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LA JUNTA PERMANENT

DEL SEGON CONGRÉS UNIVERSITARI CATALÀ,

COMPOSTA DE CATEDRÀTICS I ALUMNES

DE CADA FACULTAT

I DE REPRESENTANTS D'ENTITATS

ESCOLARS I CIENTíFIQUES,

EN SESSiÓ CELEBRADA EL DIA 27 DE GENER

DEL PRESENT ANY 19 I 9

ACORDÀ PER ACLAMACiÓ

FER SEU L'ADJUNT PROJECTE D'ESTATUT

DE LA UNIVERSITAT CATALANA



ELS catedràtics que sotscriuen, seguint l'ac
tuació iniciada amb el DOCUMENT UNIVERSI

TARI del 2 de desembre de 1918, desenrotllant
els principis fonamentals exposats en el mateix,
i fidels una vegada més a l'esperit del Segon
Congrés Universitari Català, fruit memorable
de la col'laboració de professors i alumnes i
concreció vivent de l'opinió universitària de
Catalunya, proposen el següent ESTATUT DE LA
UNIVERSITAT CATALANA.

Barcelona 14 de gener de 19 I9·

Eduard Alcobé i Arenas.-Jaume Algarra i
Postius.-Telesforo de Aranf{adi y Unamuno.
-Josep A. Barraquer i Roviralta.-Josep M. a

Bartrina Thomàs.-JesÚs M. Bellido i Golfe
richs.-Pere Bosch Gimpera.-Arturo Caba
llero y Segares.-Tomàs Carreras i Artau.
Ramon Casamada i Maurí.-Magí Fabrega
i Cortés.-Eduard Fontseré i Riba.-José
Fuset y Tubia.-José Mur Ainsa.-Pere Nu
biola i Espin6s.-Francisco Pardillo Vaquer.
-Jaume Peyrí i Rocamora.-August Pi Su
ñer.-Antoni Riera i Villaret.-Jaume Serra
Hunter .-Francisco de Sojo i Batlle .-Enric
Soler i Batlle.-Esteve Terradas llla.-Ra
mon Torres Casanovas.-Josep M. a Trias de
Bes.-Joaquim Trias i Pujol.
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B) Del patrimoni de la Universitat.

A) Personalitat i autonomia de la Universitat.

PERSONALITAT, AUTONOMIA I PATRIMONI
DE LA UNIVERSITAT

ARTICLE I. La UniMers~tatés una persona juridica
tenint com a tal tots els drets reconeguts per les lleis.

ART. 2. La composen les Facultats reconegudes pel
present Estatut.

RT. 3. La Universitat és absolutament autònoma
en l'ordre científic i en el ,docent: acorda sos plans d'en
senyament i elegeix sos mètodes de treball; es nomena
les seves autoritats acadèmiques i el seu personal do
cent.

ART. 4. La Universitat és també autònoma en l'or
dre administratiu: nomena el personal administratiu i
subaltern i atén a tot lo referent a sa pròpia administra
ció amb la col'laboració d'aquelles Entitats que subvin
guin a les seves despeses, segons prevé l'Estatut.

ART. 5. La Univ:ersitat tindrà com a patrimo i:
I. er Els seus ingressos naturals, com drets de ma

trícules, títols, etc.
2.on Els béns que adquireixi amb la plenitpd de

facultats pròpia de tota persona j ur1dica.
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r ncia l'article anterior, seran un per Facultat. Llur
càrrec durarà sis anys, renovant-se per meitat cada tres.

ART. 13. Serà especial atribució d'aquesta Junta la
gestió econòmica i administrativa de la Universitat;
l'acceptació de donatius i tundacions acadèmiques, la
formaci6 dels pressupostos anyals de la Universitat i el
nomenament del personal administratiu i subaltern.

ART. 14. Formarà i presentarà al Claustre els regla
ments complementaris de l'Estatut, vigilant per llur com
pliment, i podent proposar modificacions al dit Estatut.

ART. 15. Entendrà també la Junta en totes aque
lles matèries d'ordre disciplinari i pedagògic que no
fossin reservades al Claustre o a les Facultats.

ART. 16. El pressupost universitari, una vegada
format per la Junta, serà comunicat a les diferents
Facultat perquè puguin proposar-hi modificacions, i
serà després discutit i aprovat en el Claustre general
que es reunirà amb aquest fí especial, precisament en el
mes de desembre.

ART. 17. A les sessions de la Junta universitària
on s'hagi de tractar de l'aplicaci6 dels cabals univer
sitaris i de la formaci6 del pressupost, així com a les
reunions del Claustre general en que es discuteixi i
aprovi el pressupost i en que es revisin els comptes, seran
convocats amb veu i vot representants dels Poders
públics i de le demés Entitats que subvinguin de
manera important a les despeses universitàries, desig
nats en la forrua que determinin els reglaments com
plementaris.

ART. 18. La. Junta universitària podrà, en casos
especials, nomenar Comissions, de les quals podran
formar part persones que no siguin membres seus, per
a que formulin ponències que serveixin de base a la
Junta en les seves discussions, o en les que podrà
delegar determinades facultats.
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A) El Rector

ART. 6. La representaci6 de la Universitat en tots
els ordres, exceptuant el polític, la ostenta el Rector.

ART. 7. El Rector serà elegit pel Claustre general
de la Universitat.

ART. 8. El càrrec de Rector durarà cinc anys i
és reelegible consecutivament una sola vegada.

ART. 9. El Rector presidirà la Junta universitària
i el Claustre general i executarà llurs acords.

B) La Junta universitària

AUTORITATS ACADÉMIQUES l GOVERN DE LA UNIVERSITAT
l DE LES FACULTATS

TITOL 11

ART. 10. El govern de la Universitat resideix en la
Junta universitària.

ART. l I. Aquesta Junta la formaran el Rector, el
Vice-rector, els Degans, els Professors ordinaris delegats
per les Facultats i el Secretari general de la Universitat,
que ho serà també de la Junta.

ART. 12. Els Professors delegats, als quals fa refe-

3. er Un cupu econòmic permanent que li hauran
d'entregar 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 sosteni
ment de la Universitat durant tot l'any immediatament
anterior a la promulgaci6 del present Estatut.

4. rt Els immobles de propietat de l'Estat, Província
o Municipi que ocupa actualment i que seran inaliena
bles, podent-se utilitzar sols per a fins universitaris.

5. nt La Biblioteca universitària, així com tot el
ma~erial científic avui existent a la Universitat.



D) El govern de les Facultats

ART. 23. Les Facultats son autònomes en ço que·
respecta a l'ensenyament i al govern propi. Sols estan
subjectes a l'alta inspecció de la Junta universitària.

ART. 24. Per a regir les Facultats es reuniran en
Claustre els Professors ordinaris, els extraordinaris i
els Lectors.

Sols tindran vot els Professors ordinaris i un nombre
d'extraordinaris i Lectors, que no excedeixi al de la ter
cera part d'ordinaris. Dintre d'aquest nombre corres
pondràn els dos terços als Professors extraordinaris, i
al Lectors l'altre terç.

ART. 25. Serà especial atribuciò de les Facultats
fixa.r l'o:ganització dels seus estudis i proposar la
deSIgnacIó de llur personal docent, d'acord amb
l'EStatut.

ART. 26. A les reunions del Claustre de Facultat
en que s'hagi de tractar de les qüestions assen,yalades en
l'article anterior, podran assistir-hi amb veu i v t un
representant del Cos de Doctors de la respectiva Facultat
i dos representants de les principal corporacions
cientí6ques de Catalunya conexes amb la Facultat i
designades, a proposta ·d'aquesta, pel Claustre ge
neraL

ART. 27. Cada Facultat serà presidida i representa
da per son Degà.

ART. 28. El D,egà s'elegirà cada cinc anys pel
Claustre respectiu, el qua! designarà també el Prof~ssor
que el degui substituir com a Vice-degà, i el Secretari
de la Facultat.

E) Representació poUtica de la Universitat.

ART. 29. La representaciò política de la Universitat
la ostenten el Senador i els representants al Parlament
o Diputació de Catalunya.

C) El Claustre general

ART. 19. El composen el Rector, tots els Professors
ordinaris i aquells extraordinaris que tinguin vot als
Claustres de Facultat, als que s'agregaran tres repre
sentants pels Lectors i dos pels estudiants de cada Facul
tat. Podran assistir també a les seves reunions amb veu,
però sense vot, els altres Professors extraordinaris.

ART. 20. El Claustre general serà convocat i presi
dit pel Rector i tindrà per Secretari el de la Universitat.

ART. 2 I. El Claustre general serà convocat neces-'
sàriament al menys dues vegades l'any, per que la Junta
universitària doni compte de la seva gestió, per enten
dre en matèries de les seves atribucions, per a la discu •
sió i aprovació del pressu post i aprovació de comptes,
i sempre que ho reclami un nombre dels seus membres,
amb veu i vot, no inferior a la quarta part.

ART. 22. Seran atribucions del Claustre general:
1.er L'elecció del Rector, del Vice-rector i del Secre

tari de la Universitat.
2. on Pendre acord sobre les modificacions de l'Esta

tut, proposades per la Junta universitària.
3.er Aprovar els reglaments universitaris.
4. rt Resoldre els conflictes originats per disconfor

mitats entre la Junta universitària i les Facultats.
5.nt Resoldre en últim terme les qüestions refe

rents al nomenament i separació del personal docent de
la Universitat.

6. é Elegir els representants de la Universitat al Par
lament o Diputació de Catalunya, cas que en ell s'hi
donés entrada a representants de corporacions.

7. é Totes aquelles altres matèries d'interés general
per a la Universitat.



5. nt Els Ajudants d Càtedr s, S minaris o Labo
ratoris.

6. è Aquelles persones que hagin rebut de les Facul
tats una especial mis ió docent.

ART. 36. Els Profesors ordinaris seran en nombre
limitat que fixaran els reglaments complementaris de
l'Estatut. Tot l'altre personal docent universitari serà
en nombre il'limitat, segons les necessitats de l'en
senyament.

ART. 37. Els reglaments complementaris fixaran
tot lo 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 llur 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 lementals,
col' laboraran amb els ordinaris en els de matèries supe
riors, substituint-los fins en la direcció de Seminaris °
Laboratoris quan les Càtedres ordinàries no estiguin
proyeïdes o en casos de malaltia ° d'absències llargues,
podent donar també cursos especials.

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

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

ART. 41. El Ajudants de Càtedres, Seminaris o
Laboratoris tindran a llur càrrec la part pràctica dels
mateixos i tots aquells treballs que els encarreguin els
titulars.

TITOL IV

TITOL III

CATALANITAT DE LA UNIVERSITAT

Els Professors ordinaris o Catedràtics.
Els Professors honoraris.
Els Professors extraordinaris.
Els Lectors.

A) Les diferents classes del personal docent.

El personal docent de la Universitat com-ART. 35.
prèn:

I.er

EL PERSONAL DOCENT: NOMENAMENT l SEPARACIÓ

ART. 32. La Universitat ha d'ésser abans que tot
un orgue propulsor de la cultura catalana. Aquesta
catalanitat, més que en singularitzar-se, ha de consistir
en aportar l'esfo ç i l'esperit del poble català al patrimoni
espiritual de la Humanitat.

ART. 33. La llengua oficial de la Vniversitatseràla
catalana.

ART. 34. Podràn, no obstant lo disposat en l'arti
cle anterior, donar-se ensenyaments en altra llengua,
ja atenent a la naturalesa de la matèria, ja al fet d'éss r
aquella la pròpia del Professor o, en casos excepcionals
i d'acord amb la Junta universitaria, la de la majoria
dels alumnes.

ART. 30. El Senador s'elegirà segons deter. ini la
respectiva llei electoral.

ART. 31. Els representants al Parlament °Diputa
ció de Catalunya s'elegiran d'acord amb l'apartat sisè de
l'article 22 del present Estatut.



En altre cas, segons el criteri del Tribunal encarre
gat de judicar el concurs, es sotmetrà els a pirants a les
proves qu 's creguin oportunes.

ART. 49. Els concursos seran judicats per un Tri
bunal compost per cinc especialistes en la matèria ob
jecte de la Càtedra.

La Facultat en designarà quatre, dos dels quals
seran necesariament extrauniversitaris; tots quatre ele
giran 1 cinquè, i els cinc determinaran quin d'ells hagi
de presidir el Tribunal així format.

Els nomenaments podran recaure en Profes ors
d'altres Universitats espanyoles o en especialistes ex
trangers.

ART. 50. Cas de tractar-se d'una matèria no culti
vada a Catalunya, o si el concurs haguès quedat de
s rt, la Facultat decidirà entre proveïr la Càtedra per
vocació directa d'un Professor d'una altra Universitat
spanyola o d'un especialista estranger o bé convocar un

concurs entre les persones millor preparades per anar
a estudiar la matèria en qüestiò on sigui i durant el
temps que determini la Facultat.

ART. 51. El que triomfi en el concurs esmentat en
l'article anterior, després del temps d'estudi fixat i prè
vies les proves d'aprofitament adequades, en particular
treballs originals i certificats dels Professors amb qui
hagi estudiat, ocuparà la Càtedra interinament durant
dos anys, desprès 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 els articles anteriors, com
de llur decisió, podran protestar-ne amb el degut fona
ment davant de la Junta universitària, amb dret d'apel
laci6 al Claustre general, no solament els mateixos
concursants sinó també els altres elements extrauniver
sitaris que els reglaments determinin.

ART. 53. Els Lectors obtindran el dret d'explicar,
per un any, després de l'aprovaci6 d'un treball d'habi
litació i de presentar els altres mèrits que posseeixin,

ART. 42. Per a determinades missions docents, les
Facultats, amb aprovació de la Junta universitària,
podran cridar lliurement totes aquelles persones, espa
nyoles o extrangeres, que puguin contribuir a llurs
tasques. En cada cas s'estipularan 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 acreedores
per llurs mèrits científics, podran ésser nomenades Pro
fessors honoraris i fruiran d'iguals honors que els efec
tius, 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 universitaria, en els altres casos.

ART. 45. Les Facultats fonamentaran les propostes
amb l'enumeració dels mèrits del proposat i, special
ment, amb la dels treballs fets en la matèria pròpia del
ensenyament que haguès d'estar a son càrrec.

ART. 46. Els Professors ordinaris es nomenaran
per vocació directa:

a) d'una persona eminent extrauniversitària que
pels seus mèrits extraordinaris se n'hagi fet acreedora.

b) d'un Professor extraordinari amb un mínim de
cinc anys d'exercici.

ART. 47. Els P1iofessors extraordinaris es nomena
ran:

a) per vocaciò directa de persones de reconeguda
competència.

b~ per concurs amb oposici6 supletòria entre els
aspirants al càrrec.

ART. 48. Si els aspirants presentessin al concurs
prous elements de judici, no serà necessària l'oposiciò
supletòria.



TITOL V

D!: L'ORGANITZACIÓ DELS ESTUDIS, TÍTOLS I CARRERES

ART. 63. Cada Facultat organitzarà autonòmica
ment els seus estudis.

ART. 64. Aquesta organització es revisarà necessà
riament cada cinc anys, podent-s'hi introduir modifica
cions que no l'afectin essencialment, cada any abans
de començar el curs acadèmic.

ART. 65. En cada cas la Facultat determinarà, a pe
tició 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 universi
tària, 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 míni
mum de cursos i de matèries on deuran haver-se matri
culat els alumnes abans de demanar cada grau, determi
nant a l'ensems les condicions per a l'obtenció d'aquest.

ART. 68. La Universitat otorgarà llicències d'exer
cici 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 pura
ment uni versitari i en la seva otorgació sols hi intervin
dran les Facultats.

ART. 70. Aquestes podran concedir-los, honoris
causa, a aquelles persones que per llurs mèrits se'n

nomenament no es fi i, s'entendrà d'un any, podent-se
prorrogar a proposta de la Facultat.

ART. 62. En cas d'incapa.citació o d'inc mpliment
dels dures del càrrec, podrà ser pronunciada en tot
moment la separació d'aquests altres càrrecs per la Junta
universitària, a proposta de la Facultat respectiva.

podent eXlgir la Facultat en cada cas altres proves d
suficiència. La venia docendi concedida al Lectors, es
podrà prorrogar al començar cada any acadèmic.

ART. 54. Els Professors honoraris seran proposats
pel Claustre de les respectives Facultats, amb la de
guda fonamentació, i nomenats pel Claustre general uni
versitari.

ART. 55. La designació del personal docent esmen
tat en els apartats 5 i 6 del article 35, la faran les
Facultats de la manera adequada en cada cas, some
tent la proposta a la decisió de 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
inamovible. El de Professor extraqrdinari ho serà
també desprès de cinc anys d'exercici amb èxit, reco
negut pel Claustre general, a proposta de la respectiva
Facultat.

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

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

ART. 59. Si la separació té per causa la incapacitat
fisica o inte1"lectual deguda a força major, el Professor
separat conservarà tots els honors del càrrec i el seu
sou integre.

ART. 60. Tot Professor serà jubilat a l'edat de setanta
anys, conservant però el sou íntegre i els càrrecs ho
norífics, seguint formant part del Claustre arn b veu i vot
i podent explicar cursos lliures.

ART. 61. Els altres càrrecs docents de la Universitat
seran sempre per temps limitat, el qual temps, quan en el



TITOL VII

DEL CLAUSTRE EXTR

ART. 80. El formen tots els Professors ordinaris i
extraordinaris, els Lectors i els Doctors matriculats,
presidint-lo el Rector i essent-ne Secretari el general
de la Universitat.

ART. 81. Sols podran matricular-se en 10 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:
I,er Presentar a les respectives Facultats o al Claus

tre general les seves iniciatives en benefici de l'ense
nyament.

ART. 76. Podran crear-se noves Facultats o incor
porar-se a la Universitat. Escoles tècniques especials
d'acord amb els Poders pt.íblics.

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

ART. 78. Quan un Seminari, Laboratori o Institut
qualsevol d'ensenyament universitari hagi de formar-
e amb elements 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 admi
nistració d'una de les dites Facultats o formar-se amb ell
una institució mixta que serà regida i administrada per
una comissió composta del Degans respectius o altres
Professors delegats per les F¡¡.cultats, presidits pel Rector.

ART. 79. Per a totes les qüestions qúe interessin a
la vegada a vàries Facultats, podràn funcionar Junt s
mixtes de llurs Professors, sota la presidència del Rector.TITOL VI

DE LES FACULTATS

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 otorgació represen
tants 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 extraordinaris. En casos especials, entre
els quals s'hi comptaran sempre aquells en què l'ense
nyament dels Lectors hagi sigut reconegut d'iguals efec
tes acadèmics que el dels Professors, d'acord amb l'arti
cle 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 comprèn les següents
Facultats:

I.er Filosofia (seccions de Filosofia, Lletres i His
tòria),

2.on Ciències (seccions de Físico-matemàtiques,
Químiques i Naturals),

3. er Dret i Ciències econòmiques i socials,
4. rt Medicina,
5.nt Farmàcia,

integrades p ls Professors ordinaris i els altres ele
ments fixats per l'Estatut i governant-se segons en ell
es prescriu.

ART. 75. La Universitat tindrà necessàriament es
tudis de llengües ;vives i tots aquells altres que, fins no
encaixant dintre d'una Facultat determinada, sia con ve
nient crear.



ARTICLES TRANSITORIS

Els actuals Catedràtics numeraris de la
literària de Barcelona passaran a la ca
Professors ordinaris de la Universitat
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ART. 87. Tot lo referent als drets adquirits i exce
dències voluntàries es resoldrà d'acord amb els Poders
públics.

ART. 88.
Universitat
tego'ria de
Catalana.

ART. 89. Els actuals Auxiliars numeraris passa
ran a ser Ajudants de Càtedres, Seminaris o Laboratoris,
respectant-se-Is els sous actuals i drets adquirits, però
tancant-se llur escalafó, i amortizant-se les places al
vacar.

ART. 90. Els Auxiliars numeraris actuals que a
l'entrar en vigor el present Estatut haguessin fet treballs
de mèrit que, segons judici de les respectives Facultats,
els fessin acreedors a aital distinció, seran nomenats
Professors extraordinaris pels procediments establerts
en el Títol IV.

ART. 91. Els Auxiliars nomenats per a cinc anys,
segons el Decret de 9 de gener de 19 J 9 reorganitzant el
cos d'Auxiliars, s'entendrà que són Ajudants de Càte
dres, Seminaris o Laboratoris com els esmentats en el
Titol IV del present Estatut.

ART. 92. Si algun dels actuals Professors de la Uni
versitat de Barcelona estigués disconforme amb el nou
Estatut fins al punt de preferir la seva separació,
podrà demanar-ho dins del terme de sis mesos a com p
tar del dia de la promulgació del present Estatut,
en qual cas se li guardaran totes les prerrogatives dels

ARTICLES COMPLEMENTARIS

ART. 83. Tot canvi en el present Estatut requerirà
l'aquiescència de dues terceres parts del Claustre ge
neral.

ART. 84. La Junta universitària redactarà, i el
Claustre general aprovarà, tots aquells reglam nts
complementaris que siguin precisos per al bon fun
cionament de la Universitat, desenrotllant els principis
establerts en l'Estatut.

ART. 85. Aquests reglaments regularan especial-
ment les següents matèries:

1. er Règim interior de la Universitat.
2. 00 Secretaria general.
3. er Discipli na escolar.
4. rt Drets de matrícula i títols.
S.Dt Validesa d'estudis fets en altres Universitats

espanyoles i estrangeres i tota mena d'estudis fets fora
de la Universitat.

6. è Viatges d'estudi, beques i fundacions, pensions
al extranger i intercanvi universitari.

7. è Organització de la Biblioteca universitària, que
dependra exclusivament de la Universitat.

8. è Sous, gratificacions i drets passius, així com els
altres honors i drets dels Professors i del restant per
sonal docent, administratiu i subaltern.

ART. 86. Els dubtes que puguin sorgir entre la
Universitat i els Poders públics en la interpretació i
aplicació de l'Estatut, seran resolts per la Suprema re
presentació del Poder judicial.

2. on Fomentar les obres post-universitàries i l'aug
ment dels recursos docents i del prestigi de la Univer
sitat.

3· er Elegir els representants per als Claustres de
Facultat, d'acord amb l'article 26.

4· rt Elegir Senador d'acord amb les lleis.



excedents forçosos en espera,de col'locac'ó, i continuarà
disfrutant, mentres· duri la seva excedència, la totali
tat del sou que li correspongués en servei actiu.

ART. 93. Passat el terme de sis mesos, s'entendrà
que tot el Professorat que no hagi fet ús del dret que
s'acaba d'esmentar, accepta ínteprameQt la situació que
estableix. el present Estatut.


