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Els professors que sot5criuen, designats pels Honorables
senyors President de la Generalitat de Catalunya, i Ministre
d'Instrucció pública del Govern de la República Espanyola
per a preparar l'Estatut de la Universitat de Barcelona, han
pres com a norma d'orientació, i han copiat en gran part, eL
projecte del Segon Congrés Universitari Català, de l'apy t919,
aportant-hi algunes eSJjllenes que consideren obligades per les
noves circumstàncies d'ambient i de costums en que la vida
universitària haurà de desenrotllar-se.

Amb relació a aquell projecte, fruit de la çQ1'laboració de
nombrosos professors i estudiants, el projecte actual conté
algunes modificacions essencials. Una d'elles, purament for
mal, però no Sense trascendència, es la de continuar adoptant
el nom de «Universitat de Barcelona. en lloc del de ~Univer
sitat catalana., a fi de que mai aquest darrer pugui ésser
impediment, ni ,tan sol verb¿l, a que ~ls beneficis de l'ense
nyament universitari sicn extesos amb totes les seves prerro
gatives a altres indrets de Catalunya.

Unes altres esmenes tenen per objecte portar a la Univer
sitat l'influx del nostre poble, representat per un Consell on
tinguin participació les ""ntitats més capacitades, i encarrilar
l'actuació dels estudiants mitjançant una Associació que,
donant a la classe escolar la representació que li pertoca,
pugui ésser un primer avenç per a treure·li el caràcter anò
nim i multitudinari amb que fins ací s'havia vist precisada a
manifestar les seves aspiracions.

Encara que està en l'esperit dels professors que sotscriuen,
no ha estat inclosa en 1'artiaulat una afirmació que respon a
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una necessitat cada dia més sentida: la de que, tan aviat com
sigui promulgat el nou Estatut de la Universitat de Barcelona,
el seu Rector i les demés autoritats universitàries siguin exi
mits de l'obligació d'intervenir permanentment, en qualitat de
tals, en el govern dels altres centres docents o en qualsevulla
altra tasca aliena a l'interès de la Universitat mateixa. Per
afectar a disposicions de caràcter més vast sobre organització
general de l'ensenyament, i ésser en conseqüència tema d'una
mesura de Govern, aquella aspiració no figura en l'Estatut;
però cal fer-la constar ací, perquè és de la major impor.
tància que aquelles autoritats puguin dedicar tot llur esforç a
obtenir de la nova Universitat el màxim rendiment docent i
científic. L'exenció que es proposa no ha d'ésser, natural
ment, obstacle a que la Universitat o qualsevol dels seus
components siguin excepcionalment cridats a intervenir en
l'orientació científica o pedagògica d'altres centres espiritual
ment connexeS amb ella.

Per dependre també de constitucions polítiques que estan
en període de renovació, han estat suprimits del projecte els
articles que figuraven en el del Congrés de 1919, referents a
la representació de la Universitat en el Senat espanyol i en el
Parlament de Catalunya. Però estima el Comissariat que
aquella representació, o una altra d'equivalent, no ha d'ésser
minvada ni en quantitat ni en intensitat, tant pel prestigi de
la Universitat mateixa, com pel benefici que sempre ha de re
portar al país la seva influència en les altes esferes de la vida
pública.

El règim becari establert fa alguns anys en Ja nostra Uni
versitat, ha estat una prova de que aquesta es preocupa tant
com pot dels qui amb limitats recursos de fortuna demostren
vocació i aptituds per als estudis superiors. Un dels més pre
clars fundadors de les nostres beques, f6u ell mateix una
prova gloriosa i viventa de que no és precisament l'estudiant
mancat de recursos el qui té barrat el camí de les aules. Però
el Comissariat ha volgut establir d'Una manera explícita, con-
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signant-lo en l'Estatut, aquest desig de que sigui amparada
l'intel'ligència del pobre, portant-la fins als graus més enlai·
rats del saber.

El titol III del projecte de 1919, referent a la catalanitat
de la Universitat de Barcelona, ha passat a ésser el II del
projecte actual. Dels tres articles que conté, el primer (art. 32
flel projecte de 1919 i 6 de l'actual), que defineix el sentit
d'aquesta catalanitat, ha estat conservat tal com era; els altres
dos (33 i 34 del antic projecte; 7 i 8 de l'actual) han estat mo
dificats en el sentit 9'una admissió més clara i ampla de la
llengua castellana. Hem cregut que l'ambient de cordialitat i
de llibertat per a Catalunya, que ara existeix a Espanya (i que
no existia, desgraciadament, l'any 1919), ens obligava a fer
aquesta modificació. Creiem també que els articles esmentats
deien ja prou, tal com eren en el projecte antic, i diuen molt
més tal com queden are, com ha d'ésser entesa la catalanitat
de la Universitat nostra, i quant gran es el desig de convi
vència i de cordialitat que els professors catalans senten envers
llurs dignes col' Jegues vinguts d'altres terres d'Espanya. Per
a ells tota la nostra efusió i tota la nostra simpatia. Llur bella
parla, vehicle de produccions literàries immortals, i que en
deixar d'ésser per a nosaltres estigma de sumissió repren tots
els drets a la nostra admiració i al nostre respecte, no podria
ésser bandejada de la Universitat de Barcelona. Sols exigim
que sigui respectada i honorada la nostra, amb totes les
preeminències que corresponen a la llengua secular d'un
poble lliure dintre del seu propi territori.

El projecte adjunt ha estat elaborat en moments d'interi
nitat política. Per això, en formular-lo, hem procurat que {ós
igualment viable dintre de qualsevol règim estatal que hagi
d'imperar a Catalunya.

Hi hem posat tota la nostra amor a la Universitat d'avui i
tota la nostra esperança en la Universitat de demà. Hem de
confessar, però, que el seu articulat no es més que l'expressió
conjunta de la manera de sentir dels professors que el propo-
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sen. Part d'aquests se creien obligats a consultar, abans d'en
llestir el projecte, els altres elements universitaris; la opinió
de la majoría, però, va manifestarse en el sentit de que les
consultes estaríen fora de les atribucions que ens confereix la
comanda que ens ha estat feta. l tots plegats, i al mateix
temps, varem demostrar el propòsit de demanar al Govern de
la Generalitat de Catalunya i al de la República Espanyola,
en presentar-los aquest projecte, que el considerin amb el mer
caràcter de ponència que té i que el subjectin a una ampla
informació entre els elements universitaris, professors i estu
diants, i entre totes les persones i entitats que s'interessin per
la Universitat de Barcelona. Aquesta és la petició que fa unà
nimement el Comissariat, que posa totes les seves esperances
en un perfeccionament d'aquest projecte mercès a la col-Iabo
ració entussiasta de tots els qui estimin la nostra Universitat.

Barcelona, 26 de maig de 1931.

Enric Soler.~EduardFontserè. - August Pi Suiier. 
!aume Serra.-Ramon Casamada.-Josep Xirau.

PROJECTE D'ESTATUT

DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

TíTOL l

PERSONALITAT, AUTONOMIA I PATRIMONI
DE LA UNIVERSITAT

A) Personalitat i autonomia de la Universitat

ARTICLE 1. La Universitat és una persona jurídica, tenint
com a tal tots els drets reconeguts per les lleis.

ART. 2. La Universitat és autònoma en l'ordre científic i
en el docent: acorda els seus plans d'ensenyament i elegeix
els seus mètodes de treball; es nomena les seves autoritats
acadèmiques i el seu personal docent.

ART. 3. La Universitat és també autònoma en l'ordre
administratiu: nomena el personal administratiu i subaltern i
até a tot lo referent a la pròpia administració amb la col·
laboració d'aquelles Entitats que subvinguin a las seves des
peses, segons prevé l'Estatut.

B) Del patrimoni de la Universitat

ART. 4. La Universitat tindrà com a patrimoni:
1. er Els seus ingressos naturals, com drets de matrícules,

títols, etc.

. .
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2. on Els béns que adquireixi amb la plenitud de facultats
pròpia de tota persona jurídica.

3. er Un cupu econòmic permanent que li hauran d'entre
gar cada any els Poders públics, el qual no podrà ésser mai
inferior a la suma de les quantitats que, per tots conceptes,
l'Estat hagués esmerçat per al 50steniment de la Universitat
durant tot l'any immediatament anterior a la promulgació del
present Estatut.

4. rt La Biblioteca universitària, així com tot el material
científic avui existent a la Universitat.

ART. 5. L'alienació de béns arrels, així com la dels que
constitueixin el capital de las Fundacions universitàries, no
podrà ésser feta sinó per acord del Claustre general i amb
l'aprovació del Consell de la Universitat.

TíTOL II

CATALANITAT DE L UNlV~RSITAT

ART. 6. La Universitat ha d'ésser abans que tot un orgue
propti1sor de .la cult~Ira catalana. Aquesta catalanitat, més
que en singularitzar-se, ha de consistir en aportar l'es
forç i l'esperit del poble català al patrimoni espiritual de la
Humanitat.

ART. 7. La llengua pròpia de la Universitat de Barcelona
és la.catalana, però la castellana, per ésser així mateix llengua
de l'Estat espanyol, serà també considerada llengua de la
Universitat.

ART. 8. Podran, malgrat 10 disposat en l'article ante·
rior, donar-se ensenyaments en altres llengües, sempre que la
Junta Universitaria ho consideri convenient.
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TíTOL 111

MISSIÓ SOCIAL DE LA U IVERSITAT

ART. 9. La Universitat de Barcelona no serà unaUni·
versitat de classe, ni la pobresa podrà constituir obstacle per
a que a ella hi arrivin tots aquells que puguin haver profit del
seu ensenyament.

La Universitat, per a complir degudament la missió social
que li pertoca, ha de facilitar l'accés a les carreres universi
tàries a tots aquells que hi tinguin aptituds i vocació. Per a
això, ampliarà i perfeccionarà les institucions becàries, i podrà
establir aquells acords amb corporacions populars, organitza
cions obreres, societats, etc., que cregui conduents a que els
estudis superiors no quedin solament a l'abast de les classes
benestants.

TíTOL IV

AUTORITATS ACADEMIQUES ¡ GOVERN DE LA U",¡VERSITAT
1 DE LES FACULTATS

A) El Rector'

ART. 10. La representació de la Universitat en tòts els
ordres, exceptuant el polític, la ostenta el Rector.

ART. 11. El Rector serà elegit pel Claustre general de]a
Universitat.

ART. 12. El càrrec de Re tor durarà cinc anys i és reele~

gible consecutivament una sola vegada.
ART. 13. El Rector presidirà la Junta universitària, el
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Consell de la Universitat i el Claustrs general, i executarà
11 urs acords.

B) La Junta universitària

ART. 14. El govern de la Universitat resideix en la Junta
universitària.

ART. 15. Aquesta Junta la formaran el Rector, el Vice
rector, els Degans, els Professors delegats per les Facultats i
un delegat dels estudiants per cada Facultat o Escola superior
assimilada, en la forma que prescriu l'article 30 de l'Estatut.

La Junta designarà el seu secretari d'entre el seus mem
bres professors.

ART. 16. Els Professors delegats, als quals fa referèn
cia l'article anterior, seran un per Facultat. Llur càrrec durarà
quatre anys, renovant-se per meitat cada dos.

ART. 17. Serà especial atribució d'aquesta Junta la ges
tiÓ econòmica i administrativa de la Universitat, la formació
dels pressupostos anyals de la mateixa i el nomenament del
personal administratiu i subaltern.

ART. 18. Formarà i presentarà al Claustre els regla
ments complementaris de l'Estatut, vigilant per llur compli
ment i podent proposar modificacions al dit Estatut.

-:,\RT. 19. Entendrà també la Junta en totes aquelles
matèries d'ordre disciplinari i pedagògic que no fossin reser
vades al Claustre o a les Facuitats.

ART. 20. El pressupost universitari, una vegada format
-per la Junta, serà comunicat a les diferents Facultats perquè
puguin proposar-hi modificacions, i serà després discutit en el
Claustre general, que es reunirà amb aquest fí especial preci
sament en el mes de desembre.

ART. 21. La Junta universitària podrà, en casos espe
cials, nomenar Comissions, de les quals podran formar part
persones que no siguin membres seus, per a que formulin

(

--!
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ponències que serVelXIll de base a la J unta en les seves dis·
cussions, o en les que podrà delegar determinades facultats.

C) El Consell de la Universitat

ART. 22. El Consell de la Universitat estarà format per
les següents persones:

a) els membres professors de la Junta Universitària;
b) representants de les Acadèmies i societats savies de

Barcelona i de les associacions professionals, de graduats i
d'antics alumnes de la Universitat, en el nombre que acordi el
Claustre general;

e) representants de les Corporacions públiques que sub
vinguin al sosteniment de la Universitat, també en el nombre
que acordi el Claustre general;

d) els protectors de la Universitat i fundadors d'institu
cions universitàries a qui concedeixi aquest dret el Claustre
general.

El nombre de membres del Consell que en conjut corres
pondrà a les categories b), e) i d) no serà inferior als dos ter
ços del nombre de professors de la categoria a).

ART. 23. Serà secretari del Consell el qui ho sigui de la
Junta universitària.

ART. 24. Seran atribucions del Consell dé ia Universitat:
a) aprovar anyalment els pressupostos i els comptes,

previ informe favorable dels claustres interessats;
b) acceptar els donatius i fundacions fets a favor deIa Uni

versitat, prèvia proposta de la Junta universitària;
e) crear noves Facultats o Escoles, o incorporar-les a

la Universitat.
d) les demés funcions que li atorguin l'Estatut i els regla

ments.
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D) El Claustre general

ART. 25. El composen el Rector, tots els Professors
ordinaris i aquells extraordinaris que tinguin vot als Claus
tres de la Facultat, als que s'agregaran tres representants pels
Lectors, i els delegats dels estudiants que formin part dels
Claustres de les Facultats segons l'article 30 del present Esta
tut. Podran asistir també a les seves reunions amb veu, però
sense vot, els altres Professors extraordinaris.

ART. 26. El Claustre general serà convocat i presidit pel
Rector i tindrà per Secretari el de la Junta universitària.

ART. 27. El Claustre gerieral serà convocat necessària
ment al menys dues vegades l'any, per què la Junta universi
tària doni compte de la seva gestió, per entendre en matèries
de les seves atribucions, per a la discussió del pressupost i

.dels comptes, i sempre que ho reclami un nombre dels seus
membres, amb veu i vot, no inferior a la quarta part.

ART. 28. Seran atribucions del Claustre general:
l.er L'elecció del Rector, del Vice-rector i del Secretari

general de la Universitat.
2. on Informar sobre les mbdificacibnS de l'Estatut propo

sades per la Junta universitària.
3.er Aprovar els reglaments universitaris.
4.r t Resolqre els conflictes originats per discortformitats

entre la Junta universitària i les Facultats.
5.nt Resoldre en últim terme les qüestions referents al

nQmenamenti separació del personal docent de la Universitat.
6." Totes aquelles altres matèries d'interès general per a

la Universitat que no estiguin altrament previstes.

E) El govern de les Facultats

ART. 29. Les Facultats són autònomes en ço que res
pecta a l'ensenyament i al govern propi. Sols estan subjectes
a l'alta inspecció de la Junta universitària.
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ART. 30. Per a regir les Facultats es reuniran en Claus
tre els Professors ordinaris, els extraordinaris, els Lectors i
dos delegats dels estudiants de la Facultat, un dels quals serà
també delegat dels estudiants en la Junta universitària.

Sols tindran vot els Professors ordinaris i un nombre
de extraordinaris i Lectors, que no excedeixi al de la tercera
part d'ordinaris. Dintre d'aquest nombre, correspondràn els
dos terços als Professors extraordinaris, i als Lectors l'altre
terç. També tindran vot els dos delegats dels estudiants.

ART. 31. Serà especial atribució de les Facultats fixar
l'organització de llurs estudis i proposar la designació de llur
personal docent, d'acord amb l'Estatut.

ART. 32. A les reunions del Claustre de la Facultat en
que s'hagi de tractar de les qüestions assenyalades ell l'article
anterior, podran assistir·hi amb veu i vot un representant
dels graduats de la respectiva Facultat i dos representants de
les principals corporacions científiques de Catalunya connexes
amb la Facultat i designades, a proposta d'aquesta, pel Claus
tre general.

ART. 33. Cada Facultat serà presidida i representada
pel seu Degà.

AuT. 34. El Degà s'elegirà cada cinc anys pel Claustre
respectiu, el qual designarà també el Professor que l'hagi de
substituir com a Vice-degà, i el Secretari de la Facultat.

TÍTOL V

EL PERSONAL DOCENT: NOMENAMENT! SEPARACIÓ

A) Les diferents classes del personal docent

ART. 35. El personal docent de la Universitat comprèn:
l. er Els Professors ordinaris o Catedràtics.
2.on Els Professors honoraris.
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3. e1' Els Professors extraordinaris
4. 1't El Lectors
5,nt Els Ajudants de Càtedres, Seminaris o Laboratoris.
6. '" Aquelles persones que hagin rebut de les Facultats

una especial missió docent
ART. 36. Els Professors ordinaris seran en nombre limitat

que fixaran els reglaments complementaris de l'Estatut. Tot
l'altre personal docent universitari serà en nombre ll'limitat,
segons les necessitats de l'ensenyament.

ART. 37. Els reglaments complementaris fixaran tot io
relatiu a honors, drets i retribucions de les diferents classes
del personal docent.

ART. 38. Els Professors ordinaris seran titulars d'una
determinada matèria, tindran a llÍlr càrrec un curs sistemàtic
de matèries de caràcter superior, hauran de donar al menys
un curs especial dintre de cada any acadèmic i podran tenir a
llur càrrec la direcció de Seminaris o Laboratoris.

ART. 39. Els Professors extraordinaris tindran a llur
càrrec cursos sistemàtics de matèries elementals, col'labora
ran amb els ordinaris en els de matèries superiors, substi
tuint-los fins en la direcció de Seminaris o Laboratoris quan
les Càtedres ordinàries no estiguin proveïdes o en casos de
malaltia o d'absències llargues, podent donar també cursos
especials.

ART. 40. Els Lectors o Professors agregats seran Doc
tors als quals la Universitat concedirà, mitjançant les garan
ties de suficiència establertes per l'Estatut, el dret d'explicar
en ella determinades matèries, siguin o no contingudes en els
quadres oficials d'ensenyament de les respectives Facultats.

Els cursos donats pels Lectors podran ésser reconeguts
com d'iguals efectes acadèmics que els donats pels.Professors
ordinaris i extraordinaris, per un acord del Claustre respectiu.

ART. 41. Els Ajudants de Càtedres, Seminaris o Labora
toris tindran a llur càrrec la part pràctica dels mateixos i tots
aquells treballs que els encarreguin els titulars.
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ART. 42. Per a determinades missions docents, les Facul
tats. amb aprovació de la Junta universitària, podran cridar
lliurement totes aquelles persones, espanyoles o extrangeres,
que puguin contribuir a llurs tasques. En cada cas s'estipula
ran les condicions de l'encàrrec.

En aquest article queden compresos els docents de llengües
vives o mortes.

ART. 43. Les persones que se'n hagin fet dignes per
llurs mèrits científics, podran ésser nomenades Professors
honoraris i fruïran d'iguals honors que els efectius, tenint el
dret d'explicar cursos.

B) Nomenament del personal docent

ART. 44. Tot el personal docent serà proposat per la
Facultat respectiva i nomenat per acord del Claustre general
quan es tracti de Professors o de Lectors, i de la Junta univer
sitària en els altres casos.

ART. 45. Les FacuItats fonamentaran les propostes amb
l'enumeració dels mèrits del proposat i, especialment, amb la
dels treballs fets en la matèria pròpia de l'ensenyament que
hagués d'estar a son càrrec.

ART. 46. Els Professors ordinaris es nomenaran per voca
ció directa:

a) d'una per ona eminent extrauniversitària que pels seus
mèrits extraordinaris se'n hagi fet digna.

b) d'un Professor ordinari, o de categoria equivalent,
d'una altra Universitat.

c) d'un ProfesSor extraordinari amb un minim de cinc
anys d'exercici.

Cap d'aquestos tres procediments tindrà preferència sobre
els altres; se seguirà. cn cada cas, el que pugui portar a la
Universitat la persona més apta.

ART. 47. Els Professors extraordinaris es nomenaran:
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a) per vocació directa de persones de reconeguda com
petència.

b) per concurs amb oposició supletòria entre els aspirants
al càrrec.

ART. 48. Si els aspirants a professors extraordinaris pre
sentessin al concurs prous elements de judici, no serà neces
sària l'oposició supletòria.

En altre cas, segons el criteri del Tribunal encarregat de
judicar el concurs, e::, sotmetrà els aspirants a les proves que
es creguin oportunes.

ART. 49. Els concursos seran judicats per un Tribunal
compost per cinc especialistes en la matèria objecte de la
Càtedra. La Facultat en designarà quatre, dos dels quals no
formin part de)'Universitat de Barcelona; tots quatre elegiran
el cinquè, i els cinc determinaran quin d'ells hagi de presi
dir el Tribunal així format.

Els nomenaments podran recaure en Professors d'altres
Universitats espanyoles o en especialistes extrangers.

ART. 50. Quan la Facultat ho consideri convenient per
a determinats ensenyaments, podrà cridar un especialista
extranger o bé convocar un concurs entre les persones millor
preparades per anar a estudiar la matèria en qüestió on sigui
i durant el temps que determini la Facultat.

ART. 51. El que triomfi en el concurs esmentat en l'arti
cle anterior, després del temps d'estudi fixat i prèvies les pro
ves d'aprofitament adequades, en particular treballs originals
i certificats dels Professors amb qui hagi estudiat, ocuparà la
Càtedra interinament durant dos anys, després dels quals, en
cas d'èxit, podrà ésser nomenat Professor extraordinari efectiu.

ART. 52. Tant del nomenament dels vocals del tribunal
a què fan referència el articles anteriors, com de llur decisió,
podran protestar-ne amb el degut fonament davant de laJunta
universitària, amb dret d'ape1'lació al Claustre general, no
solament els mateixos concursants sinó també els altres ele
ments extrauniversital is que els reglaments determinin.
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ART. 53. Els Lectors obtindran el dret d'explicar per un
any, 'després de l'aprovació d'un treball d'habilitació i de pre
sentar els altres mèrits que posseexin, podent exigir la Facul
tat en cada cas altres proves de suficiència. La venia docendi
concedida als Lectors, es podrà prorrogar en començar cada
any acadèmic.

ART. 54. Els Professors honoraris seran proposats pel
Claustre de les respectives Facultats, amb la deguda fona
mentació, i nomenats pel Claustre general universitari.

ART. 55. La designació del personal docent esmentat en
els apartats 5 i 6 del article 35, la faran les Facultats de la
manera adequada en cada cas, sometent la proposta a la deci
sió de la Junta universitària, i resolent el Claustre general,
cas de no estar aquella d'acord amb la proposició de la
Facultat.

C) Separació del personal docent

ART. 56. El càrrec de Professor ordinari serà inamovi·
ble. El de Professor extraordinari ho serà també després de
cinc anys d'exercici-amb èxit, reconegut pel Claustre general,
a proposta de la respectiva Facultat.

ART. 57. Els Professors seran separats sols en cas d'inca
pacitat física o intel'lectual o per incompliment dels deures
del càrrec.

ART. 58. La separació, quan procedeixi, la decidir' el
Claustre general en votació secreta, previs el tràmits fixats
en els reglaments complementaris i sempre després d'escoltar
a l'interessat.

ART. 59. Si la separació té per causa la incapacitat física
o intel'lectual, el Professor separat conservarà tots els honors
del càrrec i el seu sou íntegre.

ART. 60. Tot Professor serà jubilat obligatòriament a
l'edat de setanta anys, conservant però el sou íntegre i els
càrrecs honorífics, seguint formant part del CI.austre arpb
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veu i vot i podent explicar cursos lliures. També serà possible
la jubilació voluntària en les mateixes condicions, als Profes
sors que hagin complert seixanta anys i en portin vint-i-cinc
de serveis efectius en l'ensenyament públic.

ART. 61. Els altres carrecs docents de la Universitat
seran sempre per temps limitat, el qual temps, quan en el
nomenament no es fixi, s'entendrà d'un any, podent-se pro
rrogar a proposta de la Facultat.

ART. 62. Eu cas d'incapacitació o d'incompliment dels
deures del càrrec, podrà ésser pronunciada en tot moment la
separació d'aquets altres càrrecs per la Junta universitària,
a proposta de la Facultat respectiva.

TíTOL VI

DE L'ORGANITZACIÓ DELS ESTUDIS, TíTOLS I CARRERES

ART. 63. Cada Facultat organitzarà autonòmicament els
seus estudis.

ART. 64. Aquesta organització es revisarà necessària
ment cada cinc anys, podent-s'hi introduir modificacions que
no l'afectin essencialment, .::ada any abans de començar el
curs acadèmic.

ART. 65. En cada cas la Facultat determinarà. a petició
dels Professors respectius, els ensenyaments de què aquells
s'hagin d'encarregar.

ART. 66. Les modificacions de l'organització dels estudis
passaran a coneixement de la Junta universitària, la qual, cas
de trobar-hi contradicció amb l'Estatut o amb l'organització
general de la Universitat, les sotmetrà al Claustre.

ART. 67. Cada Facultat comptarà amb un mínimum de
cursos i de matèries on deuran haver-se matriculat els alumnes
abans de demanar cada grau, i determinarà les condicions per
a l'obtenció d'aquest.

- 19-

AJ?T. 68. La Universitat atorgarà llicències d'exercici
de les carreres per a les quals s'obtingui en ella preparació,
i títols de Doctor en especialitats científiques.

ART. 69. Els títols de Doctor tenen caràcter purament
universitari i en la seva atorgació sols hi intervindran les
Facultats.

ART. 70. Aquestes podran concedir títols de Doctor hono·
ris causa a aquelles persones que per llurs mèrits se'n hagin
fet mereixedores. El nomenament serà acordat pel Claustre
general a proposta de la Facultat.

ART. 71. Pel caràcter professional de les llicències
d'exercici, podran intervenir en llur atorgació representants
de les Corporacions professionals, d'acord amb els reglaments
complementaris.

ART. 72. En els Tribunals que deguin jutjar de les
proves de suficiència per a l'obtenció dels diferents graus,
podran entrar-hi indistintament els Professors ordinaris i els
~xtraordinaris. En casos especials, entre els quals s'hi comp
taran sempre aquells en què l'ensenyament dels Lectors hagi
estat reconegut d'iguals efectes acadèmics que el dels Pro
fessors, d'acord amb l'article 40 del present Estatut, els
Lectors tindran també entrada en els tribunals.

ART. 73. Les Facultats podran crear nous graus que
acreditin suficiència en noves especialitats.

ART. 74. La Universitat tindrà estudis de llengües vives
i tots aquells altres que, fins no et;lcaixant dintre d'una Facultat
determinada, sigui convenient crear.

TíTOL VII

DE LES FACULTATS

ART. 75. La UniverSItat comprén les següents Facultats:
1.er Filosofia (seccions de Filosofia, Lletres i Història),
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2.°0 Ciències (seccions de Físico·matemàtiques, Quími-
ques i Naturals),

3.er Dret i Ciències econòmiques i socials,
4. rt MedicIna,
5.n~ Farmàcia,

integrades pels Professors ordinàris i els altres elements
fixats per l'Estatut i governant-se segons en ell es prescriu.

ART. 76. Podran crear·se noves Facultats o incorporar
se a la Universitat Escoles o Instituts superiors, segons les
normes del article 24.

ART. 77. Sempre que, en organitzar les Facultats llurs
estudis d'acord amb les regles establertes en el títol VI, fos
precisa la creació de nous ensenyaments, s'elevarà la pro
posta a la Junta universitària, passant la qüestió al Claustre
en cas de desacord.

ART. 78. Quan un Seminari, Laboratori o Institut qual
sevol d'ensenyament universitari hagi de formar-se amb ele
ments de dues o més Facultats o presti serveis que interessin
a les mateixes, podrà, a judici de la Junta universitària,
quedar adscrit al govern i administració d'una de les dites
Facultats o formar-se amb ell una institució mixta que serà
regida i administrada per una comissió composta dels Degans
respectius o altres Professors delegats per les Facultats, pre
sidits pel Rector.

ART. 79. Per a totes les qüestions que interessin a la
vegada a vàries Facultats, podràn funcionar Juntes mixtes de
llurs Professors, sota la presidència del Rector.

TíTOL VIII

DEL CLAUSTRE EXTRAORDINARI

ART. 80. El formen tots els Professors ordinaris i extra
ordinaris, els Lectors i els Doctors matriculats, presidint-lo

· .
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el Rector i essent-ne Secretari el de la Junta universitària.
ART. 81. Sols podran matricular-se en lo successiu com

a Doctors del Claustre extraordinari els que ho siguin per la
Universitat de Barcelona i aquells que, essent-ho d'altres
Universitats, portin al menys cinc anys de residència a
Catalunya.

ART. 82. Correspon al Claustre extraordinari:
1.er Presentar a les respectives Facultats o al Claustre

general les seves iniciatives en benefici de l'ensenyament.
2.°0 Fomentar les obres post-universitàries i l'augment

dels recursos docents i del prestigi de la Universitat.

TíTOL IX

LES ASSOCIACIONS DE CARÀCTER UNIVERSITARI

A) Les associacions d'estudiants

ART. 83. Existirà una Associació general d'estudiants
de la Universitat de Barcelona, de la que solament seran
membres els que tinguin la condició esmentada, essent per a
tots ells obligatòria l'inscripció com a membres de l'Associa
ció i l'abonament de la quota anyal en el moment d'inscriure's
a la Universitat. S'entendrà que són estudiants, als efectes
d'aquest article, tots els qui estiguin inscrits a la Universitat
per a rebre-hi ensenyament en la forma que els reglaments
determinin.

ART. 84. L'Associació general d'Estudiants es donarà
ella mateixa el seu reglament.

ART. 85. LaJunta Universitària podrà concedir a l'Asso
ciació general d'Estudiants domicili en els edificis univer
sitaris.

ART. 86. L'Associació general d'Estudiants serà la repre
sentant oficial de la classe escolar davant de les autoritats
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acadèmiques i designarà els delegats dels estudiants en els
organismes universitaris.

El reglament de l'Associació precisarà les condicions
d'edat i de temps d'escolaritat que hagin de reunir aquests
delegats.

ART. 87. Ultra l'Associació de que parlen els articles
anteriors, la Junta Universitària podrà reconèixer les demés
associacions d'estudiants que li comuniquin llur estatut, les
quals seran escoltades com representants del sector escolar
a que pertanyin, i llurs presidents seran invitats a les solem
nitats i actes públics que celebri la Universitat.

B) Les associacions professionals) de graduats
de la Universitat i d'antics alumnes

ART. 88. La Junta Universitària, i en darrera instància
el Claustre general, podran reconèixer com associacions de
caràcter universitari les associacions professionals de carreres
l,lniversitàries, les de graduats de la Universitat de Barcelona
i les d'antics alumnes de la mateixa que li comuniquin llurs
estatuts.

ART. 89. Aquestes associacions seran escoltades com
representants dels interessos purament universitaris que els.
pertoquin, amb exclusió de tota qüestió d'interessos professio
nals o de classe.

Els presidents ge les associacions reconegudes seran invi
tats a totes les solemnitats i actes públics de la Universitat .

. AR'r. 90. El Claustre general acordarà quines d'aquestes
associacions poden designar els representants en el Consell
de la Universitat a que es refereix l'apartat ó) de l'article 22
d'.aquest EstatQt.
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ARTICLES COMPLEMENTARIS

•
ART. 91. Tot canvi en el present Estatut requerirà

l'aquiescència de dues terceres parts del Claustre general'i
l'aprovació del Govern.

ART. 92. La Junta Universitària redactarà, i el Claustre
general aprovarà, tots aquells reglaments complementaris que
sig{¡in precisos per al bon funcionament de la Universitat,
desenrotllant els principis establerts ell l'Estatut.

ART. 93. Aquests reglaments regularan especialment les
següents matèries:

1.er Règim interior de la Universitat.
2.on Secretaria general.
3.er Disciplina escolar.
4.1"t Drets de matrícula i títols.
5,nt Validesa d'estudis fets en altres Universitats espa

hyoles i estrangeres i tota mena d'estudis fets fora de la Uni
versitat.

6.è Viatges d' stndi, beques i fundacions, pensions al
estranger i intercanvi universitari.

7. è Organització de la Biblioteca univer itària, que depen-
drà exclussivament de la Universitat. . .

8. è So~s, gratificacions i drets passius, així com els altres
honors i drets dels Professor~ i del restant personal docent,
administratiu i subaltern.

ART. 94. Els dubtes que puguin sorgir entre la Univer
sitat i els Poders públics en la interpretació i aplicació de
l'Estatut, seran resolts per la Suprema representació del
Poder judicial.
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ARTICLES TRANSITORIS

ART. 95. Tot lo referent als drets adquirits i excedències
voluntàries es resoldrà d'acord amb els Poders públics.

ART. 96. Els actuals Catedràtics numeraris de la Uni
versitat literàrià de Barcelona passaran a la categoria de Pro
fessors ordinaris de la Universitat de Barcelona.

ART. 97. Els actuals Auxiliars numeraris, dels quals l'es
calafó està tancat per a la seva extinció, passaran a la cate
goría de Professors extraordinaris.

ART. 98. Els Auxiliars temporals s'entendrà que són
Ajudants de Càteqres, Seminaris o Laboratoris com els
esmentats en el Títol V del present Estatut.

ART. 99. Si algun dels actuals Professors de la Univer
sitat de Barcelona estigués disconforme amb aquest Estatut
fins al punt de preferir la seva separació, podrà demanar·ho
dins el terme de sis mesos a comptar del dia de la promulga
ció del mateix Estatut, en qual cas se li guardaran totes les
prerrogatives dels excedents ferçosos en espera de col'locació,
i continuarà disfrutant, mentres duri la seva excedència, la
totalitat del sou que li corre~pongués en servei actiu .

. ART. 100. Passat e~ terme de sis mesos, s'entendrà que
tot el Professorat que no hagi fet ús del dret que s'acaba d'es
mentar, accepta íntegrament la situació que estableix el pre
sent Estatut.


