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Abril 2003

La LUC, la Llei d’Universitats 
de Catalunya
El 20 de febrer de 2003 el Diari Oficial de la Generalitat publicava la Llei d'Universitats de Catalunya
(LUC) que entrava en vigor el 12 de març. Es tracta de la primera llei d’universitats aprovada pel
Parlament de Catalunya i emparada en les competències que corresponen a la Generalitat recone-
gudes a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en matèria d'ensenyaments i de recerca. La nova llei,
té especialment en compte les normes aprovades els darrers anys en matèria d'universitats, algu-
nes de les quals han restat incorporades, amb les modificacions corresponents, i s'insereix en el
marc bàsic de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU). 

La LUC s'estructura en un
títol preliminar i vuit títols.
Amb aquesta publicació
volem presentar alguns dels
àmbits regulats per la nova
llei que presenten més nove-
tats respecte a la normativa
anterior i que se centren en
l’àmbit del finançament, de
la contractació de professo-
rat, l’accés dels estudiants,
el paper de l’Agència de la
Qualitat del Sistema Univer-
sitari, el marc per a la inte-
gració a l’espai europeu i la
composició dels òrgans de
govern.

El 12 de febrer el Parlament va aprovar la Llei d’universitats
de Catalunya. La llei és el marc que regularà el sistema uni�
versitari d’acord amb les competències que té la Generalitat
de Catalunya. En el procés d’elaboració d’aquest nou marc
han participat les universitats catalanes i el resultat és un text
que el món universitari català ha valorat positivament en ter�
mes generals, tot condicionat per l’estret marge que ha dei�
xat la LOU.Entre els trets destacats de la llei per aconseguir
una universitat de qualitat hi ha la posada en marxa de
mecanismes dirigits a aconseguir personal docent i investi�
gador contractat de qualitat i el compromís de la Generalitat
d’incrementar un 30% el finançament del sistema durant els
propers deu anys. Igualment, la llei regula l’accés dels estu�

diants a la universitat i proporciona les eines per establir una
única prova reconeguda pel sistema universitari català.
Un altre aspecte interessant a conèixer és la regulació de la
composició i el funcionament del Consell Social. Finalment,
la LUC ha creat l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni�
versitari de Catalunya, un instrument per a la promoció i l’a�
valuació de la qualitat, tant dels ensenyaments com del pro�
fessorat i de l’activitat de recerca.
En les pàgines següents trobareu informació sobre aquests
elements redefinits per la nova llei i que condicionaran les
activitats del sistema universitari català dels propers anys.
El text complet de la Llei d'Universitats de Catalunya el
podeu trobar al portal PDI�PAS  (http://www.upc.es/pdi-pas)
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La Llei d’Universitats de Catalunya pre�
veu un increment de dotació pres-
supostària del 30%, en termes
reals, en el conjunt del període
2003-2010 i un finançament per part
de la Generalitat del 50% del cost de
creació, en dotze anys, de 1.200 pla�
ces d’agregacions i càtedres contrac�
tades.
Pel que fa al finançament de les des-
peses de funcionament de les universi�
tats públiques, la llei estableix tres clas�
ses d’aportacions: la genèrica, la com�
plementària, mitjançant contractes�
programa, i l’obtinguda per convocatò�
ries públiques. D’altra banda, el
finançament de les infraestructures i els
equipaments s’articula mitjançant el Pla
d’inversions universitàries.
A més, el títol VIII, sota l’epígraf "el
règim econòmic i financer de les univer�
sitats públiques", la llei regula determi�
nats aspectes relatius al patrimoni de
les universitats. 
Destaca la possibilitat que els projectes
d’obres per a la instal·lació, l’ampliació
i la millora d’estructures destinades a
serveis i equipaments dels campus uni�
versitaris i dels parcs cientificotecnolò�
gics puguin ésser declarats d’utilitat
pública o interès social a efectes d’ex�
propiació.

Altres disposicions d’interés
Pel que fa a finançament la llei inclou
disposicions relatives a l'autorització
dels costos de personal, mitjançant les
quals la Llei obliga a incloure a la previ�
sió de les despeses corrents del pres�
supost la relació de llocs de treball del

personal de totes les categories de la
Universitat, especificant la totalitat de
les despeses i indicant si es tracta de
personal docent i investigador o de
personal d'administració i serveis, i, en
ambdós casos, si és personal funcio�
nari o contractat. 
També s’inlcouen disposicions relatives
a la supervisió econòmica de la univer�
sitat mitjançant les quals la LUC l'obliga
a trametre, al departament competent
en matèria d'universitats, la liquidació
auditada del pressupost corresponent
de l'exercici anterior i la resta de docu�
mentació que constitueixen els comp�
tes anuals de les entitats on participi; i
també obliga al Consell Social a super�
visar els resultats de les auditories,
donar�los a conèixer al Consell de
Govern i a trametre'ls a la Sindicatura
de comptes.
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El títol preliminar de la Llei d’Universi�
tats de Catalunya, la LUC, defineix el
sistema universitari de Catalunya i
detalla els objectius i els principis
informadors del sistema universitari
de Catalunya. 
A més, defineix el català com a llen�
gua pròpia de les universitats de
Catalunya, segons recull la llei vigent
de política lingüística.
El títol primer de la llei es dedica a
l’activitat universitària i, en aquest

àmbit, es posa especial èmfasi en
aspectes com ara la formació integral
dels estudiants, l'adaptació dels plans
d'estudi a l'espai europeu d'ensenya�
ment superior, el foment de titulacions
transversals que permetin una forma�
ció generalista, la internacionalització
dels estudis de doctorat, l'educació
superior al llarg de la vida i la qualitat
docent. 
A més també determina la creació
d'una oficina sobre l'espai europeu

d'ensenyament superior, en el marc
del Consell Interuniversitari de Cata�
lunya, com a observatori de les
tendències en aquesta matèria i que
serà promotora de l'adaptació de les
universitats catalanes a aquest espai.
La LUC en el marc de la col·laboració
entre les universitats i les empreses
promou la mobilitat del professorat
entre la universitat i el món de l'em�
presa i l'aplicació fora de la universitat
de la recerca que s'hi porta a terme.

L’activitat universitària

El finançament

El pla Serra i Húnter
El pla que porta el nom de Jaume
Serra i Húnter, —que va ser rector
de la Universitat de Barcelona entre
1931 i 1933—, és una fórmula de
finançament per promoure les noves
figures contractuals permanents de
professorat. Consisteix en la creació
en 12 anys de 400 contractes de
catedràtic i catedràtiques contrac�
tats i 800 de professorat agregat, a
raó aproximada de 100 contractes
de catedràtic/a o professorat agre�
gat per any. Aquests contractes
s’hauran de cofinançar al 50% entre
la Generalitat i les universitats catala�
nes. Aquestes aportacions addicio�
nals a l’increment del 30% establert
a la LUC s’inclouran cada any en els
pressupostos de la Generalitat.



Un dels aspectes més innovadors de la
Llei és la regulació del professorat con�
tractat. S’obre una nova via de carrera
acadèmica, basada en la contractació

laboral, que pot ésser la funcionarial,
però no menys exigent que aquesta.
Així, per exemple, la carrera acadèmica
d’un doctor pot començar per un con�
tracte com a investigador postdoctoral
en algun centre de recerca o universi�
tat, seguit, a la mateixa universitat o
departament o en una altra, d’un con�

tracte, per un termini màxim de quatre
anys, com a professor lector (ajudant
doctor). Es regulen, per primera vegada
des de la Generalitat republicana, figu�

res de professorat contractat amb con�
tracte laboral indefinit: la de catedrà�
tic/a, la de professor agregat —amb�
dues, dins la tipologia de professorat
contractat doctor— i la de professorat
col·laborador permanent. Aquest pro�
fessorat és seleccionat directament per
les universitats i requereix una acredita�

ció prèvia de recerca, en el cas dels
professors agregats i dels catedràtics, i
un informe previ favorable, en el cas
dels professors col·laboradors, emès
per l’Agència per a la Qualitat del Siste�
ma Universitari de Catalunya. La Llei
regula aspectes relatius al règim jurídic
d’aquest professorat i, en particular, les
llicències i les excedències, que prete�
nen facilitar�ne la mobilitat, i també la
seva implicació en la transferència de
coneixement i de tecnologia i la creació
d’empreses de base tecnològica.
Pel que fa al personal acadèmic
de recerca, integrat pels professors
de la universitat i pels investigadors
amb títol de doctor, que poden ésser
propis de la universitat, la llei considera
els becaris de recerca i els ajudants
com a investigadors en formació.
La disposició addicional segona esta�
bleix que pugui crear�se un comitè
laboral per al personal acadèmic con�
tractat, diferent del comitè laboral per al
Personal d'Administració i Serveis.
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El personal contractat 
• el professorat contractat, que comprèn: 
� catedràtics i catedràtiques contractats, professorat doctor permanent amb una

carrera docent i i investigadora consolidada.

� professorat agregat, professorat doctor permanent amb una provada capacitat

docent i investigadora. 

� professorat col·laborador personal permanent o temporal que desenvolupa tasques

docents per cobrir necessitats de docència en àmbits específics de coneixement.

- professorat lector ( ajudant lector a la LOU), personal temporal que desenvolupa

tasques docents i de recerca en la fase inicial de la seva carrera acadèmica.

- professorat associat, especialistes de reconeguda competència que exerceixen

la seva activitat professional fòra la universitat i que poden ser contractats a temps

parcial i caràcter temporal per desenvolupar tasques docents. 

- professorat visitant, professor i investigador procedent d’altres universitats o

centres de recerca, contractat temporalment.

- el professorat emèrit, professorat funcionari jubilat de la mateixa universitat o

d’una altra que hagi prestat serveis destacats.

• el personal investigador. Personal doctor amb activitat de recerca que pot

ser propi o vinculat, temporal o permanent.

• ajudants. Personal investigador en formació amb contracte temporal i que pot

col·laborar en tasques docents.

La llei detalla els drets i els deures dels estudiants, que,
com a mínim, han de tenir en compte les universitats en la
seva normativa i disposa l’acció coordinada de les univer�
sitats mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya. 

També estableix la necessitat d’aplicar mesures d’acolli�
ment, assessorament i integració dels estudiants en la vida
universitària, tant pel que fa als aspectes acadèmics com
als socials i de convivència. És especialment important que
les universitats contribueixin al desenvolupament de les
potencialitats dels estudiants, de manera que es doni
lmportància a la vida universitària com a experiència vital, i
com a espai en el qual es fomenta la implicació i la partici�
pació en àmbits associatius.
Accès. En el capítol II s'hi estableix la possibilitat que les
universitats catalanes es puguin coordinar per oferir pro�
cessos comuns d'accés als estudis, els quals han de tenir
en compte l'oferta de places disponibles, han de valorar
únicament el mèrit i la capacitat, i han d’ésser en tot cas
transparents i objectius i garantir l’anonimat en la correcció
de les proves d’accés. L’experiència dilatada i profitosa de
coordinació en l’accés a les universitats catalanes avala
aquest sistema. 

La regulació del professorat contractat

L’estudiantat



El títol III, sota l'epígraf "el govern i la
representació de les universitats públi�
ques",  regula la composició i el funcio�
nament dels consells socials i es consi�
dera, com a novetat a destacar, la pos�
sibilitat de crear un consell d'antic
alumnat i de persones amigues de la
universitat.Pel que fa als consells
socials, en la nova regulació es redueix
la composició a quinze membres, nou
dels quals són persones representati�
ves de la societat catalana, nomenades
pel Parlament de Catalunya, el Govern
de la Generalitat i les organitzacions
sindicals i empresarials, amb la repre�
sentació d’una persona antiga alumna i
sis dels quals són membres del consell

de govern de la universitat. D’aquesta
manera es manté la proporció entre els
representants interns de la mateixa uni�
versitat i externs a aquesta que es
determinava en la regulació anterior. La
Llei detalla en aquest sentit  les fun�
cions, l’organització i el funcionament
dels consells socials i substitueix la
regulació anterior, continguda a la Llei
16/1998, del 28 de desembre. 
El consell d’antic alumnat i de per-
sones amigues de la universitat es
configura com un òrgan de relació de la
universitat i el seu antic alumnat i de
participació d’aquest en la vida de la
universitat, i representa una innovació
en consonància amb el relleu que es
dóna a aquest col·lectiu en molts paï�
sos del nostre entorn.
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Les garanties de qualitat de les univer�
sitats són tractades pel títol VII de la
LLei. En aquest sentit, l'Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU Catalunya), creada a
partir de la LUC, tot recollint la trajectò�
ria i les activitats que, des de 1996 ha
estat desenvolupant l'Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari a Cata�
lunya es confirma com el principal ins�
trument per a la promoció i l'avaluació

de la qualitat al sistema universitari de
Catalunya i, a més a més, se la dota de
noves atribucions com ara la certifica�
ció, l'acreditació i l'avaluació del profes�
sorat universitari. 
L’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya es configura
com una entitat de dret públic sotmesa
al dret privat en la qual participen la
Generalitat de Catalunya i les universi�
tats públiques catalanes. Aquest canvi
ha estat necessari per a afrontar les
noves responsabilitats que es deriven
de la LOU amb les garanties adequa�
des d’independència, professionalitat i
llibertat d’obrar, que caracteritzen les
principals agències europees. 
La nova entitat manté la representació
de les universitats públiques en el Con�
sell de Direcció i afegeix la participació
del rector o rectora de la Universitat
Oberta de Catalunya i fins a tres rectors
de les universitats privades que hagin
adoptat una figura jurídica pròpia de les
entitats sense ànim de lucre.
Per a l’exercici de les funcions d’ava�

luació, es creen en el si de l’Agència
una comissió d’avaluació de la qualitat,
una comissió de professorat lector i
col·laborador i una comissió d’avalua�
ció de la recerca, encarregades d’apro�
var les avaluacions dels àmbits respec�
tius amb independència tècnica.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya

Entre les principals funcions de
l’agència en destaquen:

•L'avaluació dels ensenyaments
conduents a l'obtenció dels títols
oficials i propis que imparteixen les
universitats 

•La certificació de la qualitat dels
ensenyaments, de la gestió i de les
activitats de les universitats.

• L'acreditació dels ensenyaments
en el marc de l'espai europeu de la
qualitat.

•L'acreditació dels sistemes i pro�
cediments d'avaluació de la qualitat
de les universitats

•L'emissió dels informes per a la
contractació de professorat lector i
de professorat col·laborador.

• L'emissió de les acreditacions de
recerca i de recerca avançada.

•L'avaluació de l'activitat desenvo�
lupada pels investigadors i investi�
gadores, així com la valoració dels
mèrits individuals investigadors del
personal docent i investigador fun�
cionari i contractat, per a l'assigna�
ció de complements retributius 

•L'avaluació de les activitats, dels
programes, dels serveis i de la ges�
tió de les universitats i dels centres
d'ensenyament superior.

• L'elaboració d'estudis orientats a
la millora i la innovació dels models
d'avaluació, certificació i acreditació.

Informació: http://www.agenqua.org

El Consell Social
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