
ESTATUT DE LA UNIVERSITAT .íLUTONbiVIA 

DE BARCELOnA 

Títol Primer 

Article lr.- La Universitat és una persona jurÍdica i té com a tal 
tots els drets reconeguts per les lleis. 

Article 2n.- La Universitat és aut6noma en els ordres docent i ad
ministratiu, en la forma reconeguda pel Decret del lr. de juny 
del 1933 i totes les altres disposicions vigents. 

Article 3r~- La Universitat Autònoma de Barcelona atenent-se al que 
:preceptuen els arts. 49 de la Consti tuci6 de la RepÚblica 7è 
de l'Estatut de Catalunya i 5è del Decret del lr. de juny del 
1933, acollirà en recíproca convivència les llengües i cultu
res castellana i catalana en igualtat de drets per a professors 
i alumnes, sobre la base del respecte a la llibertat dels uns 

--~----------

i dels altres per a expressar-se en cada cas en la llengua que 
prefere ixinr. 

Títol Segon 

Patrimoni de la Universitat 

Article 4to- La Universitat tindrà com a patrimoni: 

a) Els immobles que ocupa actualment i els que adquireixi d'ara 
endavant o 

b) Els patrimonis universitaris que crea el Decret del 25 d'agost 
del 1926, l'autonomia dels quals perfeccionen els Decrets del 
9 de març i del 15 d'abril del 1932. 

Aquest patrimoni de la Universitat de Barcelona formarà la 
base mínima i inicial del seu règim. 

e) Els bens mobles, material científic, biblioteques, publica
cions, valors mobiliaris i capitals de fundacions i donacions 
de totes classes. 

d) L'actual Biblioteca Universitària. 

Article 5~.- Els seus ingressos seran: 

a) El~ drets acadèmics que li corresponguin. 

b) Les rendes dels b6ns de la Universitat. 

e} Les quantitats que d'acord amb el quo disposa l'art. 9~ del 
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Decret lr. de juny del 1933, consigni l'Estat en els seus 
pressupostos generals per a la Universitat Autònoma de Bar
celona, aixi com la part proporcional que li pugui corres
pondre de les quantitat globals consignades als pressupostes 

. de 1 'Estat. 

d) Les quantmtats que per a fins iguals consigni als seus pres
supostos la Generalitat do Catalunya, 

e) Les donacions o subvencions de les Corporacions públiques, 
ü'entitats privades o de particularse 

Títol Tercer 

Del Patronat 

Article 6~.- La Universitat de Barcelona està regida p~D un Patronat 
format per cinc Vocals designats pel Govern de la República 
i cinc més de designats ~el Consell de la Generalitat de 
Catalunya. El Rector de la Universitat de Barcelona, elegit 
d'acord amb el quo ~rece~tua aquest Estatut, formarà part 
del Patronat en qualitat de Vocal nate 

Article 7è.- Els Vocals· del Patronat Universitari seran nomenats per 
temps ilimitato 

Les vacants quo es produeixin seran proveïdes a propos
ta del Patronat, pol Govern de la RepÚblica o pel Consell de 
la Generalitat, sBgons QUe la vacant correspongui als càrrecs 
que han proveït l'un o l'altre, d'acord amb l'article ante
rior. Tant el Govern de la RepÚblica com el Consell de la Ge~ 
neralitat, podran· tornar la proposta al Patronat perquè en 
formuli una altrao 

Article 8~.- El Patronat elegirà d'entre ols seus membres un President, 
un Vice-President i un Secretari, sense quo cap d'aquests 
c~rrecs pugui recaure en el Rectoro 

Article 9~.- Constituirà també una Comissió ~ermanent, i los Comis
sions que cregui oportu_nes per al millor compliment dols seus 
fins e 

'·' 
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Article 1,.- El Patronat es reunirà a instància del President; en absèn 
oia' seva, del Vice-President, o quan ho demanin almenys tres -

! membres del Patronat. 

Article 11.- Es funció del Patronat: 

( 

a) Redactar l'Estatut d'autonomia de la Universitat, atenint
se al que preceptua el Decret à.c la seva creació. 

b) Introduir en aquest Estatut les modif icac~ons que cregui 
oportunes, escoltades les Facultats 'i la Junta Univers·itària, 
i d'ac o rd tambE! amb el De eret del lr. de juny del 19 33. 

o) Vetllar pel compliment de l'Estatut d.e la Unive!'sitat Autó
noma i de totes les disposicione que emanin del mateix Patro
nat o dels altres organismes universitaris. 

d) Aprovar els reglaments que redactin la Junta Universitària 
i les Facultats". 

e) Resoldre sobre les pro~ostes de qualsevol ordre, de la Jun
ta Unive~sitària i de les Facultats, que hagin d'éaer-li sot
meses d'acord amb el present Estatut, i sobre les que a inicia
tiva pr~pia li siguin suggerides pels mateixos organismes• 

f) Nomenar, CDJ,an s'escaigui, el personal docent; nomenar el 
personal administratiu i subaltern de la Universitat Aut~noma 
d'acord amb el que preceptua el present Estatlt 1 els Reglaments 
corresponents. 

g) Percebre i administrar les ~uantitats que l;Ordenaci6 do Pa
gaments del Ministeri d' Instrucct6 PÚblica haurà de lliurar en 
compliment del· que disposa 1' art o aè del De eret del lr. de-
juny del 1933. 

h) Ordenar l'administraci6 de la tota~itat del p~trimoni univer~ 
si tari 1 dels altres ingresos , determinats a l'art. 5à ·d'aquest 
Estatut. 

i .) Acceptar donacions, re rè.ncies i llegats de tota mena, fets a 
la Universitat, aixi com realitzar les adqUisicions i alienacions 
dels béns del patrimoni universitari. 

Article 12.- El Patronat, en compliment de la missié que li confia el 
Decret de la seva creaci6, haurà d'adoptar totes aquelles reso
lucions i iniciatives que siguin necessàries per al millor de
senvolupament de la vida universitària. 

Article 13.- El Claustre, la Junta Universitària i les Facultats es
tan · obligats a fer arribar al Patronat, - dintre del termini pru
dencial que en cada cas sigui indicat, les propostes i els in
formes que determinin aquest Estatut i els Reglaments que s'es-
jableixin. · 

Títol Quart 

Del Rector 

Article 14.- El Rector ostentarà en tot cas la representació de la Uni-
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vers itattl 

Article 15.- El Rector serà elegit pol Claustre General de la Uni~ 
versi tat. 

Article ., J.6 .... La p erm~n~:nc:La del Rector en el c~.rrec durarà tro s 
anys i podrà ésser ree1~gida la mateixa personae 

Article 17.- El Rec.tor presidirà el Claustre Gèneral :i la Junta Uni
versitària, i executarà llurs acords. En cas de malaltia 
o abs~ncia, delegarà les seves funcions en un dels Profes
sors numeraris de la Universitat. En cas de quedar vacant 
el càrrec de Rector, la Junta Universitària designarà un 
President que exerceixi aquest càrrec fins que sigui de
signat el nou Roct~ra 

Article 18.- El Rector és el representant nat de la Universitat en 
el Patronat i posarà en vigor els acords i disposicions de 
tota classe aprovats per aquest, 

Títol Cill<lllè 

])e la__il::u"lta Un_i V§.P-~! t~~!.ê.!) 

Article 19.- Formaran la Junta: El Rector, que serà el Presiden~, i 
per cada Facultat, tres Professors {numerar:Ls o agregats) 
un Ajudant i un alumne, Cadascun d'ells ser¿ elegit pel 
grup al qual pertanye La Junta elegirà el seu Secretari en
tre els Professors · (numeraris o agregats) a cada renova
ció biena1, 

.Article 20.- La funci6 dels Professors delega-ts durarà do·s anys~~ Es 
renovaran per meitat cada any i seran reelegibles ~ 

Els representabtts dels estudiants es renove.ran cada 
any i durant aquest· temps llur funci6 no serà delegable en 
cap altre estudiantn 

Article 21.- La Junta Universitària establirà els ~lans d'estudi, 
a proposta de les ],acultat·s respectives, per a sotme-'c!'e'ls 
a l'aprovaci6 del Patronat~ 

Article 22.- La Junta Universitària establirà el Reglament interior 
de la Universitat, per a sotmetre'l a l'aprovació del Patro
nat. També podrà proposar, quan ho cregui oportú, les modi
ficacions d'aquest Reglament que cregui necessàriese 

Article 23,- La Junta Universitària formularà el Pressupost anual. 
de la Universitat·, tenint en compte els projectes elaborats 
per cada Facultate 

Aquest Pressupost ser~ sotmès a l'aprovació del Patro
nat. La Junta Universitària examinarà també els comptes ge
nerals de la Universitat abans de llur aprovació :pel Patro
nat. 
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Article 24.- La Junta entendrà en totes les matêrios d'ordre discipli
nari referents als estudiants, d'acord amb el Reglament de 
Disciplina.. que aprovi el Pa tronat. 

Article 25.- Serà funció de la Junta Universitària cooperar amb el 
Patronat en la interpretació i aplicaci6 de les normes dic
tades per aquest, en tot el que es refereixi al r~gim univer
sitari. Proposarà, a més, al Patronat, per mitjà del Rector, 
totes les suggestions i iniciatives que cregui oportunes. 

Títol Sis~ 

Del Claust~e General 

Article 26.- El Claustre General estarà format per: 
a) el Rector o 

b) Els Professors nurrBraris i agregats. 

e) Un r!':p rese ntan t dels Pro fe s sors lliures per cada Fa cul tat. 

\ d) Quatre Ajudants per cada Facultat, i 

e) Els representants dels estudiants que formin pa.rt .dels 
claustres de les 'Facultatse 

Article 27s- El Claustre General es reunirà quan el convoq_ui el Rec
tor, pe:r prÒpia ini ciati va, o a sol.lici tud de la tercera 
part dels seus componentso Serà presidit pel Rector i tin
drà com a Secretari el de la Junta Universitària. 

Article 28.- Seran atribucions ·del Claustre General: 

a) L'elecci6 del Rect,Jr~ 

b) El nornmnamenit de Doctors nHonori s Causan, i 

e) Sugger:l.r propostes i iniciatives al Patronat. 

Títol Setè 

,Pe les Facu1~lltf!J._ftLJ.lur Govern 

Article 29. La Universitat, als efectes del present Estatut, comprén 
actualment les seg~ents Facultats: 

a) Filosofia i Lletres i Pedagogia. 

b ) C i~ nc i es o 

d) Dret i Ciències Econòmi~ues i Socials. 

d) Medicina, i 

e) Farmàcia~ 

La Universitat. a mesura que els seus mitjans ho perme
tin i les circumstànc:Les ho aconsellin, podrà. organitzar 
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altres Facultats· i incorporar o crear altres centres de 
cultura superiore 

Article 30.- La Facultat actuarà constituïda en Junta de Facultat.Es
tarà formada pels Professors nurreraris i agregats, els en
carregats de curs, i quatre estudiants; i els Proféssors 
lliures i els Ajudants de càtedra, en nombre que determina
ran els reglamentso 

A la Junta de Facultat, els Frofessors numeraris, i 
agregats i els estudiants tindran vot personal. Els Profes
sors lliures, els Encarregats de curs i els Ajudants, - tindran 
vot colelectiu, d'acord amb el que determinaran els regla-
mentsG · 

Article 31.-· Cada Facultat serà presidida i representada pel seu De
gà. 

Article 32.- El Degà serà elegit cada tres anys per la Junta de 
Facultat i podrà ésser reelegit. El Degà designarà el Profes
sor que hagi de snbsti tnir-lo com a Vice-Degà, i el Se creta-

\ ri de la Facultato 

Article 33o- La Junta de Facultat estarà encarregada del Govern de 
la Facultat respectiva, informarà sobre totes les qüestions 
previstes en aquest Estatut~ establirà el Reglament de la 
prÒpia Facultat, i elevarà al ?atronat totes aquelles inicia
tives que e ox:sid_sri convenients~ 

~rticle 34~- Per les qliestio~s quE interessin alhora diverses Facul
tats, podran f1.1.nc iona.l'"' CG i~1issions mixtes de llurs Professors, 
presidides pel Rector~ · 

!rtitlL~,§ .. - J.Ja Junta de IPacuJ . .-cat podrà e onstituir una Comissi6 :pre
sidida :pel Degà i composta de quatre Professors numeraris o 
agregats, elegí t3 entre els seus membres, un dels quals serà 
el Secretari~ .Aquesta Comissi6 exercirà les funcions de la Jun 
ta q_ue aquesta li delegui i li donarà e om:pte de les seves -
ge s tions., 

1ítol,~}J.i tè' 

]2_e l_Pro~_ç>_r§..."t_ 

Article 36.- El persona1 doeent de la Universitat comprèn: 

a) Els Professors numera:F'j,. s o e a te drà tjJcs. 

b) Els Professors agregats e 

e) Els Professors lliures~ 

d) Els Profesaors encarregats de curs o 

e) Els Professors honoraris, i 

f} Els Ajudants o 



Article.37.- Els Catedr¿tics o Professors numeraris seran en nombre 
limitat. A~uest nombre serà fixat pel Patronat de conformitat 
amb les circumstàncies, tenint en compte les conveniències 
científiques i les ~ossj_bilitats econòmiques' do la Universitat, 
escoltada en cada cas la Fa~ultat respoctivao 

Catedràtics numeraris seran: 

lr.-·Els que actualment formin part de la Universitat de Barce
lona. 

2n.- Els Catedràtics numeraris ~ue pertanyin a altres Univer
sitats i que, com a tals, siguin cridats per la Universitat 
Autonòma de Barcelona. 

3r.- Aquelles persones de mèrit singQlar que el Patronat no• 
meni en Ús de les atribucions que li assigna aquest Estatutv 
El Patronat farà en aquest cas tUla proposta uni~~rsonal,que 
elevarà, por a la !::eva aprovació, a la Generalita·c, i aq_uesta 
al seu torn al Govern de la RepÚblica, per a1 nomenament defi-

. t . El 1 . _, I ' - ' b J . n~ ~u. :pers ona al:xl nomena·c no creara cap mena Ci o -~-ga-

ció :per l'Estat ni :pel q_ue fa al seu Escalaf6., La l"esta del 
Professorat, on nombre variabl8 segons les necessitats de 
l'ensenyament, serà dete:eminat :pel Patrona:~) prevj_ i:n:Lo:.'"'::ne do 
les Facultats respectives~ 

Article 38.- Els Professors agregats tinclran D, llur cà!.'recs a~-n.l) tots 
els efectes acadêmics, els cu:rsos j_ ·crebalJ.s g:t;_o la Universi
tat els encarregui amb car¿_cter tempo ral o :p eJ:maYJ.ent e 

Article 39.- Els Professors encarregats èLe curs seran aquells els q_ual·s 
la Untversitat encomani durm1t un an:r acad.êm:Lc un ensenyamento 

Article 40.- Els Professors lliures seran aquells als q_uals 1a univer
sitat concedeixi la "Ven:ta ])ocenòJ.~~ per a p:!'ofcssa:r cursos. re
gulars iguals 2.ls dels :Professor~:! n'QIJerari.s i c~gregats, i ar:1-b 
id~ntica validesa acadèmica, segons la distri-bució q_uc les 1~ :~: 
cultats establiran· an1.18l.ïD.ent; j. forma:r:an tamhé :part d_els Tri
bunals exawinadors~ 

Article 41.- El càrrec d'.Ajudant serà exercit :pe:!' llicenciats adscrits 
a Càtedres, Seminaris, Laboratoris o ClÍniQues~ ~uo tindran a 
llur càrrec els treballs q_ue els :Professors numeraris o agre
gats els encarre6ruin0 

Article 42.- El títol de Professor honorari s'atorga1 als q_ui os facin 
mereixedors d'aquesta distinci6 per llurs mèrits científics~ 

Aquests Professors gaudiran dels m2.teixos honors q_ue els 
nurm raris i tindran dret a explicar cursos e sp ec i als o 

Article 43.- Els Reglaments complement ar·~.s de :::..a Uni versi tat do termlna
ran tot el· qite es rofere ixi a drets i retl"ibucions del :perso
nal docent. 

Article 44.- · El nooenament dels Professors agregats serà fet :per voca
ci6 o :per concurs de mòri ts, Z:es e ondi cians d :.::k concurs seran 



fixades en cada cas pol Patronat, escoltades les Faculte..ts~ 
Article 45.- Els Professors lliures seran nomenats anualment. 

Les F2..cultats respectives els proposaran al Patronat en 
vista de llur autoritat cient{fica i de llurs condicions 
pedagÒgi~ues, i ~uan dirigeixin una institució cultural im
portant, un servei clínic o cle laboratori, fore. de la Uni
vcrsi tíat. 

Les institucions privades i les ~uo funcionen a base de 
serveis remunerats no queden com:prfroses entre les assenyala
des en el par~graf anterior8 

Article 46.- Els encarregats de cursos seran proposats cada any al 
Patronat per lea Facultats respectivesc 

Article 47.- Els Ajudants seran nomen~ts pel Patronat ~proposta 
raon?.da de les Faaultatsc 

Article 48.- Els J?rofess~rs, numeraris i agregats, :podrt?,n ésser sepa.:.. 
• d 11 ;\ • ' I ..! f J • • .Y, 1 • ra"ts e UT'S c ,:_c.rrecs pel" 1.nce.pac:_-c;ac lSlca o per l.u.comp J.-

ment de llurs deures; :prèvia 1-?:. form2.cj_Ó el' expedient ,, 

Article 49e- En cas de separaci6, ols Professors pe~cebran la rotri-
b . , f . . l '"D ..!. ' • , l . à 1 ucl.O q_ue· lXJ. e __ ... 2 .. ~.~rona·s, sego:ri8 norr:1es g_11e e s·cao_._J_r e 
Reglament~ 

Article 50 lt- Excepte el :9rof e;J sors:c n\lm ert:~.ri j e. exi·Tt;ent on el moment 
d 1 1 ' , - ~ . --. ' t ..! 1 .., d \ J }. e a promu ga0::1.o Q*'a :_,\~Les·c l!.·f3 ·ca .:r:. c, e ~uaJ. q_L'..o 2.rc\ so Gl:ltJS 
a les normes J.ege.ls j a e s-cabJ_erto s , i el Professorat nume~ 
rari futur, que serà des :~gne...t segon.s eJ. q_uc ciis:posa l~ r·.rte 
37, la resta del :personal docent ;Je~:· ~". ::.1ome:nat :per J..a U.u.ivo:::?
sitato En el contraGte , fet r ego~s les nor~s que per a ca
da cas marca aq_-aost JLs t atut, serar.. fixades les condicions cle 
sou, drets :passius~ etc. 

Article 51._- Cada Facultat pl .... opo sartl. a1 :::?a-tronat eJ. mfnirrt.:Lm de matè
ries necoss~ries pe~ l'obtenc16 dels diversos t!tols ~ En 
aquest mínimum haure.n cPestar compreces necessa~ciament 
aquelles matÓries inêlis:pon·sa ble s pe :~ a la val:Ld.esa dc:s tí
tols que l'Estat CCH lCOílG l.Xo 

Article 52c- Dintre de les lÍnies gen erals, fixades per aç2est Patro
nat, cad~t Fe.cul ta -'e er gant tza:r r~ els neus es ~udis i pro'v.,.cs e 

Els ::ple..ns d'estuàJ. se:L .. an eJ.e·•.ra t s a i.nfor1:18 de 1a· J"L~nta Uni-
-... . t \ r..; ,., . -1- . 1":1'"' • ,.., 1 .~ -va - 7' n • 6 'l ~~ .. , . ' -. n -·-VO..LS~ a _ .• c. l SOv!.Il,..;.;::¡Üu a ...1.. a:p.LO\í ,~Cl ce...: . ..t'a1irO.L1c.I.Jc 

Article 53.- Los Facultats :proposaran cacla 8ny aJ. Pat:-C'onat le~ · clistri-
buci6 dels ohsonyamon-t:~ o::1tre els ~:;eu p orsona1 docent o 

Article 54._- Les Facultatr:; podran suggerir modificacions en ]..'orga-
ni tzaci6 dels es tudis; aq_uest es nroposicions :passaran a 
informe dc 1a Junta Un:tv er' s j:~tïa. :-: :1 8. : i s cran so trr.Gso s a 1 'a~
provaci6 del Patronate 
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Article 55.- L'escolaritat mínima, a comptar de l'ingrés a cada 
Facultat, fins a l'Última prova de conjunt, serà fixada pels 
Reglaments de les respectives Facultats. 

Article 56.- El t!tol de Llicenciat serà professional i atorgat per 
l'Estat. El t:ftol de Doctor tindrà car~eter permanent uni- 
versitari, 1, a proposta de 1·es Facultats respectives, serà 
atorgat igualment per l'Estat. 

~rticle 57.- Les Facultats podran proposar per al t!tol de Doctor 
--Honoro·s Cflusa" aquelles persones que per llurs mereixements 
se n'hagin fet areditores. 

El nocenament ser~ aprovat pel Claustre general i el 
t!tol conferit per la Universitat. 

Article 51.- Les Facultats podran proposar a la Junta Universitària 
la craaoid de nous ensenyaments i proves que acreditin la 
sufic1~nc1a en noves especialitats. 

Aquestes propostes seran sotmeses a l'aprovació del 
Patronat. 

Article 59.- Les Facultats podran expedir certificats e s:pe cials d'es
tudis sense caràcter de títol professional. 

Artiolo so... Abans de ·comen9ar els estudis universitaris, hom farà 
unes proves d•ingrés, en la forma que disposi el Reglament 
corresponent que permeti da jutjar si l'aspirant posseeix 
el m!nimum de· capacitat i cultura requerit per als fins 
universitaris. 

El dit R~glament fixarà l'edat d'ingr~s a la Universitat. 

!rticla 61.- Les Facultats determinaran, ultra la prova final, ol no~
bro i la forma de les proves de conjunt, tant intermèdies com 
finals, tot assenyalant el mínimum d'escolaritat que hagi de 
separar aquestes proves entre elles. 

Article ~2.- L'admissi6 d'un alumne que sol.ldciti el trasllat a la · 
Universitat Aut~noma de Barcelona, serà condicionada a allò 
que en cada cas determinin les Facultats respectives sobre 
les proves necess~ries i sobre l'adaptaci6 dels estudis cur
sats en la Universitat de la qual procedeixi. 

Títol Desà 

Del Claustre Extraordinari 

Article 63.- El Claustre Extraordinari és integrat per la totalitat 
del professorat de la Universitat, els representants dels 
Doctors matriculats, els graduats a la Universitat de Barce
lona, els representants de les Corporacions professionals 
dels estudiants, i també· els rtpresentants de les Acad~mies 
i Societats científiques. 

Es presidit pel Rector, i el seu Secretari és el de 
la Junta Universitàrma. 
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Article 64.- Correspon al Claustre Extraordinari: 

( 

a) Presentar a los Facultats o al Claustre General lc s se-
· ves iniciatives~ 

b) ~menaar les obnes post-Luniversitàries i l'augment dels 
rec~rsos de la Universitat, i 

~ . 

e) ~oposar tot el q_ue representi un benef'ici :per a la Uni
ver~tat i resulti · a favor del seu :prestigio 

.¿rticle 65.- Seran considerats estudj_ants els q_ui estiguin inscrits 
a la Universitat per· a reb:r·e-hi l'ensenyarmnt en la forma 
q_ue determinaran els Regl'aments o Tots els estudiant s po ssei
ran un carnet d'identitat~ 

Article 66.- Existirà una Assocj_ació :Professional d'Estudiants, i :per 
tant, sense carhcter corifesoio:naJ. n:L :polític, a cada Facul
tat. En seran membres oJ.s q~1i tinguin la condició esmenta-
da en l'article · é:'l.r.J:ter:i.o:;.,.::~ -

Article 67.- .Aq_uestes Associacions estar=t:Q1 confe:rad.es en una entitat 
general, per a tote:3 J.es q_Ues"CionD Q_t,_8 afectin 2. tots els 
es tud.iants ~ les q_ue.lf:: q_ue(l[t~'an tlete:¡'t)tnc.\ò_es' en un R.eglament 
nue se~a··- a"l"\ro·r..-_, + -no~-. -1 "l ~-.,"V'I +!:"! TT'V' ~ - .. r -,.,..,-~..¡_a\...,.,.¡ a ':1. - J::! 1 c ••.. ,tJ '· ,:....I.. ..;_c_l, çj \,c". J. ,JC., - .lJ • • I.'J :: .:.,;..!..\.; -'·- :, ¡; 

Article 68.- Les Associacions d'Estudiants d.e caè.a Facultat redr~c-
.taran llur pro];:¡t HeglaLe n -tj o Aquests Reglaments seran apro
vats per la (Tuntn, cle 2-a J?e.cu1 -~;a·c rcs;)ectlvao 

Els reglame~1.t s dc les As s ociacions preelsaran les con
dicions d'edat i tc.m1!S d_ ' '; eseolai'j_ta~ oue ha1.1.ran ò_e r'eunir els 
expréssats representant a) 

Les Associacions }_)J:,o:fess1one,1s c1e G:aadu.ats cle la 
Universitat i d~antios alumne2 

Article 70.- La Ju..."lta Un:ï.ve:"sj __ t ~lrj_a: :.. en l~.J.tim8. j_:nctància el Claus-
tre General, pod.:ea?l r~econe j_xer com a AssocJ.2"cions de car8.cte r 
universitari. l.es Ass...:·c j_acions :professio:nal~1 de ca,:,reres uni
versitàries, ·les de Grad.uats d.e la Un::..versitat de Barcelona 
i les d'antics aluEnes Q 

Article 71.- Aq_uestes Associactons f38ran escoltqden eor::1 a represen-
tants dels inte:ressos pu:-t•ace n-t unJ. èTersi t B.·roj_ o (l\18 els corres
ponguin, amb exc1us:LÓ de leo q_ttes tions referents als interes
sos :professionals o de classec 



· Articles Complei:J.entaris 

Article 72.-· Els Reglanents cooplementaris seran redactats per la 
Junta Universitària, escoltada la Facultat i seran sotme
sos a 1'aprovaci6 del Patronat. Aquests Reglaments versa
ran sobre les següents matèries: 

a) Disciplina universitàriao 

b) Drets de mat~icula, exàmens mèdics, etc. 

e) Quotes complementàries per a l'assistència a cursos 
pràctics (Secinaris, Laboratoris, ClÍniques, Biblioteques, 
etc.) 

d) Viatges d'estudi, beques, fundacions, pensions a l'estran
ger i int&rcanvi universitario 

Article 73.- Els Catedràtics numeraris de l'antiga Universitat de Bar
celona, tindran la categoria de Professors nunerarin de la 
Universitat Autònoma de Barcelona : 

Articie 74.- Els actuals au.:kiliars nur:1eraris, 1' escalafó dels quals 
queda tancat per la sèYa extj_nció, continuaran ar:1b la _nat eixa 
categoria d'auxilia.rso 

Article 75a~ Els auxiliars temporals continuaran fins a acabar el ter
mini que els asse~vala la legislació anterior al present 
Estatu.t. · · 

¡¡¡¡¡¡¡¡,.,¡¡,¡¡¡¡.,¡¡¡;¡,¡¡¡¡¡¡..-...,..;.,7 ... 6..-•- Si algun dels actuals Catedràtics de la Universitat no 
estan d'acord amb el present Est~tut, podrà sololicitar 
l'excedència abans del lr ~ de jul1.ol del 1934. En aquest cas, 
à.que~:bs Catedràtics tindran totes les prerrogatives dels 
exoedents for9osos. 
' . . 

Article 77.- Els alumnes de la Universitat Literària de Barcelona 
que vulguin continuar llurs estuò.is a la UniYersi tat Autòno
ma, ho sol.licitaran pr~viament, en el termini que el Patro
nat decideixi, de les Facultats respectives, i aquestes re
coneixent-los l'escolaritat dels estudis realitzajs fins a 
aquell moment, assenyalaran a cadascun el pla d'est.udis que 
ha de seguir per a continuar-los c~n la nova Unlversitat .Autò
nooa. 

Article 78.- El Patronat redactarà a~b la oajor urg~ncia els Regla
ments de proves d'ingrés a la Universitat i els necessaris 
per a la nova organització d.e la Secretaria, dels Arxius :1 
dels serveis adninistratius. · 

Article 79.- El Patronat dictarà les regles o~ortunes per a l'adapta
ció de l'actual personal administratiu i subaltern, a la 
nova organitzaci6 de la Universitat Autònonae 

Barcelona , 28 d'agost del 1933~--

Vist i plau: El Conseller d.e Cultura, Vo Gassol., 


