Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la programació
universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de
reordenació de centres docents universitaris i d’implantació d’ensenyaments.
(DOGC núm. 2492, de 9 d’octubre de 1997. Correcció d’errada al DOGC núm.
2494, de 13 d’octubre del 1997)
La Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, encomana
a la universitat el servei públic de l'ensenyament superior. L'assoliment d'aquest
objectiu requereix l'elaboració d'una política universitària coordinada que,
amb ple respecte a l'autonomia universitària, adeqüi l'oferta universitària a
la demanda social i a les necessitats concretes dels diferents nuclis de població,
tenint en compte els recursos disponibles.
La Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació
de consells socials, considera com a objectiu primordial l'establiment d'una
política que adeqüi els estudis que s'ofereixen a la demanda social. Aquest Decret
regula el procediment per a l'elaboració i aprovació de la Programació
universitària de Catalunya, instrument per a la coordinació interuniversitària, el
qual s'executa a través del Comissionat per a Universitats i Recerca del
Departament de la Presidència, d'acord amb el Decret 318/1992, de 28 de
desembre.
La Programació universitària de Catalunya compleix dos objectius, el primer
dels quals és el de tenir en compte l'oferta d'ensenyaments conduents a
l'obtenció de títols oficials de les universitats públiques catalanes, i la creació
i adscripció dels centres que constitueixen la infraestructura necessària,
esdevenint un instrument que garanteixi el rigor tant en la planificació de
l'actuació de les universitats com en el seu finançament públic, de
racionalització de la despesa, d'optimització dels recursos i de constant
reordenació de l'oferta. El segon objectiu, que abasta aspectes propis de
l'autonomia universitària, és el de considerar l'oferta global d'ensenyaments
conduents a l'obtenció de títols propis i de les activitats i els serveis de les
universitats públiques, constituint un element d'informació integral i de
coordinació del sistema universitari a Catalunya. La Programació universitària
de Catalunya, de caràcter plurianual, ha de ser un instrument àgil i
permanentment adaptable a les necessitats canviants, d'acord amb el procediment
previst en aquest Decret.
A Catalunya, el Govern ha regulat amb caràcter específic el procediment
d'adscripció de centres docents d'ensenyament superior de titularitat pública o
privada a les universitats mitjançant el Decret 390/1996, de 2 de desembre.
Amb l'objectiu de definir i aclarir totes les fases que intervenen en
l'elaboració i l'aprovació de la Programació universitària de Catalunya i en
la creació i el reconeixement dels centres universitaris, s'han analitzat aquests
procediments al Consell Interuniversitari de Catalunya, mitjançant la
Comissió de Programació, i es procedeix ara a regular-los, respectant la
normativa bàsica estatal i l'autonomia universitària, i havent estat sotmès el text a
la consulta de les universitats de Catalunya.
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En virtut d'això, a proposta del conseller de la Presidència, amb l'informe
del Consell Interuniversitari de Catalunya, vist el dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora i amb l'acord previ del Govern,
Decreto:
Capítol 1
Àmbit d'aplicació
Article 1
Àmbit d'aplicació
1.1 Aquest Decret té per objecte regular els procediments per a:
a) L'elaboració de la Programació universitària de Catalunya.
b) La creació i el reconeixement de centres docents universitaris integrats a
universitats públiques o privades.
c) La implantació de nous estudis als centres docents universitaris integrats.
d) La fusió, segregació i supressió de centres i ensenyaments.
e) La revocació del reconeixement de centres docents universitaris privats i de
la implantació d'ensenyaments.
f) La modificació dels plans d'estudis que impliqui canvis substancials i un
increment de la subvenció pressupostària.
1.2 Les actuacions incloses a les lletres b), c), d) i e) de l'apartat precedent
requereixen l'aprovació prèvia del Govern de la Generalitat de Catalunya per
a la seva efectivitat, d'acord amb el procediment previst en aquest Decret.
Capítol 2
La Programació universitària de Catalunya
Article 2
Àmbit de la Programació
2.1 La Programació universitària de Catalunya, instrument de planificació i
coordinació universitària, l'elabora el Comissionat per a Universitats i Recerca,
i inclou els ensenyaments, les activitats i els serveis que ofereixen de manera
continuada les universitats públiques de Catalunya per períodes successius
mínims de quatre anys.
2.2 Les universitats catalanes podran sol·licitar l'acreditació i, si s'escau, el
finançament dels seus diplomes i títols propis en els termes que figuren al Decret
406/1996, de 24 de desembre, pel qual es regula l'acreditació dels
diplomes i títols propis de les universitats catalanes.
Article 3
Elaboració de la Programació
3.1 La Programació universitària de Catalunya s'elabora amb un any d'antelació,
com a mínim, al curs acadèmic en què es preveu l'inici dels ensenyaments que
s'hi inclouen, d'acord amb el procediment següent:
a) El Consell Interuniversitari de Catalunya ha de proposar els criteris per
elaborar la Programació universitària de Catalunya
per
tal
d'aconseguir
una coordinació interuniversitària.
b) Els rectors de les universitats trametran els projectes de programació aprovats
pels respectius consells socials al Comissionat per a Universitats i Recerca.
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c) La Direcció General d'Universitats ha d'elaborar la proposta de Programació
universitària de Catalunya partint dels projectes de programació presentats
per les universitats i tenint en compte els criteris prèviament proposats pel
Consell Interuniversitari de Catalunya. En l'elaboració de la Programació es
tindrà en consideració la demanda social, la població escolar, l'oferta
d'ensenyaments de les universitats privades, l'oferta d'ensenyaments superiors
equivalents als universitaris a Catalunya, les necessitats dels diferents sectors
professionals i socials, i el desenvolupament de nous ensenyaments resultants
dels avenços científics i tecnològics, així com les fonts de recursos previstes
per al finançament de les actuacions en el marc de les limitacions pressupostàries.
d) La Direcció General d'Universitats, amb l'informe previ del Consell
Interuniversitari de Catalunya, elevarà la proposta de Programació universitària
de Catalunya al comissionat per a Universitats i Recerca perquè l'aprovi.
3.2 El comissionat per a Universitats i Recerca podrà introduir a la Programació,
amb la comunicació prèvia al Consell Interuniversitari de Catalunya,
ensenyaments que condueixin a l'obtenció de diplomes i títols oficials l'oferta
dels quals es consideri convenient o necessària, en aplicació dels criteris previstos
a l'apartat 1.c) d'aquest article, sens perjudici de la posterior implantació del
títol a la corresponent universitat, d'acord amb el procediment que figura en
aquest Decret.
Article 4
Els projectes de programació de les universitats
4.1 Els projectes de programació que les universitats presentin al Comissionat
per a Universitats i Recerca hauran de contenir, com a mínim, les dades que
figuren a l'annex 1 d'aquest Decret.
4.2 Les universitats hauran d'adjuntar al seu projecte de programació la
documentació següent:
a) L'estimació de la demanda social i el seu grau de satisfacció mitjançant la
creació o adscripció del centre universitari i/o la implantació dels nous
ensenyaments, així com la justificació de la necessitat prioritària de satisfer la
demanda.
b) La previsió econòmica de la despesa i de les diferents fonts de recursos
necessaris per finançar les actuacions proposades, tenint en compte el seu cost
progressiu any per any i fins a la seva completa realització, assenyalant
separadament les despeses de personal docent i no docent, les altres despeses
de funcionament, i les despeses previstes per a inversions en edificis,
equipaments docents i d'altres.
c) Els ensenyaments que la universitat proposi que s'implantin amb la
col·laboració d'altres universitats als efectes de racionalitzar l'oferta i de donar
la màxima rendibilitat als recursos existents.
d) La proposta de supressió de centres o ensenyaments oficials i la de
desadscripció de centres amb el calendari corresponent, fent esment de les
conseqüències que se'n derivin pel que fa a la demanda social.
e) Tota la documentació complementària que el Comissionat per a Universitats
i Recerca consideri convenient sol·licitar a la universitat.
Article 5
Revisió i modificació
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5.1 La Programació universitària de Catalunya és revisable anualment i s'hi han
d'introduir les modificacions i concrecions necessàries per tal de mantenir-la
permanentment actualitzada i per adaptar-la als plans d'estudis i als canvis
que s'hagin pogut produir respecte de les circumstàncies que en van
motivar l'aprovació, i a les previsions pressupostàries.
5.2 La revisió i modificació de la Programació universitària de Catalunya
s'efectua d'acord amb el procediment que figura a l'article 3 d'aquest Decret,
a instància de les universitats o bé, prèvia comunicació al Consell
Interuniversitari de Catalunya, del Comissionat per a Universitats i Recerca.
5.3 Les universitats sol·licitaran la revisió i modificació de la Programació
universitària de Catalunya mitjançant la presentació d'un projecte de modificació
de la Programació amb les dades i la documentació a la qual fa referència
l'article 4 d'aquest Decret.
Article 6
Informació
El Comissionat per a Universitats i Recerca informarà del contingut de la
Programació universitària de Catalunya a la comunitat educativa i als sectors
de la societat que hi estiguin especialment interessats.
Article 7
Execució de la programació
7.1 L'execució de la Programació universitària de Catalunya està subjecta a la
seva viabilitat econòmica i a l'aprovació del finançament necessari per a
inversions i despeses corrents a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya.
7.2 Les inversions que hagin de constituir les infraestructures necessàries
dels ensenyaments aprovats a la Programació universitària de Catalunya es
concretaran en el contracte-programa de finançament que a aquests efectes se
subscrigui entre la corresponent universitat i el Comissionat per a
Universitats i Recerca i, si s'escau, el departament afectat, i d'acord amb la
programació plurianual de les inversions universitàries aprovada pel Govern.
7.3 La creació, fusió, segregació i supressió de centres docents universitaris
integrats a les universitats públiques,
així
com la implantació i
supressió d'ensenyaments, només les podran sol·licitar les universitats
respectives si prèviament han estat introduïdes a la Programació universitària de
Catalunya en els termes previstos en aquest capítol.
7.4 El finançament de les despeses de funcionament que siguin a càrrec dels
pressupostos de la Generalitat en execució de la Programació universitària de
Catalunya està condicionat a l'aprovació prèvia de l'actuació corresponent per
part del Govern, d'acord amb el procediment previst en aquest Decret.
Capítol 3
Creació i reconeixement
implantació d'ensenyaments

de

centres docents universitaris integrats i

Article 8
Formalització de la sol·licitud per a la creació de centres docents
públics i per a la implantació d'ensenyaments
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universitaris

Les sol·licituds per a la creació de nous centres docents universitaris integrats
en universitats públiques, o d'implantació de nous ensenyaments conduents a
l'obtenció d'un títol amb validesa acadèmica oficial en centres universitaris
integrats, les ha d'adreçar el rector al comissionat per a Universitats i Recerca,
un cop aprovades pel consell social respectiu, acompanyades d'una memòria que
ha de contenir necessàriament els aspectes que figuren a l'annex 2 d'aquest
Decret, tenint en compte els criteris fixats a l'article 10 de la Llei 26/1984, de 19
de desembre.
Article 9
Formalització de la sol·licitud per al reconeixement de centres docents
universitaris
privats
i
per
la
implantació
d'ensenyaments
Les sol·licituds per al reconeixement de nous centres docents universitaris
integrats en universitats privades, o d'implantació de nous ensenyaments
conduents a l'obtenció d'un títol amb validesa acadèmica oficial en centres
universitaris integrats, s'han d'adreçar al Comissionat per a Universitats i
Recerca, a proposta del titular de la universitat, acompanyades d'una memòria
degudament signada pel titular que ha de contenir els aspectes que figuren a
l'annex 3 d'aquest Decret, tenint en compte els criteris fixats a l'article 10 de la
Llei 26/1984, de 19 de desembre.
Article 10
Aprovació del Govern
10.1 La Direcció General d'Universitats comprovarà que l'expedient compleix
amb els requisits i els mínims previstos a la normativa vigent; sol·licitarà
l'informe del Consell Interuniversitari de Catalunya, així com els altres informes
que siguin preceptius d'acord amb la normativa vigent, i proposarà al
comissionat per a Universitats i Recerca que s'elevi al Govern el projecte de
decret de creació, reconeixement o implantació, segons correspongui.
10.2 La creació o reconeixement d'un centre docent universitari integrat en
una universitat pública o privada i la implantació de nous ensenyaments
conduents a l'obtenció d'un títol amb validesa acadèmica oficial es produeix per
decret del Govern de la Generalitat, on caldrà especificar la denominació del
centre universitari que es crea o reconeix, la universitat a la qual s'integra,
l'adreça i el municipi on s'ubica, i els ensenyaments que s'hi imparteixen.
En el supòsit d'implantació de nous ensenyaments, al decret d'implantació
caldrà especificar el centre docent universitari que tindrà encomanada la gestió
administrativa i l'organització dels nous ensenyaments i, si s'escau, la nova
denominació del centre.
10.3 Si en el termini de sis mesos des que es va presentar la sol·licitud amb tota
la documentació completa el Govern no s'ha pronunciat expressament, aquesta
s'entendrà desestimada.
Article 11
Inici de les activitats i dels ensenyaments en centres docents universitaris
públics
11.1 Un cop publicat el decret de creació o implantació corresponent al DOGC
i homologats i publicats al DOGC i al BOE els plans d'estudis
dels
ensenyaments que s'han d'impartir a la universitat, la universitat sol·licitarà al
comissionat per a Universitats i Recerca l'autorització de l'inici de les activitats
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acadèmiques del centre, o l'autorització d'inici dels ensenyaments, d'acord
amb la Programació universitària de Catalunya.
11.2 La Direcció General d'Universitats examinarà la sol·licitud, comprovarà
que els plans d'estudis hagin estat efectivament homologats i publicats i que hagi
passat com a mínim un any des de la data en què es va aprovar la
Programació universitària de Catalunya en la qual estava prevista la creació
del centre o la implantació de l'ensenyament, d'acord amb el que preveu
l'article 12.4 de la Llei 26/1984, de 19 de desembre. El director general
d'Universitats elevarà la proposta de resolució al comissionat per a
Universitats i Recerca, tenint en compte el que preveu l'article 7.1 d'aquest Decret.
11.3 El comissionat per a Universitats i Recerca resoldrà la sol·licitud en el
termini màxim de 3 mesos des de la data de la seva presentació amb tota la
documentació requerida.Passat aquest termini sense resolució expressa,
s'entendrà estimada.
Article 12
Inici de les activitats i dels ensenyaments en centres docents universitaris
privats
12.1 Publicat el decret de reconeixement o d'implantació corresponent i
homologats d'acord amb la normativa vigent els títols amb validesa acadèmica
oficial que ha d'expedir la universitat, el titular sol·licitarà al comissionat per a
Universitats i Recerca l'autorització de l'inici de les activitats acadèmiques del
centre o l'autorització d'inici dels ensenyaments, segons el cas.
12.2 La Direcció General d'Universitats examinarà la sol·licitud, comprovarà
que s'han complert els requisits establerts a l'apartat precedent, així com els
compromisos adquirits pel titular, i elevarà la proposta de resolució al comissionat
per a Universitats i Recerca.
12.3 El comissionat per a Universitats i Recerca resoldrà la sol·licitud en el
termini màxim de 3 mesos des de la data de la seva presentació amb tota la
documentació requerida. Passat aquest termini sense resolució expressa
s'entendrà estimada.
Capítol 4
Fusió, segregació i supressió de centres i ensenyaments
Article 13
Formalització de les sol·licituds de fusió o segregació
13.1 Les sol·licituds de fusió o segregació de centres docents universitaris
integrats en universitats públiques les ha d'adreçar el rector al comissionat per a
Universitats i Recerca, un cop aprovades pel consell social respectiu,
acompanyades d'una memòria que ha de contenir els aspectes previstos a
l'annex 2 d'aquest Decret, adaptats a aquest supòsit en concret, d'acord amb
els criteris fixats a l'article 10 de la Llei 26/1984, de 19 de desembre.
13.2 Les sol·licituds de fusió o segregació de centres docents universitaris
integrats en universitats privades les ha d'adreçar el titular al Comissionat per a
Universitats i Recerca, acompanyades d'una memòria, degudament signada pel
titular, que ha de contenir necessàriament els aspectes previstos a l'annex 3
d'aquest Decret, adaptats a aquest supòsit en concret, d'acord amb els criteris
fixats a l'article 10 de la Llei 26/1984, de 19 de desembre.
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13.3 A les sol·licituds, la memòria haurà d'incloure la proposta
denominació del centre o centres resultants, segons el cas.

de

nova

Article 14
Formalització de les sol·licituds de supressió de centres o d'ensenyaments
14.1 Les sol·licituds de supressió de centres docents universitaris integrats en
una universitat pública o de supressió d'ensenyaments s'hauran de formalitzar
de la manera que preveu l'article anterior i hauran d'anar acompanyades
d'una memòria que, tenint en compte els criteris fixats a l'article 10 de la Llei
26/1984, de 19 de desembre, ha de contenir:
a) La justificació de la sol·licitud de supressió.
b) Les conseqüències derivades de la supressió del centre o
de l'ensenyament pel que fa a la demanda social.
c) La justificació de la plantilla de professorat i de
personal d'administració i serveis afectat per la supressió,
en el supòsit de supressió de centres universitaris públics
o d'ensenyaments impartits en aquests centres, i la seva
destinació.
d) El nombre d'alumnes matriculats afectats per la supressió
del centre o de l'ensenyament.
e) El calendari de cessament progressiu dels ensenyaments i
la forma de garantir que els alumnes matriculats en el
centre puguin finalitzar-hi els estudis.
14.2
En el supòsit que la supressió d'un ensenyament impliqui la
transformació del centre universitari, s'haurà de
fer
constar
aquesta
circumstància a la sol·licitud, juntament amb el canvi de denominació.
Article 15
Aprovació del Govern
15.1 La Direcció General d'Universitats comprovarà que la sol·licitud compleix
els requisits previstos a la normativa vigent, sol·licitarà l'informe del Consell
Interuniversitari de Catalunya així com els altres informes preceptius, d'acord
amb la normativa vigent, i proposarà al comissionat per a Universitats i Recerca
que s'elevi al Govern el projecte de decret de fusió, segregació, supressió de
centres o d'ensenyaments, segons el cas.
15.2 A la fusió o segregació d'un centre universitari integrat en una
universitat pública o privada caldrà especificar la denominació del centre
o centres universitaris resultants, els ensenyaments que s'hi imparteixen i
l'adreça i el municipi on s'ubiquen. En el supòsit de supressió de centres o
d'ensenyaments, al decret caldrà establir el calendari de supressió progressiva
dels ensenyaments que s'imparteixen al centre i les garanties que permetin la
finalització dels estudis als alumnes matriculats amb un rendiment acadèmic
normal.
15.3 Si en el termini de sis mesos des que es va presentar la sol·licitud amb tota
la documentació completa el Govern no s'ha pronunciat expressament,
aquesta s'entendrà desestimada.
Article 16
Supressió gradual
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16.1 Si el Comissionat per a Universitats i Recerca comprova que un
ensenyament ha sofert una reducció de la demanda,
que,
valorada
oportunament, justifiqui deixar d'impartir aquell ensenyament, o que
incompleix els requisits mínims previstos a la normativa vigent, requerirà a la
universitat per tal que es procedeixi a reordenar l'ensenyament o a esmenar la
deficiència detectada en el termini que es fixi en el requeriment.
16.2 Transcorregut el termini sense que la universitat hagi regularitzat la situació,
el comissionat per a Universitats i Recerca, prèvia comunicació al Consell
Interuniversitari de Catalunya, podrà introduir la supressió gradual de
l'ensenyament a la Programació universitària de Catalunya.
16.3 Excepcionalment, quan es produeixin les circumstàncies previstes en els
apartats precedents, si el consell social de la universitat afectada no insta la
supressió programada, el Govern de la Generalitat podrà suprimir l'ensenyament
en exercici de les seves competències d'ordenació i inspecció del sistema
universitari a Catalunya. Quan aquesta supressió comporti el cessament
d'activitats del centre, el Govern ho posarà en coneixement del Parlament de
Catalunya als efectes de la possible supressió del centre docent universitari.
16.4 L'expedient de supressió l'iniciarà la Direcció General d'Universitats,
que el sotmetrà a audiència del consell social als efectes que hi formuli les
al·legacions i presenti la documentació que consideri pertinent. Un cop complert
aquest tràmit, la Direcció General d'Universitats, informats el Consell
Interuniversitari de Catalunya i el Consell d'Universitats, proposarà al
comissionat per a Universitats i Recerca que s'elevi al Govern o al Parlament la
proposta de supressió de l'ensenyament o del centre, segons el cas.
16.5 Al decret o el projecte de llei pel qual se suprimeixi l'ensenyament o centre
docent universitari caldrà preveure el calendari d'extinció progressiva dels
ensenyaments que s'imparteixen al centre docent universitari, als efectes de
garantir que els alumnes matriculats puguin finalitzar els estudis iniciats amb un
rendiment acadèmic normal.
Capítol 5
Revocació del reconeixement de centres docents universitaris privats i de la
implantació d'ensenyaments
Article 17
Revocació
17.1 La revocació de la implantació dels ensenyaments que s'imparteixen en un
centre docent universitari integrat en una universitat privada es produeix per
decret del Govern de la Generalitat de Catalunya o per llei del Parlament del
Catalunya, en el supòsit previst a l'article 19 d'aquest Decret.
17.2 Al decret en el qual es revoqui la implantació de l'ensenyament o, si
s'escau, al projecte de llei on es revoqui el reconeixement del centre docent
universitari privat, caldrà preveure el calendari d'extinció progressiva de
l'ensenyament que s'hi imparteixi, als efectes de garantir que els alumnes
matriculats puguin finalitzar els estudis iniciats amb un rendiment acadèmic
normal. També s'hi haurà de preveure el canvi de denominació del centre
reconegut que s'hagi de produir en compliment de la normativa vigent.
Article 18
Revocació a instància del titular
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Les sol·licituds de revocació de la implantació d'un ensenyament les haurà
d'adreçar el titular en la forma i amb els requisits previstos a l'article 14 i
s'aprovaran d'acord amb el procediment previst a l'article 15 d'aquest Decret.
Article 19
Funció inspectora
19.1 En exercici de les funcions inspectores previstes a l'article 27.8 de la
Constitució espanyola, la revocació de la implantació dels ensenyaments la
efectua el Govern, a excepció feta que comporti el cessament de les activitats
del centre, supòsit en el qual s'efectuarà per llei del Parlament de Catalunya,
prèvia audiència del titular, quan es detecti un incompliment dels requisits mínims
previstos a la normativa vigent i, en especial, quan no s'hagin complert els
compromisos adquirits a la memòria presentada pel titular de la universitat
privada en sol·licitar la implantació de l'ensenyament.
19.2 Amb caràcter previ a l'inici de l'expedient de revocació, el comissionat
per a Universitats i Recerca requerirà el titular de la universitat per tal que, dins
el termini que es fixi en el requeriment, en funció de la deficiència detectada,
procedeixi a esmenar-la. Passat aquest termini sense que el titular hagi
regularitzat l'anomalia, s'incoarà l'expedient de revocació.
19.3 L'expedient de revocació l'iniciarà la Direcció General d'Universitats,
que el sotmetrà a audiència del titular als efectes que hi formuli les
al·legacions i presenti la documentació que consideri pertinent. Un cop
complert aquest tràmit, la Direcció General d'Universitats, informats el Consell
Interuniversitari de Catalunya i el Consell d'Universitats, proposarà al
comissionat per a Universitats i Recerca que s'elevi al Govern o al Parlament
de Catalunya, segons el cas, la proposta de revocació de la implantació de
l'ensenyament o del reconeixement del centre.
Capítol 6
Modificacions de plans d'estudis impartits en universitats públiques
Article 20
Àmbit de l'autorització
20.1 D'acord amb la Programació universitària de Catalunya, quan la modificació
d'un pla d'estudis impliqui increment de la subvenció pressupostària, per
modificació de la relació de matèries que integren el pla, del nombre de crèdits o
del grau d'experimentalitat, el rector, a proposta del consell social, haurà de
sol·licitar autorització al comissionat per la Universitats i Recerca amb caràcter
previ a la petició d'homologació.
20.2 La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:
a) La memòria justificativa de la sol·licitud.
b) El pla d'estudis vigent i el pla d'estudis que es proposa
modificar acompanyat de la certificació de la seva aprovació
per l'òrgan competent de la universitat.
c) La memòria econòmica sobre el pla d'estudis vigent i
sobre el nou pla temporalitzada fins a la seva completa
implantació. La memòria econòmica haurà d'incloure els
aspectes previstos a l'apartat i) de l'annex 2 d'aquest
Decret.
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20.3 El comissionat per a Universitats i Recerca, a proposta de la Direcció
General d'Universitats, resoldrà la sol·licitud en el termini d'un mes. Passat
aquest termini sense resolució expressa, s'entendrà desestimada.
20.4 La universitat haurà de publicar les modificacions dels plans d'estudis
homologades al DOGC i al BOE.
Article 21
Comunicació de les modificacions
En el supòsit que les modificacions dels plans d'estudis a què fa referència
l'article 20 d'aquest Decret no impliquin increment
de
la
subvenció
pressupostària, el rector comunicarà la sol·licitud d'homologació del pla d'estudis
al comissionat per a Universitats i Recerca.
Capítol 7
Registre i documentació
Article 22
Registre
22.1 La Direcció General d'Universitats portarà un registre informatitzat dels
centres docents universitaris integrats en universitats públiques o privades que
hagin estat creats o reconeguts pel Govern de la Generalitat, i obrirà una fitxa
per a cadascun dels centres on farà constar com a mínim:
La denominació del centre.
L'adreça i el municipi on estan ubicades les instal·lacions.
La universitat pública o privada en la qual està integrat.
La data de la seva creació o reconeixement.
Els ensenyaments que imparteix, especificant-ne la data de
la implantació.
La data en què ha estat homologat el pla d'estudis o el
títol i la de les seves successives modificacions.
La data en què ha estat autoritzat l'inici d'activitats del
centre o l'inici dels ensenyaments.
La data de la fusió, segregació, supressió o revocació de
l'autorització del centre o dels ensenyaments, segons el
cas.
22.2 La Direcció General d'Universitats mantindrà actualitzada la informació
que consta al registre. A aquests efectes,
introduirà
d'ofici
totes les
incidències o modificacions que es produeixin en la fitxa corresponent a cada
centre.
Article 23
Documentació
En els procediments que regula aquest Decret no caldrà aportar la
documentació que estigui en poder del Comissionat per a Universitats i Recerca,
tret que aquesta hagi estat modificada.
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.
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Barcelona, 30 de setembre de 1997
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Xavier Trias i Vidal de Llobatera
Conseller de la Presidència
Annex 1
Projectes de programació de les universitats
a) La proposta de creació de facultats, escoles tècniques superiors i escoles
universitàries, amb la indicació dels ensenyaments per impartir, assenyalant el
curs acadèmic en què es prevegi iniciar els ensenyaments, el lloc d'ubicació, la
quantificació de l'oferta de places i el nombre de titulats previstos.
b) La proposta d'adscripció de centres docents d'ensenyament superior, amb
indicació del lloc d'ubicació, dels ensenyaments per impartir, indicant el curs
acadèmic en què es prevegi iniciar els ensenyaments, la quantificació de
l'oferta de places, i el nombre de titulats previstos.
c) La proposta d'ampliació dels ensenyaments als centres docents adscrits, amb
la indicació del lloc d'ubicació, indicant el curs acadèmic en què es prevegi
iniciar els ensenyaments, la quantificació de l'oferta de places i el
nombre de titulats previstos.
d) La proposta d'implantació dels ensenyaments conduents a l'obtenció d'un
diploma o títol oficial, fent esment de la facultat o el centre en el qual s'hagin
d'implantar, indicant el curs acadèmic en què es prevegi iniciar els
ensenyaments, el lloc d'ubicació, la quantificació de l'oferta de places i el
nombre de titulats previstos.
e) La proposta de supressió de centres o ensenyaments oficials i la de
desadscripció de centres, amb el calendari corresponent.
f) L'oferta d'ensenyaments d'un mínim de 20 crèdits que no condueixin a
l'obtenció de cap diploma o títol, la relació d'ensenyaments conduents a
l'obtenció de diplomes i títols propis de la universitat, fent indicació de la seva
durada i de la facultat o centre d'impartició, indicant el curs acadèmic en què
es prevegi iniciar els ensenyaments, el lloc d'ubicació, la quantificació de
l'oferta de places i el nombre de titulats previstos.
g) La relació d'activitats i serveis que vulgui oferir la universitat de manera
continuada, amb indicació del lloc d'ubicació i el curs acadèmic en què es
prevegi el seu inici.
Annex 2
Universitats públiques
a) Partint de la Programació
centres que proposa crear i
adjuntaran els plans d'estudis),
bàsica vigent i el calendari

universitària de Catalunya, la justificació dels
dels ensenyaments que s'hi han d'impartir (s'hi
d'acord amb els mínims previstos a la normativa
per a la implantació completa de tots els
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ensenyaments, indicant curs a curs el nombre de llocs escolars que es pretén
cobrir.
b) La previsió de la plantilla de professorat a l'inici de les activitats, per àrees
de coneixement i departaments, especificant-ne la titulació, amb una formació i
experiència adequada per garantir la qualitat docent i investigadora i la plena
efectivitat dels ensenyaments que s'imparteixen i que haurà de respectar els
percentatges mínims fixats a la normativa bàsica vigent, així com la previsió
del seu increment curs a curs fins a la implantació completa dels ensenyaments.
c) La previsió de la plantilla de personal d'administració i serveis a l'inici de les
seves activitats, així com la previsió del seu increment anual fins a la
implantació completa dels ensenyaments.
d) La justificació de l'estructura suficient per al desenvolupament de la
recerca en relació amb els ensenyaments que sol·licita impartir, indicant els
programes que es pretén impartir i els objectius que es vol assolir.
e) La demanda prevista per als titulats dels ensenyaments que sol·licita impartir i,
si s'escau, la justificació de la necessitat de comptar amb personal qualificat per
dur a terme noves activitats a Catalunya en relació amb aquests estudis.
f) La previsió de la programació de formació continuada.
g) La reconversió de determinats especialistes d'acord amb la normativa vigent.
h) La determinació de l'emplaçament del centre universitari, amb especificació
dels edificis i instal·lacions existents o projectats, especificant-ne la titularitat, els
quals hauran de complir els mínims d'espai i superfície previstos a la normativa
bàsica vigent, així com dels seus equipaments.
i) L'estudi econòmic que asseguri la disponibilitat dels recursos econòmics per
a la viabilitat del projecte a l'inici de les activitats i fins a la plena implantació
dels ensenyaments (se n'especificaran les formes previstes de finançament), i
que haurà de concretar: el cost de la plantilla de personal docent i de personal
d'administració i serveis; la previsió de despeses d'inversió en immobles i
equipaments; la previsió de despeses de manteniment i de funcionament; la
previsió de les despeses d'instal·lació dels béns i serveis, i la previsió d'ingressos
del centre.
j) En el supòsit d'implantació de nous ensenyaments en centres ja integrats,
caldrà especificar el centre universitari que tindrà encomanada la gestió
administrativa i l'organització d'aquests ensenyaments i, si s'escau, la nova
denominació del centre. Així mateix, si la implantació d'un nou ensenyament
implica la transformació del centre universitari, aquesta circumstància s'haurà de
fer constar en la sol·licitud juntament amb la nova denominació del centre.
Annex 3
Universitats privades
a) L'acreditació de la personalitat del titular de la universitat. En el supòsit
de persones jurídiques, hauran d'aportar els estatuts.
b) Tenint en compte el que preveu l'article 4 del Reial decret 557/1991, de 12
d'abril, la justificació dels centres que sol·licita que siguin reconeguts i dels
ensenyaments que s'han d'impartir (s'hi adjuntaran els plans d'estudis), d'acord
amb els mínims previstos a la normativa bàsica vigent i el calendari per a la
implantació completa de tots els ensenyaments, indicant curs a curs el nombre
de llocs escolars que es pretén cobrir.
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c) La previsió de la plantilla de professorat per àrees de coneixement i
departaments, especificant-ne la titulació, d'acord amb els mínims fixats a la
normativa bàsica vigent, a l'inici de les activitats, amb una formació i experiència
adequada per garantir la qualitat docent i investigadora i la plena efectivitat dels
ensenyaments que s'imparteixin, així com la previsió del seu increment curs a curs
fins a la implantació completa dels ensenyaments.
d) La previsió de la plantilla de personal no docent a l'inici de les seves
activitats, així com la previsió del seu increment anual fins a la implantació
completa dels ensenyaments.
e) La justificació de l'estructura suficient per al desenvolupament de la
recerca en relació amb els ensenyaments que sol·licita impartir, indicant els
programes que es pretén impartir i els objectius que es vol assolir.
f) La determinació de l'emplaçament dels centres docents universitaris que
sol·licita que es reconeguin, amb especificació dels edificis i instal·lacions
existents o projectats, especificant-ne la titularitat, que hauran de complir els
mínims d'espai i superfície previstos a la normativa vigent, així com dels seus
equipaments.
g) El compromís de mantenir en funcionament els centres durant un període
mínim que permeti finalitzar els estudis als alumnes que els hagin iniciat, d'acord
amb el que preveu l'article 11 del Reial decret 557/1991, de 12 d'abril.
h) L'estudi econòmic (s'hi especificaran les formes de finançament) i les
garanties financeres que garanteixin la viabilitat del projecte, així com la
previsió d'un percentatge destinat a beques i ajuts a l'estudi i investigació,
d'acord amb el que preveu l'article 11 del Reial decret 557/1991, de 12
d'abril, així com les previsions en relació amb la formació continuada del seu
personal.
i) En el supòsit d'implantació de nous ensenyaments en centres ja integrats,
caldrà especificar el centre universitari que tindrà encomanada la gestió
administrativa i l'organització d'aquests ensenyaments i, si s'escau, la nova
denominació del centre. Així mateix, si la implantació d'un nou ensenyament
implica la transformació del centre universitari, aquesta circumstància s'haurà de
fer constar a la sol·licitud juntament amb la nova denominació del centre.
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