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Exposició de motius 

 

III 

La Llei estableix una distinció nítida entre les funcions de govern, representació, control i assessorament, i 
cada una de les funcions correspon a un òrgan diferent en l'estructura de la universitat. Igualment, es reforcen 
els processos executius de presa de decisions del rector i del consell de govern, i s'estableixen esquemes de 
coparticipació i corresponsabilitat entre societat i universitat; per a això, respectant l'autonomia de les 
universitats, es completen les competències del consell social perquè pugui assumir la supervisió de totes les 
activitats de caràcter econòmic de la universitat i el rendiment dels seus serveis. 

... 

El consell social es configura com l'òrgan de relació de la universitat amb la societat. A aquest òrgan 
correspon supervisar l'activitat econòmica de la universitat i el rendiment dels serveis, així com aprovar els 
pressupostos. La seva regulació correspon a la llei de les comunitats autònomes. El constitueixen personalitats 
de la vida cultural, professional, econòmica i social que no poden ser de la pròpia comunitat acadèmica, 
exceptuant-ne el rector, el secretari general i el gerent. 

 

Títol I - De la naturalesa, la creació, el reconeixement i el règim jurídic de les universitats 

 

Article 6 - Règim jurídic 

6.4. En les universitats públiques, les resolucions del rector i els acords del consell social, del consell de 
govern i del claustre universitari exhaureixen la via administrativa i són impugnables directament davant de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, d'acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
Títol II - De l'estructura de les universitats 

 

Capítol I - De les universitats públiques 
 
Article 7 - Centres i estructures 

Les universitats públiques estan integrades per escoles, facultats, departaments, instituts universitaris de 
recerca, escoles de doctorat i per altres centres o estructures necessaris per a l’exercici de les seves funcions. 

El Govern, amb l’informe previ de la Conferència General de Política Universitària i del Consell 
d’Universitats, ha de determinar amb caràcter general els requisits bàsics per a la creació i, si s’escau, el 
manteniment d’aquests centres i estructures. 

 
Article 8 - Facultats, escoles i escoles de doctorat 

8.1 Les escoles i les facultats són els centres encarregats de l’organització dels ensenyaments i dels 
processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a l’obtenció de títols de grau. També poden 
impartir ensenyaments conduents a l’obtenció d’altres títols, així com portar a terme les altres funcions que 
determini la universitat. 

8.2 La creació, la modificació i la supressió dels centres esmentats, així com la implantació i la supressió 
dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el 
territori nacional, de conformitat amb el que disposen els articles 7 i 35, les acorda la comunitat 



autònoma, o bé per iniciativa pròpia, amb l’acord del consell de govern de la universitat, o bé per 
iniciativa de la universitat, mitjançant proposta del consell de govern, en els dos casos amb l’informe 
previ favorable del consell social. 

8.3 Del que s’assenyala a l’apartat anterior se n’ha d’informar la Conferència General de Política 
Universitària. 

8.4 Les escoles de doctorat són unitats creades per una o diverses universitats, per si mateixes o en 
colꞏlaboració amb altres organismes, centres, institucions i entitats amb activitats de R + D + i, nacionals o 
estrangeres, que tenen per objecte fonamental l’organització, dins del seu àmbit de gestió, del doctorat en 
una o diverses branques de coneixement o amb caràcter interdisciplinari. 

Les universitats poden crear escoles de doctorat d’acord amb el que preveuen la seva normativa pròpia i la de la 
respectiva comunitat autònoma. La seva creació s’ha de notificar al Ministeri d’Educació, als efectes de la 
seva inscripció en el Registre d’universitats, centres i títols. 

 
Article 10 - Instituts universitaris de recerca 

10.1 Els instituts universitaris de recerca són centres dedicats a la recerca científica i tècnica o a la creació 
artística. Poden organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i de postgrau segons els 
procediments que prevegin els estatuts, i proporcionar assessorament tècnic en l'àmbit de les seves 
competències. 

Els instituts universitaris de recerca es regeixen per aquesta Llei, pels estatuts, pel conveni de creació o 
d'adscripció, si s'escau, i per les normes pròpies. 

10.2 Els instituts universitaris de recerca poden ser constituïts per una o més universitats, o conjuntament amb 
altres entitats públiques o privades mitjançant convenis o altres formes de cooperació, de conformitat amb 
els estatuts. 

Així mateix, les universitats, conjuntament amb els organismes públics de recerca, amb els centres del Sistema 
Nacional de Salut i amb altres centres de recerca públics o privats sense ànim de lucre, promoguts i participats 
per una administració pública, poden constituir instituts mixtos de recerca. A aquests efectes, i d’acord amb el 
que estableixin els estatuts de les universitats, el personal docent i investigador pot ser adscrit a aquests instituts 
mixtos de recerca. 

10.3 Per crear i suprimir els instituts universitaris de recerca cal atenir-se al que disposa l'apartat 2 de 
l'article 8. 

10.4 Mitjançant conveni, es poden adscriure a universitats públiques, com a instituts universitaris de recerca, 
institucions o centres de recerca de caràcter públic o privat. L’aprovació de l’adscripció o, si s’escau, 
desadscripció correspon a la comunitat autònoma, o bé per iniciativa pròpia, amb l’acord del consell de 
govern de la universitat i amb l’informe favorable previ del consell social, o bé per iniciativa de la universitat 
mitjançant proposta del consell de govern, amb l’informe favorable previ del consell social. 

Del que assenyala el paràgraf anterior se n’ha d’informar la Conferència General de Política Universitària. 

 
Article 11 - Centres d'educació superior adscrits a universitats 

11.1 L’adscripció mitjançant conveni a una universitat pública de centres docents de titularitat pública o 
privada per impartir estudis conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori 
nacional requereix l’aprovació de la comunitat autònoma, a proposta del consell de govern de la universitat, 
amb l’informe favorable previ del seu consell social. 

L’adscripció mitjançant conveni a una universitat privada de centres docents de titularitat privada per 
impartir estudis conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional 
requereix l’aprovació de la comunitat autònoma, a proposta de la universitat. 

 
 



Títol III - Del govern i la representació de les universitats 
 

Capítol I - De les universitats públiques 

 
Article 13 - Òrgans de govern i representació de les universitats públiques 

Els estatuts de les universitats públiques han d’establir, com a mínim, els òrgans següents: 

�� Colꞏlegiats: consell social, consell de govern, claustre universitari, juntes d’escola i facultat i consells de 
departament. 

... 

 
Article 14 - Consell social 

14.1 El consell social és l’òrgan de participació de la societat a la universitat, i ha d’exercir com a element 
d’interrelació entre la societat i la universitat. 

14.2 Correspon al consell social la supervisió de les activitats de caràcter econòmic de la universitat i del 
rendiment dels seus serveis i promoure la colꞏlaboració de la societat en el finançament de la universitat. Amb 
aquesta finalitat, ha d’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. Els 
consells socials poden disposar de l’oportuna informació i assessorament dels òrgans d’avaluació de les 
comunitats autònomes i de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació. 

Així mateix, li correspon aprovar el pressupost i la programació plurianual de la universitat, a proposta del 
consell de govern. A més, amb caràcter previ al tràmit de rendició de comptes a què es refereixen els articles 81 i 
84, li correspon aprovar els comptes anuals de la universitat i els de les entitats que en puguin dependre i sense 
perjudici de la legislació mercantil o una altra a què puguin estar sotmeses aquestes entitats en funció de la seva 
personalitat jurídica. 

14.3 La llei de la comunitat autònoma ha de regular la composició i les funcions del consell social i la 
designació dels seus membres d’entre personalitats de la vida cultural, professional, econòmica, laboral i social, 
que no poden ser membres de la mateixa comunitat universitària. No obstant això, són membres del consell 
social el rector, el secretari general i el gerent, així com un professor, un estudiant i un representant del 
personal d’administració i serveis, elegits pel consell de govern d’entre els seus membres. El president del 
consell social ha de ser nomenat per la comunitat autònoma en la forma que determini la Llei respectiva. 

14.4 El consell social, per a l'acompliment adequat de les seves funcions, disposa d'una organització de 
suport i de recursos suficients. 

 
Article 15 - Consell de govern 

15.2 El consell de govern està constituït pel rector, que el presideix, el secretari general i el gerent, per un 
màxim de 50 membres. En formen part els vicerectors, una representació de la comunitat universitària, que 
reflecteixi la composició dels diferents sectors en el claustre, i una representació de degans i directors, 
segons estableixin els estatuts. A més, quan ho determinin els estatuts, poden ser membres del consell de 
govern fins a un màxim de tres membres del consell social que no pertanyin a la mateixa comunitat 
universitària. 

 
Article 23 - Gerent 

Al gerent o a la gerent li correspon la gestió dels serveis administratius i econòmics de la universitat. És 
proposat pel rector i nomenat per aquest d’acord amb el consell social, atenent criteris de competència 
professional i experiència. El gerent no pot exercir funcions docents. 

 

 

 



Títol VI - Dels ensenyaments i els títols 
 
Article 35 - Títols oficials 

35.2 Per impartir ensenyaments oficials i expedir els corresponents títols oficials, amb validesa en tot el 
territori nacional, les universitats han de tenir l’autorització pertinent de la comunitat autònoma, segons el que 
disposa la seva legislació i el que preveu l’article 8 d’aquesta Llei, i obtenir la verificació del Consell 
d’Universitats que el pla d’estudis oportú s’ajusta a les directrius i les condicions establertes pel Govern. El 
procediment ha de preservar l’autonomia acadèmica de les universitats. 

 
Títol VIII - Dels estudiants 

 
Article 46 - Drets i deures dels estudiants 

46.3 Les universitats estableixen els procediments de verificació dels coneixements dels estudiants. En les 
universitats públiques, el consell social, amb l'informe previ del Consell de Coordinació Universitària, 
aprova les normes que regulen el progrés i la permanència a la universitat dels estudiants, d'acord amb les 
característiques dels estudis respectius. 

 
Títol IX - Del professorat 

 

Capítol I - De les universitats públiques 

 

Secció primera - Del personal docent i investigador contractat 

 
Article 55 - Retribucions del personal docent i investigador contractat 

55.2 Les comunitats autònomes també poden establir retribucions addicionals lligades a mèrits individuals per 
l’exercici de les funcions següents: activitat i dedicació docent, formació docent, recerca, desenvolupament 
tecnològic, transferència de coneixements i gestió. Dins els límits que per a aquesta finalitat fixin les 
comunitats autònomes, el consell social, a proposta del consell de govern, pot acordar l’assignació singular i 
individual d’aquests complements retributius. 

 

Secció segona - Del professorat dels cossos docents universitaris 

 
Article 69 - Retribucions del personal docent i investigador funcionari 

69.3 Les comunitats autònomes també poden establir retribucions addicionals lligades a mèrits individuals 
docents, investigadors, de desenvolupament tecnològic, de transferència de coneixement i de gestió per 
l’exercici de les funcions a què es refereixen els articles 33, 41.2 i 3. Dins dels límits que per a aquesta 
finalitat fixin les comunitats autònomes, el consell social, a proposta del consell de govern de la universitat, 
pot acordar l’assignació singular i individual dels complements retributius esmentats. 

 
Títol XI - Del règim econòmic i financer de les universitats públiques 

 
Article 80 - Patrimoni de la universitat 

80.3 L'administració i la disposició dels béns de domini públic, així com dels patrimonials, s'ha d'ajustar a les 
normes generals que regeixin en aquesta matèria. Sense perjudici que s'apliqui el que disposa la legislació 
sobre patrimoni històric espanyol, els actes de disposició dels béns immobles i dels mobles de valor 
extraordinari els acorda la universitat, amb l'aprovació del consell social, de conformitat amb les normes que 
determini la comunitat autònoma respecte a això. 

 

 



Article 81 - Programació i pressupost 

81.2 El pressupost ha de ser públic, únic i equilibrat, i ha de comprendre la totalitat dels ingressos i 
despeses. Per garantir un millor compliment de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, les universitats han de complir les obligacions següents: 

�� Han d’aprovar un límit màxim de despesa de caràcter anual que no es pot excedir. 

�� Els pressupostos i les seves liquidacions han de fer una referència expressa al compliment de 
l’equilibri i la sostenibilitat financers. 

81.3 El pressupost de les universitats ha de contenir en l'estat d'ingressos: 

�� Els preus d'ensenyaments propis, cursos d'especialització i els referents a les altres activitats 
autoritzades a les universitats s'han d'atenir al que estableixi el consell social, i en tot cas s'han 
d'aprovar juntament amb els pressupostos anuals en els quals s'hagin d'aplicar. 

81.4 L'estructura del pressupost de les universitats, el seu sistema comptable, i els documents que comprenen 
els seus comptes anuals s'han d'adaptar, en tot cas, a les normes que amb caràcter general s'estableixin per al 
sector públic. En aquest marc, als efectes de la normalització comptable, les comunitats autònomes poden 
establir un pla de comptabilitat per a les universitats de la seva competència. 

A l’estat de despeses corrents s’ha d’adjuntar la relació de llocs de treball del personal de totes les categories 
de la universitat especificant la totalitat dels costos d’aquesta i incloent-hi un annex en què figurin els llocs de 
nou ingrés que es proposen. Els costos del personal docent i investigador, així com d’administració i serveis, els 
ha d’autoritzar la comunitat autònoma, en el marc de la normativa bàsica sobre oferta d’ocupació pública. Així 
mateix, el nomenament de personal funcionari interí i la contractació de personal laboral temporal per les 
universitats ha de respectar la normativa bàsica estatal en la matèria. 

81.5 Les universitats estan obligades a retre comptes de la seva activitat davant l’òrgan de fiscalització de 
comptes de la comunitat autònoma, sense perjudici de les competències del Tribunal de Comptes. 

El pressupost de cada exercici s’ha de liquidar quant a la recaptació de drets i el pagament d’obligacions 

el 31 de desembre de l’any natural corresponent, i queden a càrrec de la tresoreria universitària tots els ingressos 
i pagaments pendents, segons les respectives contraccions. 

Les universitats han de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del primer dia de març de l’exercici 
següent. 

En cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, el consell social, en la primera sessió 
que celebri, ha de reduir despeses del nou pressupost per una quantia igual al dèficit produït. 

Aquesta reducció només es pot revocar per acord de l’òrgan esmentat, a proposta del rector, amb l’informe 
previ de l’interventor i l’autorització de l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma, quan la disponibilitat 
pressupostària i la situació de tresoreria ho permetin. 

Les transferències, amb càrrec als pressupostos de la comunitat autònoma, a favor, directament o indirectament, 
de les universitats requereixen l’aprovació i la posada en marxa de la reducció de despeses. 

Les universitats han de trametre còpia de la liquidació dels seus pressupostos i la resta de documents que 
constitueixin els seus comptes anuals a la comunitat autònoma en el termini establert per les normes 
aplicables de la comunitat autònoma. 

La manca de tramesa de la liquidació del pressupost, o la manca d’adopció de mesures en cas de liquidació amb 
romanent negatiu, faculta la comunitat autònoma per adoptar, en l’àmbit de les seves competències, les mesures 
necessàries per garantir l’estabilitat pressupostària de la universitat. 

 
Article 82 - Desenvolupament i execució dels pressupostos 

Les comunitats autònomes estableixen les normes i els procediments per desenvolupar i executar el pressupost de 
les universitats, així com per controlar-ne les inversions, les despeses i els ingressos, mitjançant les tècniques 
d'auditoria corresponents, sota la supervisió dels consells socials. 



En aquesta matèria és legislació supletòria la normativa que, amb caràcter general, sigui aplicable al sector 
públic. 

Als efectes previstos en el paràgraf q de l’article 4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, les universitats tenen la consideració d’organisme públic de recerca. 

 
Article 84 - Creació de fundacions i altres persones jurídiques 

Per promoure i dur a terme les seves finalitats, les universitats, per si soles o en colꞏlaboració amb altres entitats 
públiques o privades, i amb l’aprovació del Consell social, poden crear empreses, fundacions o altres persones 
jurídiques d’acord amb la legislació general aplicable. És aplicable el que disposen la Llei 2/2011, de 4 de març, 
d’economia sostenible, així com la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. 

La dotació fundacional o l’aportació al capital social i qualssevol altres aportacions a les entitats que preveu el 
paràgraf anterior, que es facin amb càrrec als pressupostos de la Universitat, queden sotmeses a la normativa 
vigent en aquesta matèria. 

Les entitats en el capital o fons patrimonial equivalent de les quals tinguin participació majoritària les 
universitats queden sotmeses a l’obligació de rendir comptes en els mateixos terminis i procediment que les 
mateixes universitats. 

 
Títol XII - Dels centres a l'estranger o que imparteixin ensenyaments d'acord amb sistemes 
educatius estrangers 

 
Article 85 - Centres a l'estranger 

85.1 Els centres dependents d'universitats espanyoles situats a l'estranger, que imparteixen ensenyaments 
conduents a obtenir títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, tenen una 

estructura i un règim singularitzats a fi d'acomodar-los a les exigències de l'entorn, d'acord amb el que determini 
el Govern i amb el que, si escau, disposin els convenis internacionals. 

En tot cas, la creació i la supressió l'acorda el Govern, a proposta conjunta dels ministres d'Educació, Cultura i 
Esport i d'Afers Exteriors, a proposta de consell social de la universitat i amb l'informe previ del consell de 
govern de la universitat, aprovada per la comunitat autònoma competent, amb l'informe previ del Consell de 
Coordinació Universitària. 

85.2 El que disposa l'apartat anterior és aplicable per poder impartir a l'estranger ensenyaments de  
modalitat presencial, conduents a obtenir títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el 
territori nacional. 

 


