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AVANTPROJECTE DE LLEI 
de modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

Exposició de motius 

D’ençà a la publicació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya 
(DOGC núm. 3826, de 20.2.2003) s’han succeït importants i accelerats canvis que han 
afectat i modificat l’escenari universitari a Catalunya i a tot Europa, i que recomanen, 
ara, fer-ne una adaptació, partint, però, de la premissa que la Llei d’universitats de 
Catalunya va establir, en el seu moment, unes bases sòlides, que s’han demostrat 
positives i que cal mantenir, millorar i consolidar. 

A Catalunya el nou Estatut d’Autonomia de 2006, reconeix a la Generalitat, als articles 
172 i 158, àmplies competències en universitats i recerca. Efectivament, la redacció 
estatutària ha inclòs determinades submatèries sobre les quals la doctrina emesa pel 
Tribunal Constitucional ja havia reconegut algun tipus de competència a la Generalitat, 
i també ha fet possible que se’n detallin d’altres sobre les quals fins ara la Generalitat 
no ha tingut cap competència, o bé ha assumit una competència de funcionalitat molt 
limitada. L’abast real de la nova regulació estatutària en matèria d’universitats i recerca 
s’haurà d’analitzar i de bastir mitjançant els instruments normatius, d’ordenació, 
finançament, coordinació i execució adients en cada cas. Aquests instruments són, en 
definitiva, els que permetran l’adopció per part de la Generalitat de polítiques públiques 
pròpies, de més gran abast, en aquestes importants matèries, d’acord amb l’autonomia 
universitària i en el nou marc d’extensió europea. 

La modificació que s’aprova per aquesta llei recull les adaptacions tècnico-jurídiques 
aplicables a la llei catalana, a resultes de l’aprovació de la Llei orgànica 4/2007, de 12 
d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats (BOE núm. 89 de 13.4.2009). Aquestes adaptacions, però, no poden ser 
mecànicament aplicades, sinó que s’han d’efectuar a la llum de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya i en el marc de constitucionalitat vigent. 

Als efectes de la simplificació i tècnica normativa, les referències a la Llei 1/2003, de 
19 de febrer, d’universitats de Catalunya s’efectuen bé sota l’abreviació “Llei 1/2003” o 
bé amb la denominació genèrica “Llei d’universitats de Catalunya”; les necessàries 
remissions a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per 
la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, s’efectuen amb la denominació genèrica “Llei 
orgànica d’universitats”, i les remissions a la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la 
qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, s’efectuen 
sota l’abreviació “Llei orgànica 4/2007 ”. 

Aquesta Llei, la primera de modificació de la Llei d’universitats de Catalunya, consta 
d’un article únic pel qual es modifiquen, en apartats, 33 articles i 3 disposicions de la 
Llei 1/2003; també inclou 7 disposicions addicionals i 2 disposicions finals. 

S’efectuen algunes modificacions a les disposicions generals, contingudes al Títol 
preliminar de la Llei 1/2003, amb la voluntat de destacar aspectes que cada vegada 
assoleixen més importància en l’activitat universitària, com és la transferència del 
coneixement per contribuir al desenvolupament i a la innovació; la transparència i 
l’avaluació lligades a l’autonomia universitària i el compromís de la universitat amb la 
societat.
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La Llei reforça l’exigència de competències lingüístiques com un valor afegit per als 
membres de la comunitat universitària de Catalunya, tant amb relació a la llengua 
pròpia com en el coneixement de terceres llengües. 

Pel que fa al personal acadèmic, que ha quedat definit i regulat al Capítol III del Títol II 
de la Llei 1/2003, com un model propi de les universitats públiques catalanes, 
s’efectuen les adaptacions a les categories de professorat i a les característiques dels 
contractes, d’acord amb el nou marc legal vigent; també s’introdueixen canvis en les 
retribucions addicionals. 

El Títol III de la Llei 1/2003, relatiu al govern i la representació de les universitats 
públiques, es modifica per reforçar l’autonomia universitària en l’elecció del rector o 
rectora. 

La Llei també adapta els procediments relatius a l’ordenació dels estudis i de les 
estructures universitàries; regula aspectes relatius al finançament universitari i als 
contractes-programa, i introdueix com a element de transparència i gestió eficient la 
comptabilitat analítica a les universitats públiques; i inclou una disposició relativa a la 
negociació col∙lectiva. 

Finalment, la Llei dóna un nou impuls al Pla Serra Húnter per potenciar la contractació 
de professorat d’acord amb els requisits de qualitat que el Govern acordi, en l’exercici 
de les polítiques públiques sobre professorat universitari. 

Article únic 

La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, resta modificada en els 
termes següents: 

Un. Es modifica l’article 2 de la Llei 1/2003, que resta redactat de la manera següent: 

“Article 2 
Sistema Universitari de Catalunya 

1. El sistema universitari de Catalunya és integrat per les universitats públiques, amb 
seu a Catalunya, creades per cobrir les necessitats de Catalunya en educació 
superior, recerca i transferència del coneixement, que són les següents: 

Universitat de Barcelona 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Universitat Pompeu Fabra 
Universitat de Lleida 
Universitat de Girona 
Universitat Rovira i Virgili 

2. El sistema universitari de Catalunya també és integrat per les universitats privades 
reconegudes pel Parlament de Catalunya, que són les següents: 

Universitat Ramon Llull 
Universitat Oberta de Catalunya 
Universitat de Vic 
Universitat Internacional de Catalunya 
Universitat Abat Oliba CEU
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3. Resten integrades en el sistema universitari de Catalunya les universitats públiques 
o privades que siguin posteriorment creades o reconegudes pel Parlament de 
Catalunya.” 

Dos. Es modifica l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 1/2003, que resta redactat de la 
manera següent: 

“2. Els objectius de les universitats s’assoleixen principalment per mitjà de l’estudi, la 
docència, la recerca i la transferència del coneixement, a fi de contribuir al 
desenvolupament, la innovació, la competitivitat i la millora del progrés econòmic, 
cultural i social de Catalunya, de manera responsable i equitativa.“ 

Tres. Es modifica la lletra a) de l’article 4 de la Llei 1/2003, que resta redactada de la 
manera següent: 

“a) El principi d’autonomia universitària reconegut constitucionalment, que significa que 
cada universitat és dipositària de l’interès general de l’educació superior, que assumeix 
la plena llibertat d’organització i funcionament, amb capacitat d’autogovern, i que 
compleix els deures de retiment de comptes davant la societat, de transparència i 
avaluació de la seva activitat.” 

Quatre. Es modifica la lletra d) de l’article 4 de la Llei 1/2003, que resta redactada de la 
manera següent: 

“d) La concepció de la universitat com a espai de compromís social i participatiu, de 
solidaritat i cooperació internacional i de responsabilitat social, i com a motor de 
processos de millora de la societat.” 

Cinc. Es modifica la lletra i) de l’article 4 de la Llei 1/2003, que resta redactada de la 
manera següent: 

“i) L’especialització i la complementarietat entre universitats; l’eficiència en la gestió 
dels recursos i la col∙laboració, cooperació i coordinació d’accions per assolir la plena 
integració de les universitats a l’espai europeu d’ensenyament superior i a l’àrea 
europea de recerca, i per intensificar la presència de les universitats de Catalunya a 
Europa i al món.” 

Sis. Es modifica l’article 6 de la Llei 1/2003, que resta redactat de la manera següent: 

“Article 6 
Llengua 

“1. El català és la llengua pròpia de les universitats de Catalunya i, d’acord amb 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, és la llengua que s’ha d’utilitzar normalment com a 
llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament universitari. 

2. El català és la llengua oficial de les universitats de Catalunya, com també ho és el 
castellà. L’ús de les llengües oficials en les activitats universitàries es regeix per 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i per la legislació catalana sobre política lingüística 
que sigui d’aplicació. El professorat i l’estudiantat tenen dret a expressar-se, oralment i 
per escrit, en la llengua oficial que elegeixin. 

3. El Govern i les universitats, en exercici de les competències respectives, han 
d’estimular el coneixement i l’ús del català en tots els àmbits de l’activitat universitària i 
fomentar-ne l’aprenentatge entre tots els membres de la comunitat universitària, a fi
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que el coneixement suficient del català esdevingui un valor afegit per als membres de 
la comunitat universitària de Catalunya. 

4. Les universitats han d’establir les mesures necessàries perquè el coneixement i l’ús 
normal del català s’efectuï de manera compatible amb la captació i retenció en el 
sistema universitari de Catalunya del millor talent de qualsevol procedència. 

5. El professorat universitari, llevat del professorat visitant i altres casos anàlegs, ha de 
conèixer suficientment les dues llengües oficials, d’acord amb les exigències de llurs 
tasques acadèmiques. Les universitats han de garantir que en els processos de 
selecció i accés s’acrediti el coneixement suficient de la llengua catalana,  tret de les 
excepcions que la universitat determini en la seva normativa interna, en funció de la 
temporalitat del contracte o de les específiques característiques de les tasques 
acadèmiques vinculades a la recerca o a la docència en terceres llengües. 

6. En els casos que així ho justifiquin, les universitats poden requerir al professorat 
permanent, l’acreditació del coneixement del català amb posterioritat als processos 
d’accés i selecció, per potenciar i afavorir la captació de talent. La normativa interna de 
la universitat ha d’establir els procediments adequats per tal que el coneixement del 
català sigui efectivament acreditat en un moment posterior i ha de garantir els drets 
lingüístics dels i les estudiants. 

7. El departament competent en matèria d’universitats i les universitats han de 
procurar que l’accés i la incorporació de nous membres a la comunitat universitària no 
alteri els usos lingüístics docents normals i el procés de normalització lingüística de les 
universitats, mitjançant programes d’acolliment lingüístic. 

8. El departament competent en matèria d’universitats i les universitats, en l’àmbit de 
les competències respectives, han d’establir programes de foment del coneixement de 
terceres llengües que puguin incloure tant l’ús d’aquestes llengües en les activitats 
acadèmiques de la universitat com l’oferta de crèdits específics de cada titulació.” 

Set. Es modifica l’article 23 de la Llei 1/2003, que resta redactat de la manera següent: 

“Article 23 
Els instituts universitaris de recerca 

1. Els instituts universitaris de recerca són centres dedicats a la recerca i a la creació 
artística que, a més de llurs activitats pròpies, poden organitzar o desenvolupar estudis 
universitaris de postgrau, en els termes que estableix la Llei orgànica d’universitats i 
els estatuts de les universitats. 

2. La creació, la supressió, la modificació, l’adscripció i la desadscripció dels instituts 
universitaris de recerca les efectua el departament competent en matèria 
d’universitats, a proposta del consell de govern o a iniciativa pròpia amb l’acord del 
consell de govern i, en tot cas, amb l’informe favorable del consell social de la 
universitat. 

3. Les universitats i els instituts universitaris adscrits han de formalitzar un conveni en 
el qual s’acordin les condicions d’adscripció. En aquest conveni s’ha de determinar 
com s’imputen els resultats de la recerca i de la transferència del coneixement de 
l’institut a la universitat o universitats d’adscripció.“ 

Vuit. S’afegeix un nou apartat, el 2, i s’afegeix el número 1 davant del primer paràgraf 
de l’article 42 de la Llei 1/2003, que resta redactat de la manera següent:
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“Article 42 
Tipologia de personal acadèmic 

1. El personal acadèmic de les universitats públiques és integrat pel professorat dels 
cossos docents universitaris, pel professorat contractat i pels investigadors propis i 
vinculats, contractats d’acord amb la normativa vigent. 

2. El personal acadèmic de les universitats privades és integrat pel professorat i pel 
personal de recerca, d’acord amb allò que estableixin llurs normes de funcionament 
intern i la normativa vigent aplicable.“ 

Nou. Es modifica l’article 44 de la Llei 1/2003, que resta redactat de la manera 
següent: 

“Article 44 
El professorat contractat 

1. Són professorat contractat permanent el professorat catedràtic i el professorat 
agregat. 

2. Són professorat contractat temporal el professorat lector, els professorat associat, i 
els professorat visitant.” 

Deu. L’article 48 de la Llei 1/2003, resta sense contingut. 

Onze. Es modifica l’article 49 de la Llei 1/2003, que resta redactat de la manera 
següent: 

“Article 49 
El professorat lector 

1. El professorat lector és el professorat ajudant doctor i és contractat per la universitat 
amb l’objecte de desenvolupar tasques docents i de recerca en la fase inicial de la 
seva carrera acadèmica. 

2. El professorat lector és contractat amb dedicació a temps complet i amb caràcter 
temporal. 

3. Per a ésser admès als processos selectius que la universitat convoqui per a accedir 
com a professor o professora lector, les persones candidates han de complir els 
requisits següents: 

a) Estar en possessió del títol de doctor. 
b) Disposar d’una avaluació positiva de la seva activitat per l’Agència per a la Qualitat 
del sistema universitari de Catalunya, d’acord amb la Llei orgànica d’universitats. 

4. L’estada de la persona candidata en universitats o centres de recerca de reconegut 
prestigi diferents de la universitat convocant es considera mèrit preferent en els 
processos selectius que la universitat convoqui per a accedir com a professor o 
professora lector. 

5. La durada del contracte no pot ser inferior a un any ni superior a cinc anys; i es pot 
prorrogar o renovar si s’ha concertat per una durada inferior a la màxima, sense que la 
durada total pugui excedir d’aquests 5 anys.
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6. El temps total de durada conjunta dels contractes com a professorat lector i com a 
ajudant, en la mateixa o en distinta universitat, no pot excedir de vuit anys”. 

Dotze. Es modifica l’article 50 de la Llei 1/2003, que resta redactat de la manera 
següent: 

“Article 50 
El professorat associat 

El professorat associat és contractat en règim de dedicació a temps parcial, amb 
caràcter temporal i en règim laboral, en els termes previstos a la Llei orgànica 
d’universitats, entre els especialistes de reconeguda competència que acreditin exercir 
llur activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari, per a desenvolupar 
tasques docents a la universitat. Disposa de plena capacitat docent en l’àmbit de la 
seva competència.” 

Tretze. Es modifica l’apartat 1 de l’article 52 de la Llei 1/2003, que resta redactat de la 
manera següent: 

“Article 52 
El professorat emèrit 

1. El professorat emèrit pot ser nomenat en funció de les necessitats de la universitat, i 
d’acord amb els seus estatuts, entre professores i professors jubilats de la mateixa 
universitat o d’una altra, que hagin prestat serveis destacats a la universitat.” 

Catorze. L’article 53  de la Llei 1/2003, resta sense contingut. 

Quinze. Es modifica l’apartat 1 de l’article 56 de la Llei 1/2003, que resta redactat de la 
manera següent: 

“1. El professorat contractat permanent pot sol∙licitar llicències i excedències, i el 
professorat lector pot sol∙licitar llicències, per a les activitats següents:” 

Setze. Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 56 de la Llei 1/2003, que resten 
redactats de la manera següent: 

“3. L’excedència s’atorga per un període no superior a cinc anys. Es concedeix sense 
acreditació de retribucions de la universitat d’origen i implica la suspensió automàtica 
del contracte. 

4. El reingrés a la universitat es produeix de forma automàtica, a sol∙licitud de la 
persona interessada, en un lloc de treball de la mateixa categoria i en el mateix 
departament o centre de recerca d’origen.” 

Disset. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 57 de la Llei 1/2003, que resten 
redactats de la manera següent: 

“1. Sens perjudici de les llicències i les excedències que es reconeguin a la normativa 
laboral i, si s’escau, al conveni col∙lectiu aplicable, el professorat contractat permanent 
pot gaudir per una sola vegada d’una excedència especial per a un període màxim de 
quatre anys. 

2. El reingrés a la universitat es produeix de forma automàtica, a sol∙licitud de la 
persona interessada, en un lloc de treball de la mateixa categoria i en el mateix 
departament o centre de recerca d’origen.”
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Divuit. Es modifica l’article 63 de la Llei 1/2003, que resta redactat de la manera 
següent: 

“Article 63 
Contractes per obra o servei 

Les universitats poden contractar personal investigador, personal tècnic o altre 
personal per a una obra o un servei determinat, per al desenvolupament de projectes 
concrets de recerca científica o tècnica, d’acord amb la normativa vigent.” 

Dinou. Es modifica l’apartat 2 de l’article 69 de la Llei 1/2003, que resta redactat de la 
manera següent: 

“2. Els becaris i becàries de recerca tenen els drets i les obligacions que els reconeix 
la normativa vigent i els que la universitat estableixi en la seva normativa interna. En 
tot cas han de gaudir del dret d’accés i ús de les instal∙lacions de la universitat “ 

Vint. Es modifica l’article 70 de la Llei 1/2003, que resta redactat de la manera 
següent: 

“Article 70 
Els i les ajudants 

1. Excepcionalment, les universitats poden contractar ajudants entre aquells que hagin 
estat admesos o estiguin en condicions de ser admesos als estudis de doctorat amb la 
finalitat de completar la seva formació docent i investigadora. Els i les ajudants poden 
col∙laborar en tasques docents d’acord amb la normativa interna de la universitat amb 
els límits previstos a la Llei orgànica d’universitats. 

2. El contracte s’efectua amb dedicació a temps complet i amb caràcter temporal i es 
concerta en els termes previstos a la Llei orgànica d’universitats. 

3. La durada del contracte no pot ser inferior a 1 any ni superior a 5 anys, i es pot 
prorrogar o renovar si s’ha concertat per una durada inferior a la màxima, sense que la 
durada total pugui excedir d’aquests 5 anys.” 

Vint-i-u. Es modifica l’article 72 de la Llei 1/2003, que resta redactat de la manera 
següent: 

“Article 72 
Retribucions addicionals 

El Govern de la Generalitat pot establir per al personal docent i investigador, 
funcionari i contractat, retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca, de 
gestió, de competència lingüística, de desenvolupament tecnològic i de transferència 
del coneixement, que s’assignen per mitjà del consell social a proposta del consell de 
govern, amb la valoració prèvia dels mèrits mitjançant l’avaluació de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.” 

Vint-i-dos. S’afegeix un nou apartat 2, a l’article 78 de la Llei 1/2003, que resta redactat 
de la manera següent: 

“2. Les universitats han de propiciar en els òrgans col∙legiats la presència equilibrada 
de dones i homes.”
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Vint-i-tres. Es modifica l’apartat 4 de l’article 79 de la Llei 1/2003, que resta redactat de 
la manera següent: 

“4. El rector o rectora és elegit per la universitat, en la forma que indiquin els seus 
estatuts d’acord amb el que estableix la Llei orgànica d’universitats, i és nomenat pel 
Govern.” 

Vint-i-quatre. Es modifica la lletra c) de l’article 88 de la Llei 1/2003, que resta 
redactada de la manera següent: 

“c) Emetre informe a l’acord del consell de govern, i a petició d’aquest òrgan, relatiu a 
la creació, la modificació i la supressió dels ensenyaments conduents a l’obtenció de 
títols universitaris oficials i dels centres docents i els instituts universitaris de recerca, 
quan sigui a iniciativa del departament competent en matèria d’universitats.” 

Vint-i-cinc. Es modifica la lletra g) de l’article 88 de la Llei 1/2003, que resta redactada 
de la manera següent: 

“g) Elaborar, amb la col∙laboració amb el consell de govern, i aprovar un pla anual 
d’actuacions destinat a promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn 
cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de l’activitat universitària 
i promoure vincles de col∙laboració mútua entre universitats i amb entitats socials 
representatives.” 

Vint-i-sis. Es modifica la lletra a) de l’article 90 de la Llei 1/2003, que resta redactada 
de la manera següent: 

“a) Designar i fer cessar com a membres del consell de govern de la universitat, quan 
així ho estableixin els estatuts de la universitat, i fins a un màxim de tres, els membres 
del consell social, d’entre els nomenats com a persones representatives de la societat 
catalana.” 

Vint-i-set. Es modifica la lletra b) de l’article 90 de la Llei 1/2003, que resta redactada 
de la manera següent: 

“b) Acordar, si escau, dins dels límits que fixi el Govern de la Generalitat i a proposta 
del consell de govern de la universitat, l’assignació singular i individual de retribucions 
addicionals per mèrits docents, de recerca, de gestió, de competència lingüística, de 
desenvolupament tecnològic i de transferència del coneixement al personal docent i 
investigador funcionari i contractat.” 

Vint-i-vuit. L’apartat 2 de l’article 101  de la Llei 1/2003,  resta sense contingut. 

Vint-i-nou. Es modifica l’apartat 3 de l’article 101 de la Llei 1/2003, que passa a ser 
l’apartat 2, i que resta redactat de la manera següent: 

“2. El reconeixement d’universitats privades pel Parlament requereix prèviament la 
comprovació per part del departament competent en matèria d’universitats, de la 
garantia suficient del respecte a l’autonomia universitària, de llur qualitat acadèmica, 
de l’activitat de recerca i de transferència del coneixement, i de llur viabilitat 
econòmica. A aquests efectes, i sens perjudici dels requisits bàsics que siguin 
exigibles, el Govern de la Generalitat pot establir els requisits i les garanties de 
suficiència econòmica i de qualitat que siguin pertinents.“ 

Trenta. Es modifica la lletra a) de l’article 104 de la Llei 1/2003, que resta redactada de 
la manera següent:
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“a) La creació, la modificació i la supressió, en universitats públiques, de facultats, 
escoles i instituts universitaris de recerca i de tots els altres centres o estructures que 
organitzen ensenyaments oficials en modalitat presencial o no presencial, a proposta 
del consell de govern o a iniciativa pròpia amb l’acord del consell de govern. En 
ambdós casos és preceptiu l’informe favorable del consell social de la universitat.” 

Trenta-u. Es modifica la lletra c) de l’article 104 de la Llei 1/2003, que resta redactada 
de la manera següent: 

“c) La implantació i la supressió, en universitats públiques, d’ensenyaments, 
presencials o virtuals conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials, a proposta 
del consell de govern o a iniciativa pròpia amb l’acord del consell de govern. En 
ambdós casos és preceptiu l’informe favorable del consell social de la universitat.” 

Trenta-dos. Es modifica l’article 105 de la Llei 1/2003, que resta redactat de la manera 
següent: 

“Article 105 
Adscripció 

1. Correspon al departament competent en matèria d’universitats, a proposta del 
consell de govern i amb l’informe  favorable del consell social de la universitat, aprovar 
l’adscripció o la desadscripció a una universitat pública de centres docents 
d’ensenyament superior, de titularitat pública o privada per a impartir títols oficials, i 
també la implantació o la supressió d’ensenyaments oficials de caràcter presencial o 
virtual en els dits centres. Els centres docents d’ensenyament superior de titularitat 
privada també podran ser adscrits a una universitat privada. 

2. L’establiment a Catalunya de centres docents d’ensenyament superior adscrits a 
una universitat de fora del sistema universitari de Catalunya requereix l’autorització del 
departament competent en matèria d’universitats a proposta de la universitat 
corresponent, prèvia comprovació que ha estat autoritzada l’adscripció per la 
Comunitat Autònoma de la qual depèn la Universitat. 

3. L’adscripció comporta l’obligació del centre de retre comptes i facilitar informació als 
òrgans de govern que la universitat determini i al consell social, així com al 
departament competent en matèria d’universitats. 

4. La universitat és la responsable de garantir la qualitat dels ensenyaments i dels 
altres serveis que presten els seus centres docents adscrits i ha de vetllar per a la 
viabilitat d’aquests centres. La funció supervisora l’ha de portar a terme un delegat o 
delegada nomenat o nomenada pel rector o la rectora d’acord amb el consell social.” 

Trenta-tres. Es modifica l’apartat 1 de l’article 107 de la Llei 1/2003, que resta redactat 
de la manera següent: 

“1. Correspon al departament competent en matèria d’universitats emetre un informe 
dels plans d’estudis i de les seves modificacions, a petició del rector o rectora i 
prèviament a la seva avaluació i verificació, d’acord amb la normativa vigent.” 

Trenta-quatre. Es modifica l’article 108 de la Llei 1/2003, que resta redactat de la 
manera següent: 

“Article 108 
Inici d’activitats
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El departament competent en matèria d’universitats autoritza, a sol∙licitud del rector o 
rectora, l’inici d’activitats dels estudis en els centres universitaris propis o adscrits, un 
cop aprovat el caràcter oficial del títol.” 

Trenta-cinc. Es modifica la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 109 de la Llei 1/2003, que 
resta redactada de la manera següent: 

“a) Els actes i els negocis jurídics que modifiquen la personalitat jurídica o l’estructura 
d’una universitat privada, o que impliquen la transmissió o la cessió, entre vius, total o 
parcial, a títol onerós o gratuït, de la titularitat directa o indirecta que les persones 
físiques o jurídiques exerceixen sobre les universitats privades o sobre els centres 
docents universitaris privats adscrits a universitats públiques o privades.” 

Trenta-sis. Es modifica l’article 114 de la Llei 1/2003, que resta redactat de la manera 
següent: 

“El departament competent en matèria d’universitats ha d’exercir la funció inspectora 
per a garantir que les universitats i els centres universitaris del sistema universitari de 
Catalunya compleixen els requisits establerts per la normativa vigent en relació amb 
les actuacions regulades per aquest capítol i, si escau, els compromisos adquirits pels 
titulars de les universitats i els centres universitaris privats.” 

Trenta -set. Es modifica l’apartat 2 de l’article 119 de la Llei 1/2003, que resta redactat 
de la manera següent: 

“2. Els contractes-programa han d’establir indicadors i altres elements de mesura del 
grau d’acompliment dels objectius fixats i de l’eficiència en la seva aplicació; han de 
poder valorar els resultats de les actuacions desenvolupades; han d’incloure objectius 
de millora de la qualitat de la universitat i han de permetre introduir elements de 
flexibilització per adoptar decisions estratègiques sobre el finançament de la 
universitat.” 

Trenta-vuit. S’afegeix un nou apartat, el 3, a l’article 119 de la Llei 1/2003, que resta 
redactat de la manera següent: 

“3. Els contractes-programa han de ser avaluats anualment i al final de la seva 
vigència, i han de contenir els mecanismes d’informació i de seguiment necessaris 
entre el departament competent en matèria d’universitats i la universitat corresponent.” 

Trenta-nou. Es modifica l’article 161 de la Llei 1/2003, que resta redactat de la manera 
següent: 

“1. El pressupost de les universitats públiques es regeix per aquesta Llei, sens 
perjudici de les bases estatals establertes per la Llei orgànica d’universitats, per la 
normativa de finances i pressupostària de la Generalitat, per la normativa que la 
desplega i pels estatuts o altra normativa interna de la universitat. 

2. La universitat s’ha d’ajustar als compromisos que en matèria d’equilibri 
pressupostari tingui assumits l’Administració de la Generalitat.” 

Quaranta. S’afegeix un nou apartat, el 2, i s’afegeix el número 1 davant del primer 
paràgraf de l’article 165 de la Llei 1/2003, que resta redactat de la manera següent: 

“Article 165 
Comptabilitat
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1. Les universitats públiques han d’aplicar el Pla especial de comptabilitat pública que 
aprovi, un cop escoltades les universitats, la Intervenció General de la Generalitat. En 
tot el que no estableixi el Pla especial de comptabilitat, és aplicable el Pla general de 
comptabilitat pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

2. Les universitats públiques han de portar una comptabilitat analítica, d’acord amb les 
instruccions que indiqui el departament competent en matèria d’universitats i la 
Intervenció General, un  cop escoltades les universitats.” 

Quaranta-u. Es modifica l’apartat 3 de la disposició addicional segona de la Llei 
1/2003, que resta redactada de la manera següent: 

“3. El departament competent en matèria d’universitats i les universitats públiques 
formen part d’una estructura tècnica que té com a finalitat assumir la representació de 
la part pública en la negociació de convenis, acords i pactes col∙lectius i assistir a les 
universitats públiques per a aplicar-los i administrar-los.” 

Quaranta-dos. La disposició addicional quarta de la Llei 1/2003, resta sense contingut. 

Quaranta-tres. Es modifica la disposició addicional dotzena de la Llei 1/2003, que resta 
redactada de la manera següent: 

“Dotzena 
Interrupció del còmput del contracte 

Les situacions d’incapacitat temporal, maternitat o paternitat i d’adopció o d’acolliment 
dels i de les ajudants i del professorat lector durant el període de durada del contracte, 
interrompran el seu còmput”. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera 
El professorat col∙laborador 

1. Excepcionalment, les universitats poden contractar professorat col∙laborador amb 
l’objecte de desenvolupar tasques docents, als efectes de cobrir les necessitats de 
docència qualificada en àmbits específics de coneixement, d’acord amb allò que 
estableix la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 4/2007. 

2. Per a ésser admeses als processos selectius que la universitat convoqui per accedir 
com a professor o professora col∙laborador, les persones candidates han de disposar 
d’un informe favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya. Aquest informe té validesa indefinida. 

3. El professorat col∙laborador permanent al qual fa referència la disposició addicional 
tercera de la Llei orgànica 4/2007, que gaudeixi del títol de doctor o doctora, pot 
accedir directament a la categoria de catedràtic o catedràtica contractat o de 
professorat agregat sempre i quan disposi de l’acreditació corresponent d’acord amb el 
que preveu l’article 47.1.d) de la Llei d’universitats de Catalunya. 

4. El professorat col∙laborador permanent amb títol de doctor pot gaudir de les 
excedències i llicències previstes a l’article 56 de la Llei d’universitats de Catalunya. El 
reingrés a la universitat es produeix de forma automàtica a sol∙licitud de la persona 
interessada, en un lloc de treball de la mateixa categoria i del mateix departament o 
centre de recerca d’origen. L’atorgament de les llicències i excedències correspon al
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rector o rectora i s’ha d’ajustar al procediment i les condicions que determini la 
universitat en la seva normativa interna. 

Segona 
Contractació permanent de personal 

Als efectes d’allò establert a la disposició final tercera de la Llei orgànica 4/2007, la 
contractació amb caràcter permanent a la universitat de personal docent i investigador 
i dels investigadors o investigadores als quals fa referència l’article 17.3 de la Llei 
13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la investigació científica i 
tècnica (BOE, núm. 93, de 18.4.1986), s’efectua prèvia convocatòria pública, d’acord 
amb les necessitats de personal de la universitat i en funció de les seves disponibilitats 
pressupostàries, en la categoria de catedràtic o catedràtica o de professorat agregat, 
sempre i quan es compleixin els requisits d’admissió previstos a l’article 47 de la Llei 
d’universitats de Catalunya, i se superi el procés selectiu corresponent. 

Tercera 
Pla Serra Húnter 

1. El Pla Serra Húnter té com a objectiu final l’atracció i captació per les universitats 
catalanes de professorat d’alta qualitat i talent de fora de l’àmbit català, així com la 
retenció del millor talent. 

2. El Govern de la Generalitat ha de concretar els objectius i els criteris del Pla Serra 
Húnter i ha d’acordar els requisits de qualitat que el professorat ha d’acreditar en 
l’accés i la selecció als efectes de la seva incorporació al Pla, així com els incentius 
econòmics que, si és el cas, corresponguin. 

3. Correspon al Govern de la Generalitat, si escau, nomenar, a proposta de la persona 
titular del departament competent en matèria d’Universitats, un director o directora del 
Pla entre experts de reconegut prestigi en l’àmbit acadèmic. Correspon a l’Agència per 
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya l’avaluació, amb caràcter biennal, 
del Pla. L’informe d’avaluació s’ha de posar en coneixement del Govern de la 
Generalitat. 

4. Als efectes del que prescriuen els apartats anterior s’autoritza el Govern de la 
Generalitat a adoptar els acords necessaris per a materialitzar el Pla. 

5. El Pla és vigent fins a l’any 2020. 

Quarta 
Pla d’estabilització pressupostària 

1. Les universitats públiques que aprovin la liquidació dels seus pressupostos amb un 
romanent de tresoreria genèric negatiu, hauran d’elaborar un pla d’estabilització 
pressupostària que haurà de ser aprovat pel consell social. 

2. El pla d’estabilització pressupostària haurà de determinar les polítiques d’ingressos i 
despeses a aplicar per la universitat amb la finalitat de corregir la situació 
d’incompliment d’equilibri pressupostari en un termini màxim de cinc anys. 

3. El pla d’estabilització pressupostària s’ha de presentar al departament competent en 
matèria d’universitats en el termini màxim de dos mesos des de l’aprovació de la 
liquidació del pressupost en què s’hagi produït el romanent genèric negatiu.
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4. El departament competent en matèria d’universitats podrà eximir la universitat de la 
presentació del pla d’estabilització pressupostària quan la universitat justifiqui que el 
romanent genèric negatiu es produeix com a conseqüència de situacions transitòries 
de finançament que es preveuen resoldre en els propers exercicis. En aquest cas la 
universitat haurà de presentar una memòria explicativa plurianual. 

Cinquena 
Desenvolupament i execució del pressupost 

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’hauran d’aprovar les 
normes i els procediments de caràcter pressupostari a què fa esment l’article 162 de la 
Llei d’universitats de Catalunya. 

Sisena 
Referències al Consell de Coordinació Universitària 

Les referències que la Llei d’universitats de Catalunya efectua al Consell de 
Coordinació Universitària s’han d’entendre referides a la Conferència General de 
Política Universitària o al Consell d’Universitats, d’acord amb allò que estableix la 
disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 4/2007. 

Setena 
Mesa d’universitats 

1. Per a la negociació col∙lectiva de totes aquelles matèries i condicions de treball 
comuns que afecten tots els empleats públics de les universitats públiques catalanes 
es constituirà una Mesa d’universitats presidida per l’Administració de la Generalitat, 
mitjançant el departament competent en matèria d’universitats, en la qual estaran 
legitimats, per una part, les universitats públiques catalanes, i per l’altra part, les 
organitzacions sindicals més representatives a nivell estatal, les organitzacions 
sindicals més representatives a nivell de Comunitat Autònoma, així com els sindicats 
que hagin obtingut el 10 per cent o més dels representants en les eleccions als òrgans 
de representació del personal funcionari i del personal laboral en  el conjunt de les 
universitats públiques. 

2. La negociació col∙lectiva en l’àmbit de les universitats públiques catalanes es regirà 
pels criteris de primacia, competència i complementarietat entre les diferents unitats 
negociadores. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
Modificació de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat 

S’afegeix un nou apartat, el  2, a l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (DOGC. 
núm. 923, de 4.12.1987) amb el següent redactat: 

“2. Les limitacions establertes a les lletres b) i e) no seran d’aplicació al personal 
docent i investigador contractat permanent a la universitat quan participi en empreses 
de base tecnològica promogudes per la seva universitat o per alguna de les entitats 
previstes a l’article 84 de la Llei orgànica d’universitats, creades a partir de patents o 
de resultats generats per projectes de recerca realitzats a la universitat, sempre que 
existeixi un acord explícit del consell de govern de la universitat, previ informe del 
consell social, que permeti la creació d’aquesta empresa”.
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Segona 
Autorització per a refondre la Llei 1/2003 i aquesta Llei 

S’autoritza el Govern perquè refongui en un text únic la Llei 1/2003 i aquesta llei. 
Aquesta refosa ha de comprendre la regularització, l’aclariment i l’harmonització de les 
disposicions esmentades.


