln professor de la mateixa area de coneixement 
que, pero, no pertanyi a la Uhiversi tat de Barcelona 
i· ¡que sera nomenat pel Rector o persona en qui 
aquest delegui, escoltats els Consells de Departa
ment i de Divisió. 

En el moment de constituir-se, la Comissió designara 
un Secretario Aquesta Comissió fara un informe raonat, que 
trametra a la Comissió de Professorat de la Divisió. Aquesta 
controlara els concursos i proposara el candidat escollit per 
a la seva contractació. 

La Comissió de 'Professorat 
resoldra les impugnacions que puguin 
a aquesta resolució sera preceptiu un 
de Professorat de la Divisió. 

de la Junta de Govern 
ésser presentades. Per 
informe de la Comissió 

2. Els Consells de Divisió faran anualment, dins de 
les disponibilitats pressupostaries i d'acord amb 

els Departaments, una proposta raonada per a la contrar.tAr.ió 
de Professors Visitants. 
La Comissi6 de Professorat de la Junta de Govern informara 
sobre les propostes de les Divisions i les tramitara a la Junta 
de Govern per a llur aprovació. 
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SUBTITOL IV DE LA PLANTILLA DEL PROFESSORAT 

Article 184 

La Uni versi tat de Barcelona definira i regulara la seva 
plantilla de professors en funció de les necessitats de la 
docencia i de la investigació que li ·siguin propies, dins deIs 
recursos disponibles. 

Article 185 

El Consell Social, amb 
la plantilla del professorat 
que calgui fer-hi, tant pel 
a llur categoria, com, encara, a 

una previsió plurianual, fixara 
i aprovara qualsevol modificació 
que fa al' nombre de p'laces com 
llur denominació. 

En aquestes previsions plurianuals, el Consell Social 
ncloura les pr~visions pressupostaries necessaries per a introdu
duir-hi l'~ sabatic. 

* Article 186 

La Junta de Govern presentara al Consell Social el projecte 
de plantilla de professorat, en el qual hom distingi,a les 
places del professorat per categories i per Departaments. Aquest 
projecte, amb totes les modificacions que eventualment hi apare
guin, sera elaborat per la Comissió de Professorat de la Junta 
a partir de les propostes que les Divisions 1i presentin, basades 
en les deIs Departaments. 

Article 187 

La plantilLa de professorat de la lhlversitat de Barce100a, en allO 
que pertoca a les categories de prot"essorat ordinari, ha!ri de pennetre de cobrir 
les receesitats ó:x:ents dels ~ts que s'hi inparteixin, tant de cicle 
curt can de cicle llarg i de d:x:tarat, així can els progremes d'investigació 
deIs ~nents. 

A aquests efectes, també ca1dra de tenir en compte totes 
aque11es prestacions i investigacions d' interes social que, 
aprovades per la Junta de Govern i pel Consel1 Social, es desenvo-
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lupin als diferents Centres. 

La plantilla sera distribuida per Departaments amb cri te
ris objectius. En qualsevol cas, el nombre de places que hi 
correspongui per a cada categoria, haura de presentar una adequada 
proporció entre Catedratics i Titulars. Cal que aquesta proporció 
tingui en compte: 

al que, per area de coneixement (o en ambits 
d'arees de coneixement, quan aquestes siguin 
prou amplies) , hi haura d'haver almenys un 
Catedratic, 

bl que el nombre de places de categoria docent 
superior ha de permetre unes expectatives 
normal s de promoci6, 

cl que el nombre de places de Titular ha de 
permetre, d'una banda, de cobrir la docencia 
assignada al Departament i la reali tzaci6 
deIs treballs de recerca corresponents, i, 
de l'altre, la incorporaci6 de nous professors. 

SUBTITOL V: DE LA DEDICACIO DEL PROFESSORAT 

Article 188 

El professorat ordinari de la Universitat de Barcelona 
exercira les seves funcions en regim de dedicació a temps complet 
o bé a temps parcial. La dedicació a temps parcial només podra 
ésser sol.licitada després de cinc anys de permanencia a la 
Universitat. El nombre d'hores lectives assignades a tots dos 
tipus de dedicaci6 sera"identic. 

A efectes academics els professors que reali tzin tasques 
assistencials exclusivament en una institució sanitaria universi
taria o concertada seran considerats com a professors a temps 
completo 

El Rector, els Vice-rectors, el Secretari General, els 
Presidents de Divisi6, els Degans i Directors d' Escoles Uni versi
taries i els Caps "d' Estudis, tindran una reduc<!ió en llurs 
obligacions docents, en funció deIs carrecs que exerceixen. 



* Article 189 

l. El regim de llicencies del professorat ordinari 
sera aprovat, a proposta de la Junta de Govern, 

pel Consell Social. Aquest regim considerara la· dedicaci6 
deIs professors que s'hi poden acollir, la durada i la periodici
tat de les llicencies, i el regim retributiu deIs beneficia
ris. En tot cas, la petició haura d' ésser proposada pel Consell 
de Departament i aprovada pel Consell de Divisi6. 

2. Els Ajudants doctors podran també so1.lici tar llicen
cies com a maxim per un any. 

3. El Rector, 
en finali tzar Hura 

llicencia especial per 

DE L'ACTIVITAT ACADtMICA 

* Article 190 

L'activitat academica deIs Professors de la Universitat 
de Barcelona sera avaluada cada cinc anys. Amb caracter excepcio

nal, en ingressar a la Uní versí tat com a Professor se 'n fara. 
una avaluaci6 al final del segon any. ' 

També es podra procedir a l'avaluaci6 d'un Professor 
sempre que aquest ho sol.liciti, i quan ho acordi així la Comissió 
de Control i Avaluació, a "roposta del Consell d'Estudisd'\.I"\ erse
nyament o del Síndic de Greuges. 

Article 191 

L'avaluaci6 academica deIs professors es basara en: 

1. 

classes, 
així com 

L: avaluaci6 de les funcions docents, que fara referen
cJ.a al nivell científic i a la preparaci6 de les 

a la responsabilitat i a les aptituts pedagogiques, 
a l'atenci6 als alumnes. 
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2. L'avaluació de les tasques d'investigació. que fara 
referencia als projectes d' investigació desenvolupats 

i al nivell i finalitat de les publicacions. 

tato 

3. L'avaluació de les tasques d'extensió universitaria 
així com la participació en la gestió de la Universi-

* Mticle 192 

La dita avaluació es fonamentara en les següents bases: 

a) un informe de l'aetivitat realitzada per cada profes
sor, presentat per ell mateix amb el eoneixement 
del Consell del Departament, 

b) l' informe anual del Departament, en el qual hi 
hi constara la eol.laboració dels professors a 
les tasques-docents i investigadores assignades, 

c) l' informe anual del Consell d' Estudis que fara 
referencia a L' aeompliment de l' horari, a l' assisten
cia a elasse, al desenvolupament deIs cursos, a les tu 
tories assignades, als resultats de les enquestes 
-qüe- es reali tzaran als estudiants, i a tots els 

e~~Vl1 al tres aspectes que reglamentariament s'aeordin. 

* Article 193 

l. Sera nomenada una Comissió de Control i Avaluació 
de la Junta de Govern formada per vui t professors 

i ~ estudiants,; pel Rector o el Vice-rector en qui aquell 
delegui, que la presidira. El mandat deIs membres de la Comissió 
sera de dos anys. 

2. Són funeions de la Comissió de Control i Avaluació: 

a) 

b) 

e) 

proposar a la Junta de Govern normes específiques 
de control i d'avaluació, 

revisar els informes dels Departaments i Consells 
d'Estudis, 

proposar a la Junta de Govern per a la seva aprovac1o 
els models i procediment d'enquesta als estudiants 
que hauran de realitzar els Consells d'Estudis, 
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d) demanar informes complementaris als 
i persones que hom cregui convenient, 
luar correctament les funcions docents 
dores universitaries, 

81. 

organismes 
per a ava

i investiga-

e) fer els informes d'avaluació deIs professors cada 
cinc anys, 

f) fer els informes que sol.lici tin els professors 
per a presentar-se als concursos, 

g) J.n1ciar els expedients disciplinaris previstos, 
quan l' avaluació del professor hagi resul tat negati
va. En aquest cas, i abans d'obrir l'expedient, 
sera preceptiva l'audiencia del professor afectat, 

h) 

i) 

resoldre les reclamacions presentades en relació 
amb les avaluacions, 

i totes les al tres funcions que reglamentariament 
es determinin. 
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T 1 T O L IX 

DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIO 

I SERVEIS 

SUBTITOL I: DISPOSICIONS GENERALS 

Article 194 

l. El personal d' Administració i Serveis de la Universi-
tast de Barcelona estara composat per personal 

funcionari i personal en regim laboral. Igualment formara part 
del personal d'Administració i Serveis el personal d'altres 
Universitats, de l'Estat o de les Comunitats Autonomes que 
presti llurs serveis a la Universitat"en la situació que legalment 
s'estableixi. 

2. El personal funcionari d'Administració i Serveis 
de la Universitat de Barcelona es regira per la 

Llei de Reforma Universitaria, per la legislació basica sobre 
regim estatutari deIs funcionaris, per aquests Estatuts i les 
normes que se'n derivin. 

3. El personal d' Administració i Serveis en regim 
laboral de la UnivErsitat de Barcelona, es regira 

per la Llei de Reforma Universitaria, per la legislació laboral, 
per aquests Estatuts i les normes que se'n derivin. 

4. Respecte de tot el personal d' Administració i Serveis 
de la Universitat correspon al Rector de prendre 

les decissions relatives a la seva situació jurídica i administra
tiva. 
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Article 195 

" •. <, -,~<;~ t ,;, ~ ,~';"S " " 

1. El personal ;.d!Adminl.!ltraci6 i Serveis de la Univer
sitat de ,. Barcelona sera retribu'Lt amb carrec al 

pressupost dela,.Universitat de Barcelona. 

2. La Universitat promoura, dintre de les seves possibi
li tats economiques, el regim de plena dedicació 

del personal. 

ArUcle 196 

l. En exercici de la seva autonomia i d'acord amb 
la legislació vigent, la Universitat prendra les 

mesures necessaries per a garantir les possibili tats de mobilitat 
del seu personal d'Administraci6 i Serveis respecte a les 
altres Administracions Públiques. 

2. Amb aquest objectiu, si s' escau, les bases de les 
convocatories per a la provisi6 de vacants s' ajus

taran a les bases generals que puguin ésser establertes pel 
Consell d'Universitats. 

Article 197 

l. S6n drets de tot el personal d' Administraci6 i 
Serveis de la Universitat de Barcelona, ultra els 

reconeguts per la Constitució i les lleis, i els que resten 
explícitament formulats al Títol 1 d'aquests Estatuts: 

a) participar en els organs de Govern, d' acord 
amb allo que estableixen les lleis i aquests Estatuts. 

b) associar-se lliurament i reali tzar acti vi tats sindi
cals, 

c) disposar deIs mi tjans adequats 
al bon funcionament del servei 
i a la millora de la seva gestió, 

per a contribuir 
públic universitari 

d) participar en les activi tats de perfeccionament 
i de reciclatge que organitzi la Universitat, 
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e) ésser avaluat objectivament en 
seves obligacions universitaries, 

l 'acompliment de 

f) utilitzar les instal.lacions i serveis universita
ris segons les normatives reguladores, 

g) con,Hxer les qüestions que afecten la vida univer
sitaria. 

2. Són deures de tot el personal d'Administració i 
Serveis de la Universitat de Barcelona, 

a) acomplir els Estatuts i les altres normes de la 
Universitat de Barcelona, 

b) assumir les responsabilitats 
quals hagin estat elegits, 

deIs carrecs pels 

c) participar en tot allo que afecta la vida universi
taria, segons l'establert en els presents Estatuts 

d) 

i en la legislació aplicable, 

contribuir a la 
Universitat com a 
deIs seus objectius, 

millora del funcionament de la 
servei. públic i a la consecució 

e) respectar el patrimoni de la Universitat. 
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Article 198 

l. El personal d' Administració i Serveis estara repre
sentat en els organs' de govern i de gestió de la 

Uni versi tat d' acord amb allo que disposen aquests Estatuts. 

2. D'acord amb les normes que legalment s'estableixin, 
el personal d'Administració i Serveis po&a exercir els 

seus drets sindicals i intervenir en la negociació de les seves 
condicions de treball. 

Article 199 

l. Com a delegada de la Jímta de Goirern i com a organ 
d'assessorament i próposta, es constituira la Comissió 

de Personal d'Administració i Serveis de la Universitat. En 
formaran part el Gerent i sis professors, dos estudiants i 
vuit membres del personal d'Administració i Serveis designats 
per la Junta de Govern, i el Vice-rector corresponent, que la 
presidiril.. 

2. Són funcione de la Comissió de P arsonal d' Adminis
tració i Serveis: 

al informar sobre la plantilla de personal d'Adminis
tració i Serveis de la Universitat, 

b) informar sobre la redistribució de places de la 
plantilla de personal d' Administració i Serveis 
de la Universitat, 

c) informar sobre la convocatoria de places vacants, 

d) vetllar pel correcte desenrotllament deIs procedi
ments de provisió de vacants i llocs de treball, 

e) resoldre les impugnacions presentades contra la 
resolució deIs concursos per a la contractació 
de personal i per a la provisió de llocs de treball, 

f) vetllar per la realització d'activitats de perfeccio
nament i reciclatge i participar en llur programació, 

g) informar sobre la normativa general de 
de serveis del personal d'Administració 
i sobre llur cumplimento 

prestació 
i Serveis 
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Article 200 

l. La Uni versi tat de Barcelona es compromet a mi llorar 
de manera continuada els seus procediments adminis

tratius i de gestió. 

2. Amb aquest objectiu la Universitat de Barcelona 
promoura el perfeccionament i el reciclatge del 

seu personal d'Administració i Serveis, d'acord amb una programa
C10 anual. Al pressupost de la Universitat hi figurara una 
partida específica destinada a aquesta finalitat. 

SUBTITOL 11: DE LES PLANTILLES DEL 

PERSONAL D'ADMINISTRACIO 1 SERVEIS 

Article 201 

l. La plantilla del personal funcionari d' Administració 
i Serveis i la del personal d' Administració i Serveis 

en regim laboral, així com les seves modificacions, seran aprova
des amb una previsió plurianulü, pel Consell Social, a proposta 
de la Junta de Govern. 

2. Els projectes de plantilla distingiran les places 
?er escales i nivells, en el cas del personal funcio

nari, i ~r categories o grups, en el cas del personal laboral. 

3. Els projectes de plantilla seran elaborats per 
la Gerencia, d' acord amb cri teris generals i objec

tius, previa la consulta preceptiva a les diferents unitats 
organiques de la Uni versi tat i a la Comissió de personal d' Ad
ministració i Serveis de la Junta de Govern. 

4. Aprovats els projectes peI' la Junta de Govern, 
el Rector els presentara, juntament amb l'informe 

de la Comissió del personal d'Administració i Serveis de la 
Junta, al Consell Social per a llur aprovació definitiva. 

.. Article 202 

1. Les places de la plantilla del personal 
tració i Serveis seran adscrites a les 

d'Adminis
diferents 

, 
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uni tats orglmiques en les quals la Universi tat es troba estruc
turada. Hom hi tindra en compte la distribució de competimcies 
i de funcions que s' haura fet d' acord amb allo que s' estableixi 
al Titol 11 i als restants Títols d'aquests Estatuts. 

2. Sens per judici d' aquesta adscripció i de les facul-
tats organitzatives deIs Caps responsables del 

personal d' Administració i Serveis a les diferents uni tats 
organiques de la Uni versi tat, s' establira una normativa general 
per a tot el personal d'Administració i Serveis, que reguli 
les condicions basiques de prestació deIs seus serveis. 

Article 203 

l. Les categories professiona1s i grups del personal 
d'Administració i Serveis en regim laboral, seran 

definides d'acord amb la legislació aplicable i dins el mare 
de la negociació col.lectiva. 

2. El personal funcionari d' Administració i Serveis 
s'estructurara en escales. Tot respectant la legislació basi
ca vigent, aquestes seran creades per la prop1a Universitat, 
per acord del Consell Social, a proposta de la Junta de Govern 
previ l' informe preceptiu de la Comissió del personal d' Adminis
tració i Serveis. 

Article 204 

1. La Universitat establira la relació de llocs de 
treball a cobrir pel personal d' Administració i 

Serveis. La relació sera pública i especificara, si s'escau, 
quins llocs es reserven a personal funcionari i quins a personal 
laboral. 1nc:;loura també, la denominació i característiques 
deIs llocs, les retribucions complementaries que els corresponguin 
i els requisits per a llur comp1iment. 

2. Pel que fa al personal funcionari, els llocs, de 
treball figuraran en la relació classificats en 

ni vells. En ella es determinaran també els intervals correspo
nents a les diferents escales de personal d'Administració i 
Serveis, els quals podran superposar-se parcialment. 
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SUBTITOL 111: DEL NOMENAMENT 1 LA CONTRACTACIO 
DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIO 1 SERVEIS 

Artiele 205 

l. La selecció del personal d'Administració i Serveis 
es realitzara mitjan9ant convocatoria pública, 

per concurs o concurs-oposició, garantint-ne sempre els principis 
d'igualtat, merit i capacitat, així com el de publicitat. 

2. Les convocatories seran fetes públiques segons 
disposi la legislació basica aplicable i contindran 

tots els requisits necessaris per a garantir l'objectivitat 
i la transparencia del procediment. Si s' escau, podran preveure 
la realització de cursos selectius de formació. 

Artiele 206 

La relació de places vacants amb dotació pressupostaria 
consti tuira 1 'oferta pública d' ocupació de la Universi tat, 
la qual, si s' escau, la trametra als organs competens de l' Estat 
i a la Generali tat, per a la seva integració en les ofertes 
general s d'ocupació pública. 

Article 207 

1. La Universi tat garantira les possibili tats de promo-
C10 del personal d' Administració i Serveis. Amb 

aquesta finali tat i dins deIs lími ts previstos per la legislació 
general administrativa i per la normativa laboral respectivament, 
els organs de govern competents necessariament hauran de conside
rar, quant a les places vacants tant de la plantilla de 
personal funcionari com de la de personal en reg1m laboral 
-, les possibilitats de proveir-les per concurs o concurs-oposició 
restringi ts al personal d' Administració i Serveis que reuneixi 
els requisits necessaris. Les decisions que hom prengui al 
respecte hauran d'haver estat informades per la Comissió de 
personal d'Administració i Serveis de la Junta de Govern. 

2. Les places 
laboral, si 

en l' apartat anterior, 
El contracte deIs admesos 

vacants de la plantilla de personal 
no és d'aplicació el que es preveu 
seran proveides per concurs lliure. 

preveura un període inicial de prova. 
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3. Les places vacants de la plantilla de personal 
funcionari, si no és d' aplicació el que es preveu 

a l' apartat primer d' aquest article, seran proveides per acord 
de la Junta de Govern, bé per concurs de merits entre els funcio
naris d' al tres Administracions Públiques que, segons la legisla
ció basica vigent o els convenis subscrits pér la Universitat, 
tinguin dret a participar-hi, bé per concurs o concurs-oposició 
lliure. Abans de prendre la se va decisió en aquest sentit, 
la Junta de Govern consultara la uni tat organica on es trobi 
adscri ta la plac;;a, i la Comissió de Personal d' Administració 
i Serveis de la Junta de Govern. 

ArUcle 208 

1. La Universitat preveura, si s'escau, la participació 
en els Tribunals o Comissions que hagin de jutjar 

ela concursos per a la prOV1SlO de vacants, de representants 
de l' Administració educativa i dels organs competents en materia 
de.funció,pública. 

2. Igualment, i en la mesura que ho permeti la legislació 
aplicable, la Universitat preveura la participació 

en els Tribunals i Comissions de membres del personal d' Adminis
traci6 i Serveis de categoria igual o superior a les de la 
plac;;a objecte del concurso 

SUBTITOL IV: DE LA PROVISIO DE LLOCS DE TREBALL I DEL CONTROL 

DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIO 1 SERVEIS 

ArUcle 209 

1. Els llocs de treball de les plantilles del personal 
d' Administració i Serveis seran proveits per concurs 

intern , llevat del carrec de Gerent, que sera cobert per lliure 
designació mitjanc;;ant convocatoria pública. 

2. Així mateix, i de manera excepcional, el Rector 
podra decidir, previ l' informe de la Comissió d.e 

Personal d'Administraci6 i Serveis de la Junta de Govern i 
de les unitats organiques afectades, que un lloc de treball 
concret sigui cobert temporalment per lliure designació mitjanc;;ant 
convocatoria pública. 
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Artiele 210 

La Junta de Go'vern, previ l' informe de la Comissió del 
personal d'Administraeió i Serveis i tct respectant l'article 
21 de la "Ley de Medidas Urgentes de la Función Pública", establi
ra la normativa per a la revisió deIs destins del personal 
als diferents llocs de treball. En tot cas, aquesta revisió 
es podra reali tzar a iniciativa de l' interessat, de la Gerencia 
o deIs organs de govern i de gestió de les diferents uni tats 
organiques de la Universitast. 

Artiele 211 

l. L'activitat deIs membres del personal d'Administra-
C10 i Serveis sera avaluada periodicament. També 

es podra procedir a l' avaluació d' un membre del personal d' Admi
nistració i Serveis quan aquest ho sol.lici ti o quan ho aeordi 
la Comissió de Control i Avaluació del personal d'Administra
ció i Serveis, a proposta de la Gerencia. 

2. Sera nomenada una Comissió de Control i Avaluació 
del personal d' Administració i Serveis de la Junta 

de Govern, formada pel Gerent, quatre professors, dos estudiants 
i cinc membres del personal d' Administració i' Serveis i el Rectl!lr 
o Vice-rector en qui aquest delegui, que la presidira. El 
mandat deIs membres de la Comissió sera de dos anys. 

3. Són funcions de la Comissió de Control i Avaluaeió 
del personal d'Administració i Serveis: 

al proposar a la Junta de Govern els criteris i norma
tiva de control i avaluació, 

b) demanar informes de les diferents unitats organiques 
de la Universi tast per a avaluar correctament l' aeom
pliment de les tasques assignades al personal. 

c) fer els informes periodics d' avaluació del personal 
d'Administració i Serveis, 

d) fer, en el seu cas, els informes que sol.licitin 
els membres del personal d'Administració i Serveis 
per a presentar-se als concursos, 

e) revisar l' assignació de complements de productivi tat 
o aniUegs. 


