


TtTOL PRIMER 

ARTICLE 1r.-La Universitat és una persona jurídica 
té com a tal tots els drets reconeguts per les lleis. 

ART. 2n.-La Universitat és autonoma en els ordres 
docent i administrati u, en la forma reconeguda pel Decret 
del lr. de juny del 1933 i totes les altres disposicions 
vigents. 

ART. 3r.-La Universitat Autonoma de Barcelona, ate
nint-se al que preceptuen els arts. 49 de la Constitució de 
la República, Te. de l'E.,tatut de Catalunya i Se. del De
cret del 1r. de juny del 1933, acollira en recíproca convi
vencia les llengües i cultures castellana i catalana en 
igualtat de drets per a professors i alumnes, sobre la base 
del respecte a la llibertat deis uns i deis altres per a ex
pressar-se en cada cas en la llengua que prefereixin. 

TtTOL SEGON 

Patrimoni de la Universitat 

ART. 4t.-La Universitat tindra com a patrimoni 

a) Els immobles que ocupa actualment i els que ad
fluireixi d'ara endavant. 

b) Els patrimonis universitaris qut> crea el Decret del 
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25 d'agost del 1926, l'autonomia deis quals perfeccionen 
els Decrets del 9 de mar~ i del 15 d'abril del 1932. 

Aquest patrimoni de la Universitat de Barcelona forma
ra la base mínima i inicial del seu regim. 

e) Els béns mobles, material científic, 11iblioteques, 
publicacions, valors mobiliaris i capitals de fundacions i 
donacions de totes classes. 

d) L'actual Biblioteca Universitaria. 

ART. 5e.-Els seus ingressos seran 

a) Els drets academics que li corresponguin. 
b) Les rendes dels béns de la Universitat. 
e) Les quantitats que, d'acord amb el que disposa l'ar

ticle 9e. del Decret del lr. de juny del 1933, consigni l'Es· 
tat en els seus pressupostos generáis per a la Universitat 
Autonoma de Barcelona, així com la part proporcional 
que li pugui correspondre de les quantitats globals consig
nades en els pressupostos de l'Estat. 

d) Les quantitats que per a fins iguals consigni en els 
seus pressupostos la Generalitat de Catalunya. 

e) Les donacions o subvencions de les Corporacions 
públiques, d'entitats privades o de particular5. 

TtTOL TERCER 

Del Patronal 

ART. 6e,-La Universitat de Barcelona estara regida J>er 
un Patronat format per cinc Vocals designats pel Govern 
de la República i cinc Vocals designats pel Consell de la 
Generalitat de Catalunya. El Rector de la Universitat de 
Barcelona, elegit d'acord amb el que preceptua aquest Es
tatut, formara part del Patronat en qualitat de Vocal nat. 

ART. 7e.-Els V ocals del Patronat Universitari seran 
nomenats r~r temps iHimitat. 

Les vacants que es produeixin seran prove'ides, a pro· 
posta del Patronat, pel Govern de la República o pel Con-

sell de la Generalitat, segons que la vacant correspongui als 
cilrrecs que han prove'it l'un o l'altre, d'acord amb l'article 
anterior. Tant el Govern de la República com el Consell 
de la Generalitat podran tornar la proposta al Patronat 
perque en formuli una altra. 

ART. 8e.-El Patronat elegira entre els seus mem
bres un President, un Vice-President i un Secretari, sense 
que cap d'aquests carrecs pugui recaure en el Rector. 

ART. 9e.-Constituiril també una Comissió permanent 
i les Comissions que cregui oportunes per al millor com
pliment deis seus fins. 

ART. 10.-El Patronat es reunira a instancia del Presi
dent; en absencia seva, del Vice-President, o quan ho de
manin almenys tres membres del Patronat, 

ART. 11.-És funció del Patronat 

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

b) Introduir en aquest Estatut les modificacions que 
cregui oportunes, escoltades les Facultats i la Junta Uni
versitaria, i d'acord també amb el Decret del lr. de juny 
del 1933. 

e) Vetllar pel compliment de l'Estatut de la U ni ver· 
sitat Autonoma i de totes les disposicions que emanin del 
mateix Patronat o deis altres organismes universitaris. 

d) Aprovar els reglaments que redactin la Junta Uni· 
versitaria i les Facultats. 

e) Resoldre sobre les propostes de qualsevol ordre, 
de la Junta Universitaria i de les Facultats que hagin d'és
ser-li sotmeses d'acord amb el present Estatut, i sobre les 
que a iniciativa propia li siguin suggerides pels mateixos 
organismes. 

f) Nomenar, quan s'escaigui, el personal docent: no
menar el personal administratiu i subaltern de la UniYersi
tat Autonoma, d'acord amb el que preceptuen el present Es· 
tatut i els Reglaments corresponents. 

g) Percebre i administrar les quantitats que !'Ordena-
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ció de Pagaments del Ministeri d'Instrucció Pública hauni 
de lliurar en compliment del que disposa l'art. 8e. del De
cret del 1r. de juny del 1933. 

h) Ordenar l'administració de la totalitat del patri
moni universitari i deis altres ingressos determinats a l'ar· 
Licle Se. d'aquest Estatut. 

i) Acceptar donacions, heri'mcies i llegats de tota mena, 
fets a la Universitat, així com realitzar les adquisicions 
alienacions deis béns del patrimoni universitari. 

ART. 12.-El Patronal, en compliment de la missió que 
li confia el Decret de la seva creació, haura d'adoptar totes 
aquelles resolucions i iniciatives que siguin necessaries per 
al millor desenvolupament de la vida universitaria. 

ART. 13.-El Claustre, la Junta Universitaria i les Fa
cultats estan obligats a fer arribar al Patronat, dintre del 
terme prudencial que en cada cas sigui indicat, les pro· 
postes i els informes que determinin aquest Estatut i els 
Reglaments que s'estableixin. 

TfTOL QUART 

Del Rector 

ART. 14.-El Rector ostentara en tot cas la representa· 
ció de la Universitat. 

ART. 15.-El Rector sera elegit pel Claustre General de 
la Universitat. 

ART. 16.-La permanencia del Rector en el carrec du
rara tres anys i podra ésser reelegida la mateixa persona. 

ART. 17 .-El Rector presidir a el Claustre General i la 
Junta Universitaria, i executara llurs acords. En cas de ma
laltia o absencia, delegara les seves funcions en un deis 
Professors numeraris de la Universitat. En cas de quedar 
vacant el carrec de Rector. la Junta Universitaria designa-

ra un President que exerceixi aquest carrec fins que sigui 

designat el nou Rector. 

ART. 18.-El Rector és el representant nat de la Uni
versitat en el Patronat i posara en vigor els acords i dispo· 
sicions de tota classe aprovats per aquest. 

TtTOL CINQUE 

De la Junta Universitaria 

ART. 19.-Formaran la Junta: El Rector, que sera el 
President, i, per cada Facultat, tres Professors (numeraris 
o agregats), un Ajudant i un Alumne. Cadascun sera ele
git pel grup al qual pertanyi. La Junta elegira el seu Se· 
cretari entre els Professors (numeraris o agregats) a cada 

renovació biennal. 

ART. 20.-La funció deis Professors delegats durara dos 
anys. Es renovaran per meitat cada any i seran reelegibles. 

Els representants deis estudiants es renovaran cada any 
i durant aquest temps llur funció no sera delegable en 

cap altre estudiant. 

ART. 21.-La Junta Universitaria establira els plans 
d'estudis, a proposta de les Facultats respectives, per sot· 
metre'ls a l' aprovació del Patronal. 

ART. 22.-La Junta Universitaria establira el Regla
ment interior de la Universitat per sotmetre'l a l'apro· 
vació del Patronat. També podra proposar, quan ho cre
gui oportú, les modificacions d'aquest Reglament que cre-

gui necessaries. 

ART. 23.-La Junta Universitaria formulara el Pressu· 
p;st anual de la Universitat, ten.ínt en compte els projec
tes elaborats per cada Facultat. 

Aquest Pressupost sera sotmes a l'aprovació del Pa1ro-
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nat. La Junta Universitaria examinara també els comptes 
generals de la Universitat abans de llur aprovació pel Pa
tronat. 

ART. 24.-La Junta entendra en totes les materies d'or
dre disciplinari referents als estudiants, d'acord amb el Re· 
glament de Disciplina que aprovi el Patronat. 

ART. 25.-Sera funció de la Junta Universitaria coope
rar amb el Patronat en la interpretació i aplicació de les 
normes dictades per aquest, en tot el que es refereix al re· 
gim universitari. Proposara, a més, al Patronat, per mitja 
del Rector, totes les suggestions i iniciatives que cregui 
oportunes. 

TtTOL SISE 

Del Claustre General 

ART. 26.-EI Claustre General estar a format per 

a) El Rector. 
b) Els Professors numeraris i agregats. 
e) Un representant deis Professors lliures per cada 

Facultat. 
d) Quatre Ajudants per cada Facultat, i 
e) Els representants deis estudiants que formin part 

deis claustres de les Facultats. 

ART. 27.-El Claustre General es reunira quan el con· 
voqui el Rector, per propia iniciativa. o a sol·licitud de la 
tercera part deis seus components. Sera presidit pel Rector 
i tindra com a Secretari el de la Junta Universitaria. 

ART. 28.-·Seran atribucions del Claustre General 

a)" L'elecció del Rector. 
b) El nomenament de Doctors "Honoris Causa •·, 
e) Suggerir propostes i iniciatives al Patronat. 

TtTOL SETE 

De les Facultats i de llur Govern 

ART. 29.-La Universitat, als efectes del present E:>· 
tatut, compren actualment les següents Facultats: 

a) Filosofia i Lletres i Pedagogía. 
b) Ciencies. 
e) Dret i Cienries Economiques i Socials. 
d) Medicina, i 
e) Farmacia. 

La Universitat, a mesura que els seus mitjans ho per· 
metin i les circumstancies ho aconsellin, podra organitzaf 
altres Facultats i incorporar o crear altres cenfres de cultu-

ra superior. 

ART. 30.-La Facultat actuara constituida en Junta de 
Facultat. Estara formada pels Professors numeraris i agre· 
gats, els encarregats de curs i quatre estudiants, i els Pro· 
fessors lliures i els Ajudants de catedra, en nombre que de· 
terminaran els reglaments. 

A la Junta de Facultat, els Professors numeraris i agre· 
gats i els estudiants tindran vot personal. Els Professors 
lliures, els encarregats de curs i els Ajudants tindran vot 
coHectiu, d'acord amb el !iue determinaran els reglaments. 

ART. 31. Cada Facultat sera presidida i representada 

pel seu Dega. 

ART. 32.-El Dega sera elegit cada trf's anys per la 
Junta de Facultat i podra ésser reelegit. El Dega designara 
el Professor que hagi de substituir-lo com a Vice·Dega i 
el Secretari de la Facultat. 

ART. 33.-La Junta de Facultat estad encarregada del 
Govern de la Facultat respectiva, informara sobre totes le~ 
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qüestions previstes en aquest Estatut, establinl el Reglament 
de la propia Facultat, i elevara al Patronat totes aquelles 
iniciatives que consideri convenients. 

ART. 34.-Per a les qüestions que interessin alhora di
verses Facultats podran funcionar Comissions mixtes de 
llurs Professors, presidides pel Rector. 

ART. 35.- La Junta de Facultat podra constituir una 
Comissió presidida pel Dega i composta de quatre Profes· 
sors numeraris o agregats, elegits entre els seus membres, 
un deis quals sera el Secretari. Aquesta Comissió exercira 
les funcions que li delegui la Junta, a la qual donara comp
te de les seves gestions. 

TfTOL VUIT:E 

Del Professorat 

ART. 3ó.-EI personal docent de la Universitat com
pren 

a) Els Professors numeraris o Catedratics. 
b) Els Professors agregats. 
e) Els Professors Iliures. 
d) Els Professors encarregats de curs. 
e) Els Professors honoraris, i 
f) Els Ajudants. 

ART. 37.-Els Catedratics o Professors numeraris seran 
en norbre limitat. Aquest nombre sera fixxat pel Patronat, 
de conformitat amb les circumstancies, tenint en compte les 
conveniencies científiques i les possibilitats economiques de 
la Universitat, i escoltada en cada cas la Facultat respectiva. 

Seran Professors numeraris 

lr.-Els que actualment formin part de la Universitat 
de Barcelona. 

2n.-Els Catedratics numeraris que pertanyin a altres 

Universitats i que, com a tals, siguin cridats per la Univer
sitat Autónoma de Barcelona. 

3r.-Aquelles persones de merit singular que el Patro
nat nomeni en ús de les atribucions que Ji assigna aquest 
Estatut. El Patronat fara, en aquest cas, una proposta uni
personal, que elevara, per a la seva aprovació, a la Genera
litat, i aquesta, al seu torn, al Govern de la República per al 
nomenament definitiu. El personal així nomenat no creara 
cap mena d'obligació per a l'Estat ni pel que fa al seu 
Escalafó. La resta del Professorat, en nombre variable se· 
gons les necessitats de l'ensenyament, sera determinat pel 
Patronat, preví informe de les Facultats respectives. 

ART. 38.-Els Professors agregats tindran a llur car· 
rec, amb tots els efectes academics, els cursos i treballs 
que la Universitat els encarregui amb caracter temporal o 
permanent. 

ART. 39.-Els Professors encarregats de curs seran 
aquells als quals la Universitat encomani un ensenyament 
durant un any academic. 

ART. 40.-Els Professors lliures seran aquells als quals 
la Universitat concedeixi la "Venia Docendi" per a pro
fessar cursos regulars iguals als deis Professors numeraris 
i agregats, i amb identica validesa academica, segons la 
distribució que les Facultats establiran anualment. També 
formaran part deis Tribunals examinadors. 

ART. 41.-El carrec d'Ajudant sera exercit per llicen· 
ciats adscrits a catedres, seminaris, laboratoris o clíniques, 
que tindran a llur carrec els treballs que els Professors 
numeraris o agregats els encarreguin. 

ART. 42.-El títol de Professor honorari s'atorgara als 
qui es facin mereixedors d'aquesta distinció per llurs me
rits científics. 

Aqowests Professors gaudiran deis mateixos honors que 
els numeraris i tindran dret a explicar cursos especials. 

ART. 43.-Els Reglaments complementaris de la Uni
versitat determinaran tot el que es refereixi a drets i retri
bucions del personal docent. 
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ART. 44.-El nomenament deis Professors agregats 
sera. fet per vocació directa o per concurs de merits. Les con
dicions del concurs seran fixades, en cada cas, pel Patronat, 
escoltades les Facultats. 

ART. 45.-Els Professors lliures seran nomenats anual
ment. 

Les Facultats respectives els proposaran al Patronat en 
vista de llur autoritat científica i de llurs condicions peda
gogiques, i quan dirigeixin una institució cultural impor
tant, un servei clínic o de laboratori, fora de la Univer
sitat. 

Les institucions privades i les que funcionen a base de 
serveis remunerats no queden compreses entre les assenya
lades en el paragraf anterior. 

ART. 46.-Els Professors encarregats de curs seran pro
posats cada any al Patronat per les Facultats respectives. 

ART. 47.-Els Ajudants seran nomenats pel Patronat 
a proposta raonada de les Facultats. 

1 

ART. 48.-Els Professors numeraris i agregato; podran 
ésser separats de llurs carrecs per incapacitat física o per 
incompliment de llurs deures, previa la formació d'expe
dient. 

ART. 49.-En cas de separació, els Professors perce
bran la retribució que fixi el Patronat, segons normes que 
establira el Reglament. 

ART. 50.-Excepte el professorat numerari ja existent 
en el moment de la promulgació d'aquest Estatut (el qua! 
quedara sotmes a les normes legals ja establertes) i el Pro
fessor numerari futur (que sera designat segons el que 
disposa l'art 37), la resta del personal docent sera nomenat 
per la Universitat. En el contracte, fet segons les normes 
que per a cada cas marca aquest Estatut, seran fixai!l~s les 
c:ondicions de sou, drets passius, etc. 

TtTOL NOVE 

Organització dels estudis, títols i carreres 

ART. 51.-Cada Facultat proposara al Patronat el mí
nimum de materies necessaries per a l' obtenció deis di ver· 
sos títols. En aquest mínimum hauran d'ésser compreses 
necessariament aquelles materies indispensables per a la 
validesa deis títols que l'Estat concedeix. 

ART. 52.-Dintre de les línies generals fixades pel Pa
tronat, cada Facultat organitzara ds seus estudis i pro· 
ves. Els plans d'estudis seran elevats a informe de la Junta 
Universitaria i sotmesos a 1' aprovació del Patronat. 

ART. 53.-Les Facultats proposaran cada any al Pa
tronat la distribució deis ensenyaments entre llur perso· 
nal docent. 

ART. 54.- Les Facultats podran suggerir modificacions 
en l'organització deis estudis. Aquestes proposicions pas
saran a informe de la Junta Universitaria i seran sotmeses 
a l'aprovació del PatronaL 

ART. 55.-L'escolaritat mínima. a comptar de l'ingrés 
a cada Facultat fins a la darrera prova de conjunt, sera 
fixada pels Reglaments de les respectives Facultats. 

ART. 56.- El títol de Llicenciat sera professional 
atorgat per l'Estat. El títol de Doctor tindra caracter pura
ment universitari, i, a proposta de les Facultats respecti
ves, sera atorgat igualment per l'Estat. 

ART. 57.- Les Facultats podran proposar per al títol 
de Doctor "Honoris Causa" aquelles persones que per llurs 
mereixements se n'hagin fet creditores. 

El nomenament sera aprovat pel Claustre General, i el 
títol, conferit per la Universitat. 
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ART. 58. - Les Facultats podran pro posar a la 1 unta 
Universitaria la creació de nous ensenyaments i proves que 
acreditin la suficiencia en noves especialitats. 

Aquestes propostes seran sotmeses a l'aprovació del Pa
tronat. 

AnT. 59.- Les Facultats podr:m expedir certificats es
pecials d'estudis sense caracter de títol professional. 

ART 60. - Abans de comengar els estudis universitaris, 
hom fara unes proves d'ingrés, en la forma que disposi el 
Reglament corresponent, que permetin de jutjar si l'aspi
rant posseeix el mínimum de capacitat i cultura requerit per 
als fi!ls universitaris. 

Aquest Reglament fixara l'edat d'ingrés a la Universitat. 

ART. 61.- Les Facultats determinaran, ultra la prova 
final, el nombre i la forma de les proves de conjunt, tant 
intermedies com finals, tot assenyalant el mínimum d'esco
laritat que hagi de separar aquestes proves entre elles. 

ART· 62.- L'admissió d'un alumne que soHiciti el tras
llat a la Universitat Autónoma de Barcelona sera condicio
nada a allo que en cada cas determinin les Facultats res
pectives sobre les proves necessaries i sobre l'adaptació 
deis estudis cursats a la Universitat de la qual procedeixi. 

TfTOL DESE 

Del Claustre Extraordinari 

ART. 63.-El Claustre Extraordinari esta integrat per 
tots els Professors de la Universitat, els representants 
deis Doctors matriculats, els graduats a la Universitat de 
Barcelona, els representants de les Corporacions professio
nals, deis estudiants, i també pels representants de les Aca
demies i Societats científiques. 

És oresidit pe! Rector, i el seu Secretari és el de la 
Junta Universitaria. 

ART. 64. - Corres pon al Claustre Extraordinari 

a) Presentar a les Facultats o al Claustre General les 
seves iniciatives. 

b) Fomentar les obres postuniversitarias i l'augment 
deis recursos de la Universitat, i 

e) Pro posar tot el que representi un benefici per a la 
Universitat i resulti a favor del seu prestigi. 

TfTOL ONZE 

Els Estudiants 

AnT. 65.- Seran considerats estudiants els qui esti
guin inscrits a la Universitat per a rebre-hi l'ensenyament 
en la forma que determinaran els Reglaments. Tots els es
tudiants posseiran un carnet d'identitat. 

ART. 66. - Existira una Associació Professional d'Estu
diants, i, per tant, sense caracter confessional ni polític, a 
cada Facultat. En seran membres els qui tinguin la condi
ció esmentada en l'article anterior. 

AnT. 67.- Aquestes Associacions estaran confederades 
en una entitat general per a totes les qüestions que afectin 
tots els estudiants, les quals quedaran determinades en un 
Reglament que sera aprovat per la Junta Universitaria. 

ART. 68.- Les Associacions d'estudiants de cada Fa
cultat redactaran llur propi Reglament. Aquests Regla
ments seran aprovats per la Junta de la Facultat respec
tiva. 

ART. 69.- Cada Associació d'estudiants sera, en la Fa
cultat respectiva, la representació única oficial de la clas
se escolar davant les autoritats academiques; designara els 
representants deis estudiants en els organismes universita
ris i col-laborara, en la mesura que li correspongui, a la mi
llor realització deis fins universitaris. 
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Els reglaments de les Associacions precisaran les condi
cions d'edat i temps d'escolaritat que hauran de reunir els 
esmentats representants. 

T1TOL DOTZ:i!: 

Les Associacions professionals, de Graduats de la Universitat 
i d' antics alumnes 

ART. 70.-La Junta Universitaria i, en última instan· 
cia, el Claustre General, podran reconeixer com a Associa
cions de caracter universitari, les Associacions professio
nals de carreres universitaries, les de Graduats de la Uni
versitat de Barcelona i les d'antics alumnes. 

ART. 71.- Aquestes Associac:ions seran escoltades com 
a representants deis interessos purament universitaris que 
els corresponguin, amb exclusió de les qüestions referents 
als interessos professionals o de classe. 

ARTICLES COMPLEMENTARIS 

ART. 72.- Els Reglaments complementaris seran redac. 
tats per la Junta Universitaria, escoltada la Facultat, i se· 
ran sotmesos a l'aprovació del Patronat. Aquests Regla· 
ments versaran sobre les següents materies: 

a) Disciplina universitaria. 
b) Drets de matrícula, examens medies, etc. 
e) Quotes complementaries per a l'assistencia a cursos 

practics (Seminaris, Laboratoris, Clíniques, Biblioteques, et
cetera). 

d) Viatges dPestudfi, beqttes, fundacions, pensions a 
l'estranger i intercanvi universitari. 

ART. 73.- Els Catedratics numeraris de l'antiga Uni
versitat de Barcelona tindran la categoría de Professors nu
meraris de la Universitat Autonoma de Barcelona. 

ART. 74.-Els actuals auxiliars numeraris, l'escalafó 
deis quals queda tancat per a la seva extinció, continuaran 
amb la mateixa categoría d'auxiliars. 

ART. 75. - Els auxiliars temporals continuaran fins a 
acabar el termini que els assenyala la legislació anterior al 
present Estatut. 

ART. 76.- Si algun deis actuals Catedratics de la Uni
versitat no esta d'acord amb el present Estatut, podrÁ sol
licitar !'excedencia abans del 1r. de juliol del 1938. En 
aquest cas li seran reconeguts els drets i els avantatges que 
estableix l'art. 7e. del Decret del 1r. de juny del 1933. * 

ART. 77.- Els alumnes de la Universitat Literaria de 
Barcelona que vulguin continuar llurs estudis a la Universi
tat Autonoma ho sol·licitaran previament, en el termini que 
el Patronat decideixi, a les Facultats respectives, i aquestes, 
reconeixent-los l'escolaritat deis estudis realitzats fins en 
aquell moment, assenyalaran a cadascun el pla d'estudis que 
ha de seguir per a continuar-lps en la nova Universitat Au· 
tonoma. 

ART. 78.- El Patronat redactara amb la maxima ur
gencia els Reglaments de proves d'ingrés a la Universitat 
i els necessaris per a la nova organització de la Secretaria, 
deis Arxius i deis serveis administratius. 

ART. 79.- El Patronat dictara les regles oportunes per 
a l'adaptació de }'actual personal administratiu i subaltern 
a la nova organització de la Universitat Autonoma. 

* L'article 76 de l'Estatut, en la redacció primitiva, modificada 
per decrets del Govern de la República del 27 de juny del 1934 
i del Consell de la Generalitat de Catalunya del 28 del mateix. 
mes, deia així : 

ART. 76. Si algun deis actuals Catedratic's de la Universitat no 
esta d'acord amb el present Estatut, podra sol·licitar !'excedencia 
abans del Ir. de julio! del 1934. En aquest cas, aqpests Catedra
tics tindran tates les prerrogatives deis excedents foq;osos. 
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