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Disposicions

DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

ACORD

GOV/99/2010, de 25 de maig, pel qual s’aproven les Normes d’organització i fun-
cionament de la Universitat Ramon Llull.

L’article 172.1, lletra c), de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que 
correspon a la Generalitat en matèria d’ensenyament universitari, sens perjudici de 
l’autonomia universitària, la competència exclusiva sobre l’aprovació dels estatuts 
de les universitats públiques i de les Normes d’organització i funcionament de les 
universitats privades.

Les universitats privades elaboren i aproven les seves normes d’organització i 
funcionament, en virtut de la seva autonomia universitària, les quals són aprovades 
pel Govern de la Generalitat, previ el seu control de legalitat, d’acord amb el que 
estableix l’article 103.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya 
(DOGC núm. 3826, de 20.2.2003).

En compliment de la disposició addicional novena 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’uni-
versitats (BOE núm. 307, de 24.12.2001), el Patronat de la Universitat Ramon Llull, 
en data 15 de juliol de 2009, ha aprovat les Normes d’organització i funcionament 
de la Universitat Ramon Llull, per tal d’adaptar-les al nou marc jurídic vigent.

Per tot això, un cop analitzada l’adequació a la legalitat vigent de les Normes 
d’organització i funcionament de la Universitat Ramon Llull, i atès el que estableix 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern 
(DOGC núm. 5256, de 12.11.2008), a proposta del conseller d’innovació, Univer-
sitats i Empresa, el Govern

ACORDA:

—1 Aprovar les Normes d’organització i funcionament de la Universitat Ramon 
Llull, que figuren a l’annex d’aquest Acord.

—2 Aquestes Normes substitueixen les que es varen aprovar mitjançant el Decret 
424/2004, de 2 de novembre (DOGC núm. 4253, de 4.11.2004), pel qual s’aprova 
l’adaptació de les Normes d’organització i funcionament de la Universitat Ramon 
Llull, que queden derogades.

—3 De conformitat amb l’article 6.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, les Normes 
d’organització i funcionament de la Universitat Ramon Llull entren en vigor el 
mateix dia de la seva publicació al DOGC.

—4 Disposar la publicació d’aquest Acord al DOGC.

Barcelona, 25 de maig de 2010

LAIA BONET RULL

Secretària del Govern

ANNEX

Normes d’organització i funcionament de la Universitat Ramon Llull

Aprovades pel Patronat de la Universitat Ramon Llull Fundació Privada en la 
seva sessió de 15 de juliol de 2009
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PREÀMBUL

El 10 d’octubre de 1989 va ser creada, a Barcelona, la Fundació Privada de 
Catalunya per a la Universitat Ramon Llull, com a fundació privada, sense ànim 
de lucre, de caràcter beneficodocent i sotmesa a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya. Posteriorment, el 29 de novembre de 2001, el Ple del Patronat va aprovar 
el canvi de denominació a Universitat Ramon Llull Fundació Privada.

L’objecte proclamat d’aquesta Fundació civil catalana era “la creació d’una uni-
versitat privada d’inspiració cristiana, fonamentada en criteris de professionalitat 
i eficiència de cara a assolir i potenciar un ensenyament integral i una recerca 
científica d’alta qualitat dins d’una perspectiva humanitzadora que respongui a les 
complexes necessitats de la societat actual, tal com consta a l’ideari de la Universitat 
Lliure i d’lnspiració Cristiana de la Carta Fundacional”.

En compliment d’aquest mandat estatutari, la mateixa Fundació, en exercici 
de la llibertat constitucional de creació de centres docents, va crear formalment 
la Universitat Ramon Llull per acord de l’1 de març de 1990, que va ser elevat a 
escriptura pública el 9 de març del mateix any.

El Parlament de Catalunya va aprovar, per unanimitat, la Llei 12/1991, de 10 de 
maig, de reconeixement de la Universitat Ramon Llull, la qual especifica el seu règim 
jurídic, enumera els centres dels quals constarà inicialment i preveu les relacions 
bàsiques que s’establiran entre la Universitat i la Generalitat de Catalunya.

En data 2 de novembre de 2004 es va promulgar el Decret 424/2004 de la Generalitat 
de Catalunya, pel qual es va aprovar l’adaptació de les Normes d’organització i fun-
cionament de la Universitat Ramon Llull, incloses als Estatuts de la Universitat.

Amb la voluntat d’adaptar la realitat actual de la Universitat a les modificacions 
legislatives produïdes, entre les quals destaca 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, 
és necessària l’aprovació de les Normes d’organització i funcionament de la Uni-
versitat amb la finalitat d’adaptar-les a la legalitat vigent, les quals, juntament amb 
els Estatuts de la Fundació, constitueixen la normativa pròpia.

L’elaboració d’aquestes Normes, l’aprovació i modificació de les quals compet al 
Ple del Patronat de la Fundació creadora, d’acord amb el que disposa l’article 21.b) 
dels seus Estatuts, s’ha fet tenint en compte l’autonomia universitària constituci-
onalment garantida, la llibertat acadèmica manifesta en el reconeixement de les 
llibertats de càtedra, d’investigació i d’estudi, i l’ideari de la Universitat, el qual ha 
de ser considerat i respectat en l’exercici de les dites autonomia i llibertat.

La complexitat d’ordre tecnicojurídic major que han de resoldre les Normes d’or-
ganització i funcionament de la Universitat prové del fet que la Universitat Ramon 
Llull, per mandat fundacional exprés, gestiona els centres que la integren a través 
d’institucions que conserven la seva personalitat jurídica, patrimoni i responsabi-
litat pròpia. La qual cosa no impedeix, però, la possibilitat que la Universitat pugui 
crear altres centres els quals gestioni directament i que s’integrin en la seva pròpia 
personalitat, patrimoni i responsabilitat.

Heus ací també la raó d’ésser de la singularitat organitzativa de la Universitat 
Ramon Llull, que es troba no sols en el fet de ser una universitat lliure, sinó en el 
d’estructurar-se, a més, sobre el principi d’un pacte federatiu entre la Universitat 
titular formal i responsable dels centres que la componen, d’una banda, i les diver-
ses institucions que assumeixen la gestió de cadascun dels centres amb els seus 
propis recursos humans, tecnològics i patrimonials, d’una altra. És per això que 
les presents Normes de la Universitat Ramon Llull, aprovades el 15 de juliol de 
2009, aporten aquesta important novetat i s’ofereixen a la nostra societat com un 
significatiu i il·lusionat servei universitari.
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TÍTOL PRELIMINAR

Naturalesa i inalitat de la Universitat

Article 1
Deinició

1. La Universitat Ramon Llull és una institució acadèmica sense finalitat lucra-
tiva, creada per la Fundació Privada de Catalunya per a la Universitat Ramon Llull 
(“la Fundació”), ara Universitat Ramon Llull Fundació Privada, i reconeguda per 
la Llei 12/1991 del Parlament de Catalunya de 10 de maig (DOGC de 22.5.1991; 
BOE de 6.6.1991).

2. La Universitat Ramon Llull té la mateixa personalitat jurídica que la Fundació 
creadora, tot i que n’està diferenciada organitzativament i gaudeix d’autonomia 
acadèmica i de gestió en els termes establerts en aquestes Normes.

3. La Universitat Ramon Llull, com a expressió de la llibertat fonamental de 
creació de centres docents reconeguda a l’article 27.6 de la Constitució espanyola, 
està sotmesa a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, segons 
la redacció que en fa la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, que la modifica; la Llei 
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; la Llei 12/1991, de 10 de maig, 
de reconeixement de la Universitat Ramon Llull; la normativa aplicable a les fun-
dacions privades de Catalunya, aquestes Normes d’organització i funcionament, i 
per la resta de normativa interna que la desplegui.

4. La Universitat Ramon Llull està integrada per institucions federades, a partir 
de les quals es creen els centres universitaris –escoles i facultats, departaments, 
instituts universitaris de recerca i altres centres o estructures–.

Les institucions federades que integren la Universitat són: l’institut Químic de 
Sarrià CETS Fundació Privada, la Fundació Blanquerna, la Fundació Universitat 
i Tecnologia La Salle-FUNiTEC, la Facultat de Filosofia, la Fundació ESADE, la 
Fundació Pere Tarrés, la Fundació Observatori de l’Ebre, la Fundació Cardenal 
Vidal i Barraquer i l’institut Borja de Bioètica.

Article 2
Finalitat

1. En realitzar una missió d’interès públic, la Universitat Ramon Llull es proposa 
estar al servei de l’esperit cristià, al servei de Catalunya, al servei d’una societat 
lliure, pluralista i democràtica, a la qual pertany i vol ajudar des d’una actitud oberta 
a altres cultures, tant a l’Estat espanyol, com a Europa i a tot el món.

2. La Universitat Ramon Llull és una universitat d’inspiració cristiana. Està al 
servei de la persona en totes les seves dimensions, es fonamenta en una concepció 
cristiana de la persona, de la vida i del món, i afavoreix el diàleg i la relació entre 
fe, cultura i ciència.

3. Per complir aquesta finalitat institucional, la Universitat vol assolir i poten-
ciar un ensenyament integral i una recerca científica i tècnica d’alta qualitat, amb 
una perspectiva humanitzadora que respongui a les complexes necessitats de la 
societat actual. Per aquest motiu i per tal de complir amb el seu paper de ferment 
de la societat, la Universitat vol ser especialment sensible als nous valors, als nous 
reptes i a les aspiracions dels homes i les dones del nostre temps.

Article 3
Missió

1. La missió de la Universitat, segons està definida en el seu ideari, que promou la 
concepció cristiana de la persona, el qual forma part de l’acta fundacional i inspira 
i vincula tota l’activitat universitària, es realitza mitjançant la docència, la recerca 
i la transferència del coneixement, i en concret:

a) Fent una docència crítica i creativa, segons els mètodes i exigències prò-
pies de l’ensenyament universitari, en el marc de la internacionalització dels 
estudis.
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b) Formant l’estudiantat universitari en un profund sentit ètic de la professió, i 
en un esperit solidari de servei per a una societat més justa.

c) Atenent la formació permanent de professionals, d’acord amb els seus principis 
i orientacions.

d) Conreant, dins l’àmbit del saber que abasta, una recerca científica i tècnica 
lliure i de qualitat, que estigui al servei de la societat i en diàleg amb les diverses 
disciplines.

e) Transferint els resultats de la recerca a través de la difusió i de la valorització 
i transferència del coneixement.

f) Contribuint, des de la cultura pròpia, al diàleg, l’entesa i a l’intercanvi entre 
les diverses cultures i entre les persones que en són portadores, amb independència 
de el seu origen o condició i fomentant la igualtat d’oportunitats.

2. La Universitat es fonamenta en el reconeixement de la llibertat acadèmica, 
que comprèn les llibertats de càtedra, d’investigació i d’estudi, inspirant-se i en 
plena coherència amb l’ideari fundacional.

3. El català és la llengua pròpia de la Universitat Ramon Llull. Són llengües d’ús 
la catalana i la castellana, ambdues declarades oficials a Catalunya per la Constitució 
i l’Estatut. Es respectarà el dret de tots els membres de la comunitat universitària a 
emprar aquestes dues llengües. Es fomentarà com a tercera llengua l’anglès.

Article 4
Comunitat universitària

Conscient que ser universitat comporta ser comunitat, la Universitat Ramon Llull 
pretén desenvolupar les seves activitats en el marc d’una comunitat universitària, 
on les relacions es basen en el respecte a la persona i a la llibertat, en l’amor a la 
veritat i en un sentit responsable del servei a la societat.

Article 5
Declaració de principis

1. La Universitat està oberta a la cooperació del professorat, del personal in-
vestigador i del personal col·laborador que accepti lleialment la seva naturalesa 
i finalitats, definides en el seu ideari i reflectides en les presents Normes. La 
Universitat espera de tots els seus recursos humans una actitud compromesa i 
responsable envers la millora permanent de la qualitat del servei universitari i amb 
aquesta finalitat en reconeix el dret a la participació d’acord amb el que disposen 
les presents Normes.

2. La Universitat ofereix els seus serveis docents a tota persona que compleixi 
els requisits acadèmics d’admissió a la Universitat i accepti el seu ideari. En fer-ho 
així, la Universitat procurarà, en la mesura que li sigui possible, estar allunyada de 
tot elitisme econòmic i social, de manera que ningú no quedi fora de la Universitat 
per motius econòmics.

TÍTOL PRIMER

Estructura i organització de la Universitat

CAPÍTOL PRIMER

Dels centres de la Universitat, les seves classes i règim jurídic

Article 6
Composició

1. La Universitat Ramon Llull la formen els centres reconeguts per la Llei del 
Parlament de Catalunya 12/1991, de 10 de maig, i els centres que el Patronat pos-
teriorment ha decidit crear com a propis de la Universitat o, essent ja existents, 
integrar-los en aquesta.
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2. Tots els ensenyaments que condueixin a l’obtenció de títols universitaris de 
caràcter oficial i amb validesa a l’Estat espanyol s’ordenaran en escoles i facultats, 
les quals podran organitzar-se en seccions en atenció a la diversificació d’especi-
alitats.

3. Els instituts universitaris de recerca són centres dedicats a la recerca cientí-
fica i tècnica o a la creació artística. Podran organitzar i desenvolupar programes 
i estudis de doctorat i de postgrau.

4. La creació o supressió de centres requerirà sempre l’informe preceptiu i no 
vinculant del Consell Executiu, del Consell Acadèmic i de la junta de Govern.

5. L’eventual supressió d’un centre respectarà sempre el dret de l’estudiantat que 
tinguin un rendiment acadèmic normal a la finalització dels seus estudis.

Article 7
Centres integrats i adscrits

1. Els centres de la Universitat Ramon Llull es classifiquen de la manera se-
güent:

a) Centres d’integració federativa. Són aquelles escoles, facultats, instituts o altres 
centres, la gestió dels quals es confia a una institució mitjançant el corresponent 
contracte de gestió, perquè es responsabilitzi plenament del servei propi de cada 
centre i el presti a través dels seus propis recursos humans, tecnològics i patrimo-
nials, amb submissió plena a la legislació universitària aplicable, a la normativa 
pròpia de la Universitat i al text del contracte de gestió.

b) Centres de simple integració. Són aquelles escoles, facultats, instituts o altres 
centres creats i/o gestionats directament per la Fundació. La seva estructura i normes 
d’organització es desenvoluparan reglamentàriament.

c) Centres adscrits. Són aquells centres d’educació superior adscrits mitjançant 
conveni a la Universitat per impartir estudis conduents a l’obtenció de títols de 
caràcter oficial i amb validesa a l’Estat espanyol.

Les condicions i els requisits dels estudis a desenvolupar per part del centre 
adscrit, així com el règim de les titulacions a expedir, els drets i deures de tota 
mena i la utilització de la identitat i els símbols de la Universitat s’establiran en el 
corresponent conveni d’adscripció el qual tindrà naturalesa contractual i haurà de 
respectar necessàriament tota la normativa pròpia de la Universitat.

Article 8
Centres associats

1. Els centres associats són aquells centres d’educació superior que mitjançant el 
corresponent conveni podran associar-se a la Universitat per impartir estudis que 
no condueixin a l’obtenció de títols de caràcter oficial.

2. Les condicions i requisits dels estudis a desenvolupar per part dels centres 
associats, així com el règim de les titulacions a expedir, els drets i deures de tota 
mena i la utilització de la identitat i els símbols de la Universitat s’establiran en el 
corresponent conveni d’associació, el qual tindrà naturalesa contractual i haurà de 
respectar necessàriament tota la normativa pròpia de la Universitat.

Article 9
Determinació de competències

1. L’organització de la Universitat Ramon Llull s’inspira en el principi de sub-
sidiarietat. En conseqüència, les institucions federades gaudeixen d’una àmplia 
autonomia per a l’organització i gestió dels centres d’integració federativa. Aquesta 
autonomia serà reconeguda en el corresponent contracte de gestió.

2. Les relacions entre la Universitat i les institucions federades es basaran en el 
principi de subsidiarietat, a partir del qual deriven competències exclusives i com-
partides tant de la Universitat com de les institucions federades. Aquest principi 
informa sobre les presents Normes i la seva interpretació, i comporta, entre d’altres, 
les implicacions següents:
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a) Tot el que és d’interès exclusiu o pot ser decidit igualment o millor per cada 
centre serà de la competència i responsabilitat de la institució federada;

b) La Universitat, mitjançant els seus òrgans de govern, té competències exclu-
sives sobre els assumptes d’interès comú per a tots els centres i en tots els casos 
que afectin les condicions legalment establertes, especialment quan es tracti de 
l’atorgament de titulacions oficials o pròpies de la Universitat.

c) La Universitat té competència compartida amb les institucions federades 
sobre l’ordenació i el desenvolupament de l’activitat de recerca i transferència del 
coneixement.

d) Les institucions tenen el deure de ser lleials i solidàries entre si i amb la 
Universitat, donar la deguda puntual informació sobre totes les seves activitats al 
Consell Acadèmic, i abstenir-se de qualsevol comportament que pugui perjudicar 
els interessos de la Universitat o dels altres centres i brindar l’auxili i col·laboració 
que se’ls sol·liciti.

e) Les qüestions de competència entre els òrgans de govern de la Universitat i 
les institucions seran dirimides pel Patronat de la Fundació.

Article 10
Organització i gestió dels centres

En aplicació del principi de subsidiarietat, les institucions federades gaudeixen 
d’una àmplia autonomia per a l’organització i gestió dels centres al seu càrrec, 
d’acord amb el que es disposi en cada contracte de gestió, el qual tindrà en compte 
els punts següents:

a) Cada institució podrà elaborar i modificar lliurement, d’acord amb les seves 
pròpies regulacions, les normes i reglaments dels centres d’integració federativa al 
seu càrrec, dintre de la submissió deguda a la legislació aplicable i a la normativa 
pròpia de la Universitat.

b) Cada institució podrà establir i modificar lliurement els seus propis estudis 
no oficials, que no impliquin cap titulació de la Universitat ni l’ús de la identitat 
d’aquesta, i informar-ne prèviament el Consell Acadèmic, que vetllarà per la coor-
dinació i coherència del conjunt d’estudis oferts per les institucions federades.

c) Quan qualsevol institució vulgui oferir o modificar uns estudis conduents a 
una titulació pròpia de la Universitat, elaborarà el corresponent pla d’estudis, seguint 
la normativa pròpia de la Universitat sobre aquest punt, i el sotmetrà, a través del 
Consell Acadèmic, a l’aprovació de la junta de Govern.

d) Els directors o directores d’escoles, els degans o deganes de facultats, i els 
directors o directores dels instituts universitaris de recerca que depenen d’una 
institució federada seran designats d’acord amb la normativa interna pròpia de 
cada institució, havent oït prèviament el rector o rectora i havent comunicat la 
resolució pertinent al Patronat. El rector o la rectora els nomenarà en el termini 
d’un mes.

e) Cada institució federada és titular i gestiona sota la seva pròpia i exclusiva 
responsabilitat el patrimoni dels centres i els ajuts i donacions que pugui obtenir. 
Corren també exclusivament a càrrec seu les inversions ordinàries i les extraordi-
nàries. Elabora i gestiona autònomament el seu propi pressupost, tot adaptant-se a 
aquelles directrius que permetin al Patronat disposar de la informació necessària 
sobre l’estat economicofinancer del conjunt de la Universitat.

f) Cada institució federada determinarà l’import que ha d’abonar l’estudiantat 
com a matrícula i la forma de pagament, dins d’unes orientacions generals, apro-
vades pel Patronat, amb l’informe previ del Consell Acadèmic.

g) Cada institució podrà gestionar autònomament els convenis de col·laboració 
amb les empreses i la transferència de coneixement i tecnologia que estimi conve-
nients, informant-ne el Consell Acadèmic.

h) Tot el personal dels centres d’integració federativa, tant l’acadèmic com el 
d’administració i serveis, tindrà una vinculació contractual exclusiva amb les 
institucions federades.
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Article 11
Delegacions

La Universitat podrà autoritzar la creació de delegacions de les seves escoles, 
facultats, departaments, instituts universitaris de recerca i altres centres o estruc-
tures fora de la pròpia seu.

Article 12
Instituts universitaris de recerca

1. Els instituts universitaris de recerca són centres fonamentalment dedicats a 
la investigació científica i tècnica o a la creació artística, integrats generalment en 
una escola o facultat, amb la qual tenen una relació de dependència.

2. Quan l’institut universitari tingui caràcter interfacultatiu o no estigui integrat 
en una escola o facultat dependrà acadèmicament de qui decideixi el Consell Aca-
dèmic prèvia consulta dels centres afectats.

3. Es podran constituir instituts universitaris de recerca conjuntament amb altres 
universitats o entitats públiques o privades que es regiran per convenis o altres formes 
de cooperació, d’acord amb el que estableix la normativa universitària.

CAPÍTOL SEGON

Els departaments universitaris

Article 13
Deinició

1. Els departaments universitaris són unitats bàsiques d’ensenyament i de recer-
ca, que poden pertànyer a un o més centres, i estan formats per disciplines afins 
per la seva especial relació científica, que serveixen a la planificació, coordinació 
i desenvolupament de les esmentades funcions universitàries, amb subjecció a les 
reglamentacions de cada centre.

2. Formaran part de cada departament el personal docent i investigador afecte 
al conjunt de les disciplines que el constitueixen.

3. També es podran adscriure als departaments, en condició d’estudiantat col-
laborador aquells que estiguin cursant el doctorat o estudis de postgrau en qualse-
vol centre de la Universitat Ramon Llull, o també altres estudiants d’acord amb la 
normativa pròpia de cada centre.

Article 14
Organització

1. Al capdavant dels departaments hi haurà directors o directores de departament. 
La forma del seu nomenament i cessació, la durada en el càrrec, les seves atribucions 
especifiques i el règim de dedicació es regularan reglamentàriament.

2. En qualsevol cas, el director o directora de departament haurà de ser professor 
catedràtic o professora catedràtica o professor o professora titular, amb dedicació 
plena a la Universitat.

TÍTOL SEGON

Govern de la Universitat

CAPÍTOL PRIMER

La Fundació

Article 15
La Fundació

La Universitat Ramon Llull Fundació Privada és l’òrgan de govern màxim de la 
Universitat Ramon Llull en les matèries no estrictament acadèmiques, i exerceix 
la seva autoritat per mitjà del seu Patronat.
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El Patronat és un òrgan col·legiat que estarà constituït per un mínim de set i un 
màxim de vint membres.

Són patrons nats fundadors l’Arquebisbe de Barcelona i les persones jurídiques: 
Fundació Blanquerna, Fundació Privada Universitat i Tecnologia, Facultat de 
Filosofia de Catalunya, institut Químic de Sarrià-Centre d’Ensenyament Tècnic 
Superior Fundació Privada, Fundació Privada Cercle d’Economia. La Fundació 
ESADE té caràcter de patró nat i promotor.

La resta de patrons seran temporals en la durada dels seus càrrecs.
Sempre que sigui possible, s’hi procurarà la presència equilibrada entre dones 

i homes.

Article 16
Competències del Patronat

1. El Patronat té totes les competències que li estan reconegudes en els Estatuts 
de la Fundació i aquelles explicitades en les presents Normes.

2. En tot cas, seran competències reservades al Patronat:
a) Definir les línies de govern de la Universitat i emetre les directrius que cor-

responguin, en matèries no estrictament acadèmiques.
b) Definir i adaptar la planificació i conduir la gestió estratègica de la Univer-

sitat, fent-se càrrec dels reptes i oportunitats derivats de l’entorn, i vetllar per la 
suficiència i adequació dels recursos necessaris per al compliment de la missió de 
la Universitat.

c) Aprovar aquestes Normes, les seves modificacions i les noves Normes que en 
el futur s’elaborin, i tota mena de reglamentacions de la Universitat en matèries no 
estrictament acadèmiques. Dirimir totes les qüestions d’interpretació que puguin 
sorgir entre el rector o rectora i les institucions federades.

d) Vetllar pel compliment de l’ideari de la Universitat, així com d’aquestes Nor-
mes i les normes legals que l’afectin.

e) Decidir la incorporació d’altres institucions a la Universitat.
f) Aprovar o autoritzar els contractes amb les noves institucions federades o els 

convenis amb els titulars dels centres adscrits o associats.
g) Decidir la creació i supressió de noves escoles, facultats o instituts i de tota 

mena de centres superiors d’ensenyament o de recerca.
h) Aprovar els plans d’estudis corresponents a les titulacions universitàries de 

caràcter oficial i validesa a l’Estat espanyol.
i) Decidir sobre el nomenament de les autoritats acadèmiques, administratives 

o de personal docent que aquestes Normes li reserven.
j) Dirimir els recursos que li siguin elevats contra les decisions del rector o 

rectora o del Consell Acadèmic.
k) Dirimir les qüestions de competència que puguin suscitar-se entre els direc-

tors o directores o degans o deganes dels centres i el rector o rectora o el Consell 
Acadèmic.

l) Aprovar l’alienació i el gravamen de béns immobles i dels valors mobiliaris 
no cotitzats en borsa, en qualsevol cas, així com l’adquisició, gravamen i dispo-
sició de tota mena de béns i drets que excedeixen l’administració ordinària de la 
Universitat.

m) Fixar les directrius per a l’elaboració dels pressupostos dels centres de les 
institucions federades i aprovar el pressupost ordinari i extraordinari dels Serveis 
Generals del Rectorat, així com la rendició anyal de comptes.

3. El Patronat de la Fundació assumirà també les funcions de Consell Social de 
la Universitat, en el marc de la seva pròpia regulació.

4. El president o presidenta del Patronat serà el president o presidenta del Consell 
Social.
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CAPÍTOL SEGON

Òrgans de govern general de la Universitat

Article 17
Òrgans de govern

Són òrgans de govern general de la Universitat: el rector o rectora, els vicerectors 
o vicerectores, el secretari o secretària general, el Consell Executiu, el Consell 
Acadèmic i la junta de Govern.

En els òrgans col·legiats de govern, sempre que sigui possible, es procurarà la 
presència equilibrada entre dones i homes.

Article 18
El rector o rectora

1. Correspon al rector o rectora el govern i la gestió ordinària de la Universitat i 
la promoció de les seves finalitats d’acord amb l’ideari i aquestes Normes.

2. El rector o rectora és designat i nomenat pel Patronat de la Fundació, oïda la 
junta de Govern.

3. Sols podran ser nomenats rector o rectora els professors doctors i professores 
doctores que tinguin la idoneïtat tècnica exigida per al càrrec, la qual es jutjarà tant 
en base al currículum acadèmic com a l’avaluació del rendiment en les funcions de 
gestió universitària o d’altres prèviament desenvolupades.

4. El càrrec de rector o rectora serà incompatible amb qualsevol altre, tret de les 
funcions de docència o recerca en la pròpia Universitat. El règim de dedicació serà 
total. Qualsevol altra funció, pública o privada, exterior a la Universitat haurà de 
ser coneguda i autoritzada pel Patronat.

5. El nomenament de rector o rectora es farà per un període de quatre anys, 
transcorregut el qual podrà ser renovat per un altre període igual. El Patronat podrà 
ampliar el seu nomenament per majoria qualificada de les dues terceres parts a un 
tercer mandat.

Article 19
Competències del rector o rectora

1. El rector o rectora és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat, li cor-
respon la representació general d’aquesta i és l’òrgan d’enllaç entre la Fundació i 
la Universitat.

2. Com a òrgan d’enllaç, el rector o rectora té el dret i el deure d’assistir a totes 
les reunions del Patronat amb veu i sense vot. També té el dret d’assistir a les reu-
nions de les comissions i consells del Patronat, i el deure quan expressament se’l 
convoqui.

3. Són funcions del rector o rectora:
a) Dirigir la Universitat, d’acord amb les directrius del Patronat.
b) Coordinar la política universitària.
c) Presidir els actes acadèmics i les reunions del Consell Acadèmic i de la junta 

de Govern, així com els altres òrgans col·legiats inferiors quan hi assisteixi; igual-
ment, convocar les esmentades reunions per pròpia iniciativa o a petició dels seus 
membres en els casos i condicions previstos en aquestes Normes.

d) Proposar els vicerectors o vicerectores i el secretari o secretària general, els 
quals són nomenats pel Patronat de la Fundació.

e) Nomenar els directors o directores d’escoles, els degans o deganes de facultats 
i els directors o directores d’instituts universitaris de recerca, que depenen d’una 
institució federada d’acord amb el que es diu a l’article 10.d); nomenar el director o 
directora de centres adscrits, els delegats o delegades de centres adscrits i els o les 
representants de la Universitat en l’òrgan col·legiat de govern dels centres adscrits; 
nomenar el director o directora de centres associats, i, aquells altres nomenaments 
que li estiguin reservats per la normativa que correspongui.
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f) Atorgar la venia docendi sempre que el professorat proposat compleixi les con-
dicions exigides per la legislació vigent i la normativa pròpia de la Universitat.

g) Vetllar especialment per la qualitat dels serveis oferts per la Universitat, fomen-
tar el desenvolupament de programes de millora de la qualitat a càrrec dels centres 
o del propi Rectorat, vigilar permanentment les necessitats i la demanda social per 
tal de proposar els canvis o els nous serveis universitaris que s’escaiguin.

h) Autoritzar amb la seva firma els títols acadèmics atorgats per la Universitat 
i visar les certificacions acadèmiques que li corresponguin.

i) Dirimir les qüestions de competència que puguin sorgir entre els òrgans de 
govern inferiors, així com, oïda la junta de Govern, suspendre els acords dels òr-
gans universitaris, si jutgés que suposen una extralimitació de les seves facultats, 
lesionen els interessos de la Universitat o vulneren el seu ideari, sense perjudici 
del possible recurs al Patronat.

j) Resoldre tota mena de recursos dels òrgans inferiors, així com actuar com a 
última instància dels expedients disciplinaris.

k) Decidir la provisió de places vacants dels Serveis Generals del Rectorat de 
la Universitat.

l) Vetllar pel compliment de les disposicions legals i normes de tot ordre que 
regulen la vida de la Universitat.

m) interpretar aquestes Normes i altra normativa estrictament referida a la 
Universitat, i dirimir el Patronat en cas de desacord dels centres en la interpretació 
donada.

n) Disposar i exercir els poders de representació jurídica de la Universitat que 
siguin necessaris per assegurar la seva direcció i gestió ordinària;

o) Qualsevol de les altres competències que li són concedides al rector o rectora 
en aquestes Normes.

4. Correspon al rector o rectora la competència residual d’entre les seves atri-
bucions.

5. El rector o rectora mai no podrà decidir contra el parer de les dues terceres parts 
dels membres de fet del Consell Executiu, del Consell Acadèmic o de la junta de 
Govern quan es tracti de l’exercici de competències pel qual calgui consultar-los.

6. El rector o rectora cessa per alguna de les circumstàncies següents:
a) Per renúncia.
b) Per transcurs del temps pel qual va ser elegit.
c) Per mort.
d) Per incapacitat o inhabilitació declarada per decisió judicial ferma o per 

sentència ferma per delicte dolós.
e) Per greu incompliment de les obligacions i deures inherents al càrrec que 

comporti la pèrdua de confiança del Patronat. En aquest darrer cas, el cessament 
es produirà, consultada la junta de Govern, i l’acord serà pres per les dues terceres 
parts del Patronat.

Article 20
Els vicerectors o vicerectores

1. La Universitat tindrà un o diversos vicerectors o vicerectores, proposats pel 
rector o rectora, i nomenats pel Patronat. Cal que tinguin el títol de doctor o doctora 
i la categoria acadèmica de professorat titular o superior.

2. Seran funcions dels vicerectors o vicerectores:
a) La substitució del rector o rectora en casos d’absència, malaltia o vacant, en 

la forma que aquest designi o que consti en el nomenament.
b) La direcció i coordinació, sota l’autoritat del rector o rectora, de les activitats 

que, de manera habitual i permanent, li haguessin estat encomanades.
c) Aquelles que per delegació el rector o rectora estimés convenients.
3. El Patronat podrà destituir-los, a proposta del rector o rectora, oïda la junta 

de Govern. Cessaran en el seu càrrec sempre que cessi el rector o rectora que els 
ha proposat.
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Article 21
El secretari o secretària general

1. El secretari o secretària general és el fedatari o fedatària de la Universitat i és 
nomenat pel Patronat a proposta del rector o rectora, oït el Consell Acadèmic.

2. Exerceix les seves funcions sota la dependència directa del rector o rectora.
3. Actuarà com a secretari o secretària en les reunions del Consell Executiu, del 

Consell Acadèmic i de la junta de Govern, amb veu i sense vot.
4. El Patronat podrà destituir-lo, a proposta del rector o rectora, oïda la junta 

de Govern. Cessarà en el seu càrrec sempre que cessi el rector o rectora que els ha 
proposat.

Article 22
Competències del secretari o secretària general

1. Correspon al secretari o secretària general:
a) Donar fe, amb la seva firma i el segell de la Universitat, del qual és custodi, 

dels títols atorgats i certificacions expedides, dels nomenaments d’autoritats i de 
professorat, de la constitució d’òrgans col·legiats, de les actes de les reunions del 
Consell Executiu, del Consell Acadèmic i de la junta de Govern, dels expedients 
acadèmics i disciplinaris incoats i d’altres documents fefaents de la Universitat.

b) Custodiar i mantenir actualitzat l’Arxiu General de la Universitat, els llibres 
d’actes i els diversos registres de la mateixa Universitat.

c) Supervisar la matriculació de l’estudiantat i custodiar els seus expedients.
d) Vetllar per la legalitat dels actes dels diferents òrgans i serveis de la Univer-

sitat; tramitar assumptes i documents amb els serveis de l’Administració pública 
en l’àmbit de la seva competència i, en especial, l’expedició de títols oficials de 
graus acadèmics.

e) Complir les decisions i instruccions del Rectorat i transmetre-les oficialment, 
quan sigui avinent, a les autoritats, òrgans i serveis acadèmics.

2. El secretari o secretària general podrà delegar en els vicerectors o vicerectores 
les anteriors funcions amb l’excepció de la funció establerta a l’apartat a). També 
podrà delegar en els secretaris acadèmics o secretàries acadèmiques dels centres 
l’emissió de les certificacions acadèmiques de la pròpia facultat o escola.

El secretari o secretària general podrà delegar als centres l’arxiu de la documentació 
corresponent a l’activitat universitària que realitzin. En aquest cas, la institució titular 
del centre serà la responsable de la seva custòdia i manteniment actualitzat.

Article 23
El Consell Executiu

1. El Consell Executiu és l’òrgan de coordinació entre les institucions federades 
de la Universitat.

2. El Consell Executiu està constituït:
a) Pel president o presidenta del Patronat, que actuarà com a president o presi-

denta del Consell Executiu. En cas d’absència serà substituït pel rector o rectora 
de la Universitat.

b) Pel rector o rectora de la Universitat, que exercirà la vicepresidència.
c) Pels directors o directores generals, o càrrec equivalent, d’aquelles institucions 

federades de la Universitat que el Patronat consideri oportú.
d) Pels vicerectors o vicerectores de la Universitat.
e) Pel secretari o secretària general de la Universitat, que actuarà com a secretari 

o secretària del Consell Executiu.
3. El Consell Executiu es reunirà amb periodicitat mensual i sempre que el 

convoqui el president o presidenta.
4. Els membres del Consell Executiu hauran d’assistir personalment a les re-

unions i la seva assistència serà indelegable. Cada membre del Consell Executiu 
tindrà un vot i, en cas d’absència, podrà delegar-lo en qualsevol dels membres del 
Consell Executiu.
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5. El Consell Executiu quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió 
la meitat més un dels seus components legals.

En tot cas, sempre hi haurà d’haver, com a mínim, la meitat dels representants 
de les institucions federades.

Els seus acords s’adoptaran per majoria simple. En cas d’empat, el vot del president 
o presidenta serà qualificat.

Article 24
Competències del Consell Executiu

Són funcions pròpies del Consell Executiu, respectant el que s’estableix a l’article 
9.2:

a) Elaborar i proposar els principis estratègics generals de la Universitat.
b) informar o proposar, als òrgans de govern corresponents, la creació o supres-

sió d’escoles, facultats, instituts, departaments i delegacions, i així com sobre la 
incorporació, adscripció o associació d’altres institucions a la Universitat.

c) Planificar l’ordenació i el desenvolupament de les titulacions universitàries 
de caràcter oficial i validesa a l’Estat espanyol, i d’aquelles titulacions pròpies de 
la Universitat.

d) Planificar l’ordenació i el desenvolupament de l’activitat de recerca i trans-
ferència del coneixement.

e) informar o dictaminar sobre la política de qualitat i del professorat.
f) informar o dictaminar sobre la política universitària en matèria d’internaciona-

lització, promoció i comunicació, política lingüística, polítiques d’igualtat, d’atenció 
als discapacitats, de cooperació i d’aquelles que s’estimin oportunes.

g) informar els òrgans de govern corresponents dels candidats a síndic o síndica 
de greuges, oïda la junta de Govern.

h) informar sobre els projectes de Normes i les seves modificacions, així com 
de tota mena de reglamentacions generals de la Universitat l’aprovació de les quals 
correspongui als respectius òrgans de govern.

i) informar sobre la proposta de pressupostos ordinaris i extraordinaris dels 
Serveis Generals del Rectorat.

Article 25
El Consell Acadèmic

1. El Consell Acadèmic és l’òrgan consultiu i d’assessorament del rector o rectora 
en el govern i gestió ordinària de la Universitat.

2. El Consell Acadèmic està constituït:
a) Pel rector o rectora, que actuarà en qualitat de president o presidenta.
b) Pels vicerectors o vicerectores.
c) Pel secretari o secretària general de la Universitat, que actuarà com a secretari 

o secretària del Consell Acadèmic.
d) Pels directors o directores i degans o deganes d’escoles i facultats.
e) Per un o una representant de cadascun dels instituts universitaris de recer-

ca.
f) Pels delegats o delegades de la Universitat en els centres adscrits.
g) El o la gerent podrà assistir a les reunions del Consell Acadèmic amb veu 

però sense vot.
3. El Consell Acadèmic es reunirà amb periodicitat mensual i sempre que el 

convoqui el rector o rectora o ho sol·liciti una quarta part dels seus membres.
4. El Consell Acadèmic quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la 

reunió la meitat més un dels seus components legals, i els seus acords s’adoptaran 
per majoria.

Article 26
Competències del Consell Acadèmic

Són funcions pròpies del Consell Acadèmic:
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a) Presentar a la junta de Govern tots els plans d’estudi relatius a les titulacions 
universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat espanyol, i 
d’aquelles titulacions pròpies de la Universitat.

b) informar sobre la creació o supressió d’escoles, facultats, instituts, departa-
ments, delegacions i altres centres, i sobre la incorporació, adscripció o associació 
d’altres institucions a la Universitat.

c) Coordinar la planificació i el desenvolupament de l’activitat acadèmica, tant 
d’ensenyament com de recerca en els diversos centres, tot respectant l’autonomia 
de les institucions federades.

d) Coordinar la planificació i el desenvolupament dels serveis comuns als 
centres.

e) Nomenar comissions per a l’estudi i elaboració d’assumptes determinats.
f) Tenir cura del servei d’informació dels estudis que es duen a terme en la 

Universitat.
g) Elaborar les orientacions generals sobre els preus acadèmics per a cadascuna 

de les escoles, facultats o instituts, que han de ser aprovats pel Patronat.

Article 27
La Junta de Govern

1. La junta de Govern és el màxim òrgan del govern col·legiat de la Universitat, 
en matèries acadèmiques, en els termes definits en aquestes Normes.

2. La junta de Govern està constituïda:
a) Pel rector o rectora, que actuarà en qualitat de president o presidenta.
b) Pels vicerectors o vicerectores.
c) Pel secretari o secretària general de la Universitat, que actuarà com a secretari 

o secretària de la junta de Govern.
d) Pels directors o directores i degans o deganes d’escoles i facultats.
e) Per un professor o professora designat per cadascun dels esmentats centres.
f) Pels directors o directores dels instituts universitaris de recerca.
g) Per entre tres i sis estudiants de grau i postgrau escollits per ells mateixos 

d’entre els que són delegats de cada centre.
h) Per un o una representant del personal d’administració i serveis dels centres 

que tinguin representació al Consell Executiu i un o una representant dels Serveis 
Generals del Rectorat.

i) Pels delegats o delegades de la Universitat en els centres adscrits.
També podran assistir amb veu però sense vot aquelles persones que expressament 

siguin convocades pel rector o rectora previ acord del Consell Acadèmic.
3. La junta de Govern es reunirà ordinàriament un cop per semestre, i extraor-

dinàriament sempre que la convoqui el rector o rectora, que la presidirà, o quan ho 
demanin la meitat dels seus membres.

Article 28
Competències de la Junta de Govern

Són funcions de la junta de Govern, a més d’assistir el rector o rectora en tots els 
assumptes en què hagi de ser oïda conforme a aquestes Normes i en tots els que el 
rector o rectora sotmeti al seu dictamen:

a) Dictaminar amb caràcter preceptiu, previ i no vinculant els projectes de Nor-
mes i les seves modificacions, així com de tota mena de reglamentacions generals 
de la Universitat l’aprovació de les quals correspongui al Patronat.

b) Proposar al Consell Acadèmic els criteris i directrius d’ordre substantiu 
que han de servir-li per coordinar la planificació i desenvolupament de l’activitat 
acadèmica, tant de l’ensenyament com de la recerca, en els diversos centres, tot 
respectant l’autonomia de les institucions federades.

c) Donar el seu parer al Patronat en ocasió de les designacions del rector o rectora 
de la Universitat i del síndic o síndica de la Universitat.

d) informar sobre la creació o supressió d’escoles, facultats, instituts, departa-
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ments, delegacions i altres centres, i sobre la incorporació, adscripció o associació 
d’altres institucions a la Universitat.

e) Aprovar i proposar al Patronat els plans d’estudis corresponents a les titulacions 
universitàries de caràcter oficial i validesa a l’Estat espanyol.

f) Aprovar la resta de currículums, al final dels quals s’expedeix una titulació 
pròpia acreditada per la Universitat.

g) Emetre tota mena d’informes que li estiguin prescrits per aquestes Normes o 
que li siguin sol·licitats pel Patronat o pel rector o rectora.

h) Dictaminar preceptivament, de manera prèvia i no vinculant, tota la normativa 
disciplinària que hagi de ser aprovada o adoptada per les institucions federades o 
pel Consell Acadèmic.

i) Elaborar i aprovar les orientacions generals sobre l’admissió d’estudiantat.
j) Aprovar les orientacions sobre el nombre de places de nou ingrés per a cada 

titulació i sobre el calendari acadèmic de cada curs.
k) Exercir la més àmplia iniciativa en tot el que fa a la millora acadèmica 

permanent, i a aquest efecte pot: proposar criteris i accions pel seguiment i 
l’avaluació academicodocent del professorat, i la seva acreditació per agències 
que tinguin reconegudes oficialment l’autoritat per a l’acreditació de professorat 
universitari; proposar criteris i accions pel seguiment i la millora dels sistemes 
de garantia interna de la qualitat; proposar criteris per al disseny, implementació 
i correcte desenvolupament dels títols oficials i propis; proposar millores en 
els criteris substantius d’admissió d’estudiants; proposar accions per incentivar 
les relacions amb les empreses, les administracions i les organitzacions sense 
ànim de lucre; i totes aquelles altres que considerin oportunes per a la millora 
acadèmica.

l) Proposar l’elaboració del Reglament de funcionament de la Sindicatura de 
Greuges de la Universitat i elevar-la per a l’aprovació del Patronat.

TÍTOL TERCER

La Sindicatura de Greuges de la Universitat

Article 29
El síndic o síndica de greuges

1. El síndic o síndica de greuges és la persona encarregada de vetllar pels drets 
i les llibertats de l’estudiantat, el professorat, el personal investigador i el personal 
d’administració i serveis davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis uni-
versitaris en el marc de les Normes pròpies de la Universitat Ramon Llull.

Les seves actuacions estan sempre dirigides a la millora de la qualitat università-
ria en tots els seus àmbits, no estan sotmeses al mandat imperatiu de cap instància 
universitària i es regeixen pels principis d’independència i autonomia.

2. El Patronat, consultada la junta de Govern, elegirà el síndic o síndica de 
greuges. L’acord es prendrà per majoria dels membres presents.

3. El mandat del síndic o síndica de greuges és de quatre anys i pot ser reelegit 
una sola vegada, sempre que en aquell moment no sigui major de 80 anys.

4. Són funcions del síndic o síndica de greuges:
a) Rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de 

la Universitat, sempre que siguin presentades per les persones que tenen interès 
legítim per fer-ho.

b) Sol·licitar informació als diversos òrgans universitaris als quals afectin les 
queixes i les observacions esmentades anteriorment.

c) Realitzar, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, propos-
tes de resolució dels assumptes que hagin estat sotmesos al seu coneixement i ser 
informat de les decisions que, si s’escau, s’adoptin.

d) Presentar a la junta de Govern un informe anual sobre el funcionament de la 
Universitat en el seu àmbit de competència.
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5. Els òrgans universitaris estan obligats a proporcionar les dades i la informació 
sol·licitades pel síndic o síndica de greuges en l’exercici de les seves funcions.

6. El síndic o síndica de greuges cessa per alguna de les circumstàncies se-
güents:

a) Per renúncia.
b) Per transcurs del temps pel qual va ser elegit.
c) Per mort.
d) Per incapacitat o inhabilitació declarada per decisió judicial ferma o per 

sentència ferma per delicte dolós.
e) Per greu incompliment de les obligacions i deures inherents al càrrec que 

comporti la pèrdua de confiança del Patronat. En aquest darrer cas, el cessament 
es produirà, consultada la junta de Govern, i l’acord serà pres per les dues terceres 
parts del Patronat.

TÍTOL QUART

Funcions de la Universitat: la docència, la recerca i la transferència de coneixe-
ment

CAPÍTOL PRIMER

La docència

Article 30
Ensenyaments

1. Correspon a les escoles, facultats i instituts organitzar els ensenyaments que 
transmeten; elaborar la proposta dels seus plans d’estudi corresponents a les titula-
cions universitàries de caràcter oficial i validesa a l’Estat espanyol o a currículums 
especials o monogràfics, tenint en compte tant l’ordenació dels continguts com la 
utilització de les infraestructures i dels mitjans didàctics adequats, i establir els 
sistemes d’avaluació i qualificació.

2. A més de les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a l’Estat 
espanyol reconegudes per la legislació vigent, la Universitat podrà expedir altres 
títols o documents acreditatius de la realització de determinats programes d’ense-
nyaments propis.

Article 31
Garantia de la qualitat

1. La qualitat academicodocent de tota l’oferta formativa de la Universitat s’ar-
ticularà mitjançant les estratègies, procediments i mecanismes de seguiment i ava-
luació necessaris per a l’assoliment i sosteniment de l’objectiu de qualitat. Aquestes 
funcions es planificaran des dels Serveis Generals del Rectorat en coordinació amb 
els òrgans responsables de la qualitat dels centres.

2. El desplegament de les polítiques d’assegurament de la qualitat academicodocent 
es durà a terme mitjançant la coordinació de les unitats o òrgans de seguiment de 
cada centre, dels serveis de qualitat dels Serveis Generals del Rectorat i les unitats 
o agències de qualitat externes, ja siguin nacionals o internacionals.

Article 32
Expedició de títols

1. El rector o rectora, d’acord amb la legislació vigent, expedirà en nom del cap de 
l’Estat les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a l’Estat espanyol i 
en nom propi els títols de la Universitat amb la seva denominació específica.

2. Previ acord de la junta de Govern, a proposta de la junta d’escola o facultat i 
amb l’aprovació del Patronat, la Universitat pot concedir el títol de doctor o doctora 
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honoris causa a aquelles personalitats que, per les seves rellevants aportacions a 
la ciència, la tecnologia, el progrés del coneixement, la creació cultural i artística, 
o per la seva especial relació amb la Universitat, s’hagin fet mereixedores de tal 
distinció.

Article 33
Valors especíics

Com a complement de la formació acadèmica, o formant-ne part, la Universitat 
Ramon Llull desenvoluparà altres activitats específiques que cobreixin l’àmbit 
de la formació en la cultura i el pensament cristià. També afavorirà activitats de 
diàleg amb el món de la cultura i el pensament actual, d’acord amb els principis 
de l’ideari.

CAPÍTOL SEGON

La recerca

Article 34
La recerca

1. La recerca científica i tècnica, en tota la seva amplitud i modalitats, és una 
funció essencial de la Universitat i base de l’ensenyament universitari. Per això, la 
Universitat promourà la recerca i la transferència dels resultats.

2. Es fomentarà la recerca cooperativa i interdisciplinària del professorat realit-
zada en grups de recerca i articulada al voltant de projectes.

3. La Universitat estimularà en els estudiants l’esperit de recerca i la creativitat, 
mitjançant el mateix ensenyament i, sobretot, a través dels treballs de recerca en 
les seves diferents formes.

Article 35
Promoció i coordinació de la recerca

Per tal d’assegurar la realització d’aquesta funció, hi haurà un servei general, 
sota la dependència del rector o rectora, que promogui i coordini la recerca en les 
escoles, facultats, departaments i instituts.

CAPÍTOL TERCER

La transferència de coneixement

Article 36
La transferència del coneixement

La recerca que es realitzi a la Universitat haurà de servir a la creació i desenvo-
lupament de la ciència, de la tècnica i de l’art.

La recerca realitzada per la Universitat estarà al servei de la societat, la qual rebrà 
els seus resultats a través de la permanent actualització de la missió docent, la difusió 
del coneixement i la cultura a través de l’extensió universitària, la formació al llarg 
de la vida, la transferència i valorització de resultats com a instruments de millora 
de la cultura, la qualitat de vida i del desenvolupament econòmic.

TÍTOL CINQUÈ

Personal acadèmic: professorat i personal investigador

Article 37
Relació juridicolaboral

1. El personal acadèmic dels centres i, si s’escau, el personal acadèmic de la 
Fundació, tenen els drets i deures que deriven de la respectiva relació juridicolaboral 
amb les seves entitats titulars.
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2. La Fundació i les institucions federades, en establir les normes o reglaments 
del personal acadèmic dels centres que depenen, respectaran el contingut de les 
presents Normes, el qual haurà de mencionar-se i acceptar-se expressament en les 
clàusules de cada contracte laboral.

3. La llibertat contractual laboral, pel que fa al personal acadèmic, s’exercirà 
preceptivament dins el marc de la normativa laboral imperativa, de la dictada per 
l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya per al professorat de les 
universitats privades, i de la continguda en aquestes Normes i en les seves normes 
de desenvolupament.

4. Els contractes del personal acadèmic són: a) acordats i signats pels òrgans 
que correspongui segons les pròpies reglamentacions quan es tracti de personal 
acadèmic de centres d’integració federativa; b) acordats i signats pel rector o rec-
tora en aquells casos que la legislació vigent ho requereixi, i c) acordats i signats 
pels òrgans que correspongui segons les pròpies reglamentacions quan es tracti de 
personal acadèmic de centres adscrits.

Article 38
Reconeixement de categories acadèmiques

1. Amb independència de l’esmentada relació juridicolaboral, el personal acadè-
mic dels distints centres de la Universitat Ramon Llull tindrà una de les categories 
acadèmiques determinades a l’article 40 de les presents Normes. Aquesta catego-
ria li haurà de ser reconeguda per acte exprés del rector o rectora o per delegació 
d’aquest o aquesta.

2. La categoria acadèmica reconeguda al personal acadèmic i investigador no 
implica un determinat tipus de contracte.

Article 39
Drets i deures del personal acadèmic

1. Són drets de tot el personal acadèmic:
a) Gaudir de llibertat docent i investigadora en l’exercici de les pròpies tasques.
b) Participar en els òrgans de govern, d’acord amb el que estableixen les presents 

Normes.
c) Formar part d’equips de recerca d’acord amb la política de recerca establerta 

a la Universitat.
d) Participar en activitats de formació continuada per millorar constantment la 

pròpia tasca docent i investigadora.
e) Ser avaluat objectivament en l’acompliment de les obligacions universitàries 

pròpies.
f) Disposar dels mitjans adequats per a la realització de les seves obligacions.
g) Utilitzar les instal·lacions i els serveis universitaris segons la normativa de 

la Universitat.
h) Conèixer les qüestions que afectin la vida universitària.
2. Són deures de tot el personal acadèmic:
a) Respectar l’ideari i les normes de la Universitat.
b) Assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals hagi estat elegit.
c) Participar en tot allò que afecta la vida universitària, segons les presents 

Normes i la legislació vigent.
d) Exercir personalment les seves obligacions docents i investigadores, d’acord 

amb el contracte signat i amb la direcció del centre.
e) Actualitzar permanentment el coneixement.
f) Col·laborar a l’establiment dels continguts i metodologies de la docència i dels 

programes i línies de recerca.
g) Tenir cura del patrimoni de la Universitat.

Article 40
Categories acadèmiques

El personal acadèmic el formen:
a) Professors catedràtics o professores catedràtiques.
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b) Professors o professores titulars.
c) Professors contractats doctors o professores contractades doctores.
d) Professors ajudants doctors o professores ajudants doctores.
e) Professors o professores ajudants.
f) Professors associats o professores associades.
g) Professors invitats o professores invitades.
h) investigadors o investigadores.
i) Professors emèrits o professores emèrites.

Article 41
Deinició de categories acadèmiques

1. Els professors catedràtics o professores catedràtiques són els que, coordinada-
ment amb els estaments acadèmics, defineixen la política acadèmica corresponent 
a la seva matèria.

2. Els professors o professores titulars són els que dintre de les seves competències 
tenen la responsabilitat de desenvolupar l’activitat acadèmica en la seva matèria.

3. Els professors contractats doctors o professores contractades doctores són els 
que desenvolupen tasques de docència i d’investigació.

4. Els professors ajudants doctors o professores ajudants doctores desenvolupen 
la seva activitat principal a la Universitat.

5. Els professors o professores ajudants desenvolupen la seva activitat principal 
a la Universitat i es troben en període de formació. La seva col·laboració docent no 
pot ultrapassar el 30% de la d’un professor o professora amb dedicació total.

6. Els professors associats o professores associades són, majoritàriament, pro-
fessors o professores que desenvolupen una part important de la seva activitat fora 
de la Universitat.

7. Els professors invitats o professores invitades són professionals o professors 
o professores d’altres universitats, de reconeguda competència, que desenvolupen 
a la Universitat tasques extraordinàries de docència, recerca o assessorament.

8. Els investigadors o investigadores són especialistes en les distintes branques 
del coneixement que tenen primordialment responsabilitats de recerca, encara que 
també poden ésser encarregats de docència de màster i doctorat.

9. Són professors emèrits o professores emèrites els que, havent arribat a la 
jubilació, hagin estat reconeguts com a tals per la Universitat.

Article 42
Accés a la categoria de professor catedràtic o professora catedràtica

1. Els professors catedràtics o professores catedràtiques hauran de tenir una 
acreditació per una agència que tingui reconeguda oficialment l’autoritat per a 
l’acreditació de professorat universitari.

2. Per assolir la categoria de professor catedràtic o professora catedràtica s’haurà 
d’estar en possessió de la categoria de professor o professora titular.

Excepcionalment es podrà prescindir d’aquest requisit quan es tracti de professorat 
d’altres universitats i de conformitat amb el que es determini reglamentàriament.

3. L’accés a les categories de professor catedràtic o professora catedràtica tindrà 
lloc per promoció, per concurs obert o per concurs restringit, segons sigui la proposta 
raonada que el centre interessat faci a la junta de Govern i de conformitat amb el 
que es prevegi reglamentàriament.

4. La junta de Govern podrà assenyalar ulteriors condicions i determinarà els 
procediments d’avaluació i la normativa corresponent a cada forma d’accés, tramitant 
en cada cas, si s’escau, l’oportú reconeixement pel rector o rectora.

Article 43
Accés a la categoria de professor o professora titular

1. Els professors o professores titulars hauran de tenir el títol de doctor o doc-
tora i hauran d’estar acreditats per una agència que tingui reconeguda oficialment 
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l’autoritat per a l’acreditació de professorat universitari.
2. L’accés a les categories de professor o professora titular tindrà lloc per pro-

moció, per concurs obert o per concurs restringit, segons sigui la proposta raonada 
que el centre interessat faci a la junta de Govern i de conformitat amb el que es 
prevegi reglamentàriament.

3. La junta de Govern podrà assenyalar ulteriors condicions i determinarà els 
procediments d’avaluació i la normativa corresponent a cada forma d’accés, tramitant 
en cada cas, si s’escau, l’oportú reconeixement pel rector o rectora.

Article 44
Requisits dels professors contractats doctors o professores contractades docto-
res

Els professors contractats doctors o professores contractades doctores hauran 
de tenir el títol de doctor o doctora i acreditar una suficient capacitat docent i 
investigadora.

Article 45
Requisits dels professors ajudants doctors o professores ajudants doctores

Els professors ajudants doctors o professores ajudants doctores hauran de tenir 
el títol de doctor o doctora.

Article 46
Accés a altres categories

Pel que fa als professors contractats doctors o professores contractades doctores, 
professors ajudants doctors o professores ajudants doctores, professors o profes-
sores ajudants, professors associats o professores associades, professors invitats o 
professores invitades, investigadors o investigadores, en farà la selecció el centre 
interessat, amb el vistiplau de la institució federada corresponent. El reconeixe-
ment de la categoria acadèmica la farà el director o directora o degà o degana per 
delegació del rector o rectora de la Universitat.

Article 47
Professor emèrit o professora emèrita

La junta de Govern podrà nomenar professorat emèrit entre el professorat jubilat 
que hagi prestat serveis destacats a la Universitat. Les seves funcions seran les 
pròpies de la seva categoria acadèmica.

Article 48
Estructura docent

1. La Universitat ha de definir, a proposta dels centres que la integren, l’estructura 
docent del professorat necessari. Aquesta estructura docent és específica de cada 
centre i cal que mantingui l’equilibri convenient entre les diferents categories de 
professorat, d’acord amb les exigències de docència i d’investigació, i que es propiciï 
la presència equilibrada entre homes i dones.

2. L’estructura docent de la Universitat s’adequarà en cada moment al que s’es-
tableixi en la legislació vigent.

3. La representació de les diferents categories acadèmiques del professorat es 
definirà reglamentàriament d’acord amb les normes vigents sobre estructura docent 
dels centres federats i els convenis d’adscripció dels centres adscrits.

Article 49
Altres aspectes reglamentaris

La selecció i promoció del professorat, dedicació, incompatibilitats, llicències o 
d’altres assumptes pertinents seran regulats reglamentàriament i per la normativa 
pròpia de cada centre.
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TÍTOL SISÈ

Estudiantat

CAPÍTOL PRIMER

Accés i permanència

Article 50
L’estudiantat

1. L’estudiantat de la Universitat està constituït per tot l’estudiantat matriculat 
als centres d’integració federativa i als centres adscrits a la Universitat.

2. L’estudiantat dels centres associats es regiran pel que disposi el conveni d’asso-
ciació i la normativa pròpia dels centres associats en tot el que no li sigui contrari.

Article 51
Admissió de l’estudiantat

1. Per ser admès com a estudiant es requereix:
a) Haver sol·licitat l’admissió, en la forma i termini establerts.
b) Complir les condicions que la vigent legislació exigeix per tal de poder accedir 

als estudis universitaris, acreditades documentalment.
c) Comprometre’s a respectar l’ideari de la Universitat Ramon Llull i les regla-

mentacions que li siguin d’aplicació.
2. Correspon al rector o rectora de la Universitat l’admissió d’estudiantat, de 

conformitat amb les normes i reglaments i d’acord, també, amb les orientacions 
generals aprovades per la junta de Govern.

3. L’admissió d’estudiantat estranger estarà subjecta al que disposi la legislació 
vigent i a la superació de les proves que els centres puguin establir amb caràcter 
específic.

Article 52
Permanència en els estudis

Correspon a la normativa acadèmica de cada escola, facultat o institut establir 
les condicions acadèmiques requerides per tal que l’estudiant pugui passar al curs 
immediat superior, els quadres d’incompatibilitats entre matèries, el nombre màxim 
de convocatòries per assignatura i el nombre d’anys que l’estudiant pot romandre al 
centre fins a la culminació dels seus estudis, tot respectant les normes acadèmiques 
de la Universitat i les decisions de la junta de Govern.

Article 53
Reconeixement de crèdits cursats

Les incorporacions a l’expedient de crèdits cursats en altres universitats o estudis 
seran resolts per l’òrgan corresponent de la Universitat a proposta de la comissió 
del centre receptor de la sol·licitud, d’acord amb la legislació vigent.

CAPÍTOL SEGON

Drets i obligacions

Article 54
Drets i deures

Pel fet de la seva admissió i permanència en la Universitat, l’estudiant forma part 
de la comunitat universitària i frueix dels drets establerts en les disposicions legals 
vigents, en aquestes Normes i en els reglaments generals i particulars dels centres.

Amb la seva admissió i permanència, l’estudiantat resta obligat per les obligacions 
que li són exigibles segons les disposicions legals vigents, aquestes Normes i els 
reglaments generals i particulars dels centres.
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Article 55
Drets de l’estudiantat

L’estudiantat de la Universitat té dret:
a) A un ensenyament de qualitat i eficaç en els cursos i matèries en què estiguin 

inscrits, al desenvolupament normal de les activitats docents i formatives, i a la 
utilització de les instal·lacions, mitjans i serveis de la Universitat, tot respectant les 
normes pròpies del seu ús.

b) A la publicitat de les normes de la Universitat que han de regular la verificació 
dels coneixements de l’estudiantat.

c) A l’avaluació objectiva del seu rendiment acadèmic, mitjançant les proves 
establertes, i al coneixement oficial del seu resultat.

d) A la igualtat d’oportunitats i no discriminació per raons de sexe, raça, religió 
o discapacitat, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social en 
l’accés a la Universitat, ingrés als centres, permanència a la Universitat i exercici 
dels seus drets acadèmics.

e) A l’orientació educativa i professional, tant en el moment del seu accés com 
durant la seva permanència en la Universitat.

f) Als beneficis reconeguts amb caràcter general als estudiants universitaris en 
la legislació vigent i als que pugui atorgar la pròpia Universitat, en concepte d’ajut 
a l’estudi.

g) Al reconeixement acadèmic per la seva participació en activitats università-
ries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, 
d’acord amb la normativa vigent.

h) A la participació en els òrgans col·legiats de govern de la Universitat i del 
propi centre i en les comissions de serveis, de conformitat amb les normes i regla-
ments.

i) A una atenció que faciliti compaginar els estudis amb l’activitat laboral, d’acord 
amb les possibilitats personals i la normativa del centre.

j) A la constitució d’associacions per a la realització de les seves activitats for-
matives, culturals i esportives.

k) A la celebració de reunions per tractar assumptes de caràcter acadèmic o 
professional, sempre que no interfereixin el normal desenvolupament de les acti-
vitats acadèmiques.

l) A formular per escrit peticions, queixes o recursos davant l’autoritat acadèmica 
que en cada cas correspongui.

Article 56
Obligacions de l’estudiantat

L’estudiantat de la Universitat està obligat:
a) A col·laborar per tal que la Universitat pugui obtenir els seus fins i realitzar 

la seva missió.
b) A l’estudi seriós i responsable que els permeti assolir els nivells de rendiment 

previstos en el seu centre.
c) Al manteniment de l’ordre acadèmic i disciplinari de la Universitat i de la 

convivència i respecte entre els diversos membres de la comunitat universitària.
d) A la bona conservació de les instal·lacions, mitjans materials i serveis de la 

Universitat.
e) A la participació en la junta de Govern i en els pertinents òrgans col·legiats 

de govern del propi centre.
f) A l’observança de les Normes i reglaments de la Universitat i dels centres, així 

com de les altres normes emanades de les autoritats competents.

Article 57
Règim sancionador

1. L’incompliment d’aquestes obligacions podrà donar lloc a les corresponents san-
cions, l’aplicació i el procediment de les quals es determinaran reglamentàriament.
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2. En casos greus, serà preceptiva la formació i resolució d’expedient, amb 
audiència de la part interessada.

CAPÍTOL TERCER

Estudiantat d’ensenyaments propis

Article 58
Estudiantat d’ensenyaments propis

1. El Consell Acadèmic i la junta de Govern de la Universitat establiran, quan 
calgui, les normes d’aplicació dels articles d’aquest títol sisè l’estudiantat d’ense-
nyaments propis.

2. Les escoles, facultats i instituts determinaran les condicions d’admissió i 
règim acadèmic per a aquests estudiants.

3. L’estudiantat d’aquests ensenyaments tindrà dret: a la participació en les 
activitats acadèmiques en l’àmbit de les matèries que cursa; a l’atenció i relació del 
seu professorat; a la utilització de les instal·lacions i mitjans de la Universitat, amb 
subjecció a les normes d’ús; a ser admès a proves de valoració del seu rendiment; i 
a obtenir certificació d’assistència i rendiment de les matèries cursades.

4. Les seves obligacions seran les de l’estudiantat que cursi estudis oficials, en 
tot el que pugui afectar-los, i estaran subjectes al mateix règim disciplinari.

CAPÍTOL QUART

Política de promoció universitària

Article 59
Política d’igualtat

Conscient la Universitat dels compromisos que ha contret amb la societat i amb la 
voluntat de col·laborar per a una societat més justa i equitativa, s’esforçarà per evitar 
qualsevulla discriminació, mitjançant una eficaç política d’igualtat d’oportunitats 
i no discriminació per raons de sexe, raça, religió o discapacitat, o qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social en l’accés a la Universitat.

Article 60
Política d’ajuts i beques

Per assolir tal objectiu, la Universitat:
a) A través del seu propi Patronat i a través dels patronats de les institucions 

federades impulsarà una política que promogui ajudes econòmiques de la societat 
destinades a aquesta finalitat;

b) Destinarà anualment, dels seus propis fons, una partida del pressupost a ajuts 
a l’estudi, per dedicar-la a tota mena d’ajuts a l’estudiantat dels seus centres, tenint 
cura especialment d’aquells centres que tenen menys possibilitats econòmiques 
d’afavorir el propi estudiantat;

c) Tindrà, entre els seus serveis, un de beques i ajuts a l’estudi.
d) El servei de beques i ajuts a l’estudi facilitarà l’accés de l’estudiantat a préstecs 

per a estudis, concertats amb institucions financeres.

TÍTOL SETÈ

Mitjans instrumentals i d’extensió universitària

Article 61
Mitjans instrumentals

1. La Universitat realitzarà una tasca de promoció i de coordinació d’aquells 
mitjans instrumentals i d’extensió universitària que faciliten i complementen 
l’activitat acadèmica.
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2. Des dels Serveis Generals del Rectorat i des dels centres es vetllarà per la 
qualitat i el bon funcionament dels mitjans instrumentals i d’extensió universitària, 
es garantirà una adequada atenció a la comunitat universitària i s’evitarà reiteracions 
de serveis per tal d’obtenir el màxim rendiment econòmic.

3. En tot cas es garantirà que els mitjans instrumentals i d’extensió universitària 
incloguin, com a mínim, serveis de biblioteca, serveis de publicacions, serveis 
d’informàtica, serveis d’atenció a l’estudiantat, serveis d’esport, serveis d’acollida 
lingüística i del foment del coneixement d’altres llengües, serveis d’atenció espiritual 
i serveis de carreres professionals.

Article 62
Cooperació internacional i solidaritat

La Universitat, des dels Serveis Generals del Rectorat i des dels centres, fomentarà 
la participació dels membres de la comunitat universitària en activitats i projectes 
de cooperació internacional i solidaritat, i la realització d’activitats i iniciatives que 
contribueixin a l’impuls de la cultura de la pau, el desenvolupament sostenible i el 
respecte al medi ambient, com a elements essencials per al progrés solidari.

Article 63
Extensió universitària

Els mitjans instrumentals i d’extensió universitària de la Universitat s’estendran 
a totes les escoles, facultats i instituts.

Article 64
Principi de col·laboració amb altres entitats

En compliment del que es preveu en el present títol, la Universitat podrà signar 
convenis amb altres entitats.

TÍTOL VUITÈ

Serveis comuns de la universitat

CAPÍTOL PRIMER

Serveis Generals del Rectorat

Article 65
Serveis Generals del Rectorat

1. Els serveis comuns de la Universitat seran desenvolupats pels Serveis Generals 
del Rectorat.

2. Els Serveis Generals del Rectorat seran dirigits i coordinats, en funció de les 
seves àrees competencials, pels vicerectors o vicerectores, pel secretari o secre-
tària general i pel gerent o la gerent, que actuaran sota les directrius del rector o 
la rectora.

Article 66
Estructura

Els Serveis Generals del Rectorat s’organitzaran en àrees funcionals segons les 
competències que hagin de desenvolupar.

Article 67
El gerent o la gerent

1. El gerent o la gerent serà el responsable de la gestió econòmica i administrativa 
dels Serveis Generals del Rectorat.

2. El gerent o la gerent de la Universitat serà nomenat pel rector o rectora i actuarà 
sota la seva autoritat i d’acord amb les directrius emeses pel Patronat.
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3. El gerent o la gerent de la Universitat podrà formular les recomanacions que 
calguin per orientar les activitats de tots els centres vers els objectius definits a la 
política economicofinancera global aprovada pel Patronat.

Article 68
Els o les caps d’àrea

1. Al capdavant de cada àrea específica hi haurà un o una cap d’àrea que serà 
nomenat pel rector o rectora i actuarà seguint les directrius del vicerector o vice-
rectora competent en la matèria, o del secretari o secretària general.

2. L’àmbit de competència i funcionament de les àrees funcionals i la composició 
dels seus òrgans de gestió es determinaran en els respectius reglaments i decisions 
del rector o rectora.

3. Cada àrea comptarà amb els mitjans personals i materials necessaris per 
exercir les seves funcions.

Article 69
Serveis de Secretaria General

1. Els Serveis Generals del Rectorat inclouran els serveis propis de la Secreta-
ria General de la Universitat, que serà estructurada en els diversos negociats que 
calguin.

2. Els Serveis Generals del Rectorat podran oferir altres serveis generals com són 
els de recerca, transferència del coneixement, publicacions, extensió universitària, 
beques i ajuts a l’estudi, planificació, assistència i formació religioses, esports i 
activitats culturals, antic estudiantat, unitat d’igualtat d’oportunitats i tots els que 
es considerin necessaris per a la bona organització i funcionament de la Universitat, 
així com per a la seva progressiva promoció i desenvolupament, inserció social i 
eficaç compliment dels seus fins.

CAPÍTOL SEGON

Personal d’administració i serveis universitaris

Article 70
Personal d’administració i serveis

El personal d’administració i serveis adscrits als Serveis Generals del Rectorat 
de la Universitat i als serveis dels centres forma part de la comunitat universitària, 
i en tal concepte està representat en la junta de Govern de la Universitat i en els 
òrgans que li pertoqui del propi centre.

Article 71
Drets i obligacions del personal d’administració i serveis

Els drets i obligacions d’aquest personal seran els propis de la seva relació con-
tractual amb la Universitat o amb les institucions federades, en el marc d’aquestes 
Normes, del Reglament de Règim intern i de la legislació vigent que li sigui apli-
cable.

TÍTOL NOVÈ

Règim econòmic i administratiu

CAPÍTOL PRIMER

Patrimoni de la Universitat

Article 72
Patrimoni de la Universitat

1. El Patrimoni de la Fundació, que aquesta posa a disposició de la Universitat, 
està format per tot el conjunt dels seus béns, drets i recursos.
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2. Dintre d’aquest patrimoni podrà haver-hi determinats béns, drets i recursos 
que, pel seu origen o per voluntat dels qui en disposen a favor de la Universitat, estan 
destinats al funcionament propi d’algun o d’alguns dels seus centres.

3. El Patrimoni de la Universitat està completament separat del de les institucions 
federades, no havent-hi entre ells ni consolidació ni comunicació de responsabi-
litat.

Article 73
Recursos de la Universitat

Salvada l’autonomia de les institucions federades, són recursos assignats a la 
Universitat:

a) Les subvencions, els donatius i aportacions de tot gènere que rebi la Fundació 
procedents d’entitats públiques o privades i de particulars.

b) Els ingressos per conceptes dels Serveis Generals del Rectorat.

CAPÍTOL SEGON

Gestió econòmica

Article 74
Gestió econòmica de la Universitat

1. La gestió econòmica de la Universitat es realitzarà segons el principi de la 
màxima autonomia administrativa dels centres, que sigui compatible amb la indis-
pensable unitat de la Universitat.

Per tal que aquest principi sigui operatiu, la Fundació tindrà el dret d’exigir a tots 
els centres la informació econòmica que cregui adient per tal de garantir la qualitat 
i la continuïtat acadèmica, tant la que pertany a activitats docents d’ensenyament 
reglat com a aquelles d’ensenyament no reglat quan comporten una titulació pròpia 
de la Universitat.

CAPÍTOL TERCER

Règim pressupostari

Article 75
Règim pressupostari global de la Universitat

1. Totes les activitats de la Universitat amb repercussió econòmica s’ajustaran a 
pressupostos elaborats i aprovats prèviament. Els pressupostos podran ser ordinaris, 
referits al conjunt d’activitats previstes per a l’exercici econòmic anyal, i extraor-
dinaris, referits a activitats i operacions concretes, no incloses en el pressupost 
ordinari.

2. El pressupost global de la Universitat està format pels pressupostos dels 
centres de les institucions federades i pel dels Serveis Generals del Rectorat de la 
Universitat.

Article 76
Elaboració dels pressupostos globals de la Universitat

En l’elaboració i aprovació dels pressupostos dels centres de les institucions 
federades s’observaran les normes següents:

a) Cada administrador o administradora de centre sol·licitarà de les autoritats 
i òrgans que les normes o reglaments particulars facultin les dades per elaborar el 
projecte parcial de pressupost, en què s’indiquin els ingressos previstos i les despeses 
que es creuen necessàries per a l’immediat exercici econòmic.

b) Complert aquest tràmit, cada administrador o administradora, seguint les di-
rectrius de coordinació fixades pel Patronat, procedirà a la integració dels projectes 
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parcials i a l’elaboració d’un projecte de pressupost, que serà aprovat per l’òrgan 
pertinent de la pròpia institució federada.

c) Els pressupostos aprovats per les institucions federades seran tramesos al 
gerent o la gerent de la Universitat per tal d’incorporar-los al pressupost global de 
la Universitat.

Article 77
Elaboració dels pressupostos dels Serveis Generals del Rectorat

En l’elaboració i aprovació dels pressupostos dels Serveis Generals del Rectorat 
de la Universitat s’observaran les normes següents:

a) El gerent o la gerent procedirà a l’elaboració separada d’un projecte en què 
estaran incloses les entrades i sortides de tots els Serveis Generals del Rectorat de 
la Universitat.

b) El projecte de pressupost serà sotmès al rector o rectora, el qual introduirà 
les modificacions que cregui oportunes, atesos els imperatius superiors del govern 
de la Universitat;

c) El projecte de pressupost aprovat pel rector o rectora i informat pel Consell 
Executiu serà elevat a la consideració, deliberació, modificació i aprovació final 
del Patronat;

d) L’elaboració i aprovació dels pressupostos d’inversions dels Serveis Generals 
del Rectorat correspon exclusivament al Patronat, consultat preceptivament, de 
manera prèvia i no vinculant, al Consell Executiu.

Article 78
Seguiment dels pressupostos globals de la Universitat

Els administradors o administradores de les institucions federades informaran 
el gerent o la gerent de la Universitat, amb la freqüència que s’estableixi, de l’exe-
cució dels plans pressupostaris aprovats i de les desviacions que adverteixin, tot 
comunicant-li les decisions adoptades.

Article 79
Memòria econòmica global

Al final de l’exercici econòmic, el gerent o la gerent de la Universitat confeccionarà 
una memòria amb els resultats econòmics de l’exercici, que s’elevarà al Patronat. Un 
resum de l’esmentada memòria serà incorporat a la memòria de la Universitat.

TÍTOL DESÈ

La reforma de les presents normes

Article 80
Reforma

1. La iniciativa per reformar les presents Normes correspon al Patronat, al rector 
o rectora, al Consell Executiu, al Consell Acadèmic i a la junta de Govern. Tota 
iniciativa de reforma es formularà per escrit i anirà acompanyada de la fonamen-
tació necessària.

2. Les iniciatives de reforma s’adreçaran al rector o rectora, el qual sol·licitarà 
l’informe preceptiu, no vinculant i escrit de tots els restants òrgans amb dret d’ini-
ciativa, excepte el Patronat.

3. El rector o rectora, a la vista dels informes evacuats, formarà i elevarà una 
proposta a la consideració i eventual aprovació del Patronat.

4. L’aprovació de les presents Normes d’organització i funcionament i de les seves 
successives adaptacions o modificacions es comunicaran al departament competent 
en matèria d’universitats, per a la seva aprovació pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya, previ control de la seva legalitat.
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5. Les modificacions que es puguin produir com a resultat del control de la 
legalitat previ a l’aprovació de les Normes d’organització i funcionament per part 
de la Generalitat de Catalunya seguiran el mateix procediment d’aprovació que 
qualsevol altra modificació o adaptació.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única
A partir de la data d’aprovació d’aquestes Normes, tots els centres d’integració 

federativa disposaran de dos anys per adaptar la denominació del nou personal 
acadèmic al que prescriuen els articles 40 i 41 d’aquestes Normes.

DISPOSICIONS FINALS (aprovades el 16 de juny de 1994)

Primera
a) Sense perjudici dels recursos jurisdiccionals o bé administratius que siguin 

exercitables, les decisions emanades de les diverses autoritats universitàries sempre 
es poden recórrer dins del mateix àmbit universitari davant del rector o rectora de 
la Universitat, el qual podrà delegar la resolució, segons la naturalesa de la decisió, 
en el Consell Acadèmic o bé en la junta de Govern.

Les decisions adoptades per delegació del rector o rectora ja no es podran recórrer 
davant d’aquest.

b) Les decisions del rector o rectora en l’àmbit acadèmic causen estat, i no es 
poden recórrer davant de cap òrgan de la Universitat. Les decisions del rector o 
rectora que no afectin l’àmbit merament acadèmic seran impugnables davant el 
Patronat de la Fundació.

Segona
Els dubtes sobre la competència d’un òrgan determinat seran resolts pel rector o 

rectora, el qual podrà sotmetre la decisió al Patronat si, per l’entitat de l’assumpte, 
ho cregués oportú.

Tercera
Els efectes de les decisions basades en aquestes Normes només afecten directa-

ment l’àmbit estrictament universitari de la Universitat Ramon Llull.

(10.139.032)
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