Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a
universitats publiques de centres docents d’ensenyament superior. (DOGC
núm. 2291, d’11 de desembre de 1996)
L'article 13 de la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària
i de creació de consells socials, faculta el Govern de la Generalitat per regular
les condicions per adscriure a les universitats públiques catalanes centres
docents de caràcter universitari de titularitat pública o privada, tasca que es
va portar a terme amb l'aprovació del Decret 298/1986, de 25 de setembre,
que fixa el procediment per a l'adscripció i els requisits i les condicions que
han de reunir els centres docents adscrits. Aquest Decret es va avançar a la
regulació estatal de mínims, que s'ha produït amb l'aprovació del Reial decret
557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres
universitaris, modificat pel Reial decret 485/1995, de 7 d'abril.
El temps transcorregut des de l'aprovació del Decret 298/1986 planteja la
conveniència de procedir a una revisió dels seus continguts per tal de donar
resposta a les necessitats detectades durant el període en què ha estat vigent i
adaptar-los, alhora, a la normativa que s'ha aprovat després que entrés en vigor.
Finalment, el capítol 5 d'aquest Decret regula el procediment d'adscripció a
les universitats públiques dels centres docents estrangers que es vulguin ubicar a
Catalunya per impartir ensenyaments universitaris d'acord amb sistemes educatius
vigents a d'altres països, homologables acadèmicament als títols universitaris
oficials.
En virtut d'això, amb l'informe del Consell Interuniversitari de Catalunya, d'acord
amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de
la Presidència i d'acord amb el Govern,
Decreto:
Capítol 1
Àmbit d'aplicació
Article 1
Objecte
Aquest Decret té per objecte regular els procediments per a:
a) L'adscripció dels centres docents d'ensenyament superior, de titularitat pública
o privada, a una universitat pública de Catalunya, per impartir ensenyaments
conduents a l'obtenció de títols universitaris amb validesa acadèmica oficial.
b) L'autorització de la implantació d'ensenyaments conduents a l'obtenció d'un
títol universitari amb validesa acadèmica oficial en els centres docents adscrits.
c) La supervisió i la revocació de l'adscripció.
Capítol 2
Procediment d'adscripció
Article 2
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Programació i denominació
2.1 L'adscripció de centres docents d'ensenyament superior, així com la
implantació d'ensenyaments en aquests centres, hauran d'haver estat prèviament
introduïdes a la Programació universitària de Catalunya.
2.2 Els centres docents adscrits hauran d'afegir a la seva denominació la condició
de centres adscrits i especificar el nom de la universitat.
Article 3
Formalització de la sol·licitud
3.1 El titular del centre docent d'ensenyament superior que vulgui sol·licitar
l'adscripció a una universitat pública, amb seu a Catalunya, per tal d'impartir
ensenyaments conduents a l'obtenció d'un títol amb validesa acadèmica oficial
haurà d'adreçar la seva sol·licitud al rector de la universitat a la qual es vulgui
adscriure. A la sol·licitud s'adjuntarà una memòria, degudament signada, que
haurà de contenir, necessàriament, els aspectes detallats en l'annex d'aquest
Decret concretats en relació amb l'ensenyament per a la impartició del qual se
sol·licita l'adscripció.
3.2 El rector de la universitat i el titular del centre docent hauran de
formalitzar un conveni de col·laboració acadèmica que haurà de preveure, com a
mínim, els aspectes següents:
Funcionament del centre i organització acadèmica.
Mètodes d'inspecció i supervisió acadèmica que utilitzarà la universitat
Criteris d'avaluació dels alumnes, que serà realitzada pel mateix centre.
Criteris d'accés al centre docent adscrit, que hauran de respectar els criteris
de valoració i les prioritats previstes a la normativa vigent.
La distribució, funcional i econòmica, entre la universitat i el centre docent
d'ensenyament superior dels serveis acadèmics i/o administratius.
La proporció de la representació de la universitat en l'òrgan col·legiat de
govern del centre docent adscrit.
Concessió de la venia docendi al professorat del centre docent adscrit d'acord
amb la normativa interna de la universitat.
Article 4
Aprovació pel govern
4.1 El rector de la universitat pública elevarà la sol·licitud amb tota la
documentació al Comissionat per a Universitats i Recerca, acompanyada de la
certificació de l'acord del Consell Social en què es proposi l'adscripció i del
conveni de col·laboració acadèmica degudament signat.
4.2 La Direcció General d'Universitats incoarà l'expedient, comprovarà que la
proposta d'adscripció compleix els requisits i els mínims previstos en la
normativa vigent i que la sol·licitud reuneix tots els requisits i, si escau,
requerirà el titular i/o la universitat per tal que esmeni les deficiències detectades
a l'expedient.
4.3 Quan l'expedient estigui complet, la Direcció General d'Universitats
sol·licitarà informe del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Consell
d'Universitats i proposarà al Comissionat per a Universitats i Recerca que s'elevi
al Govern el Projecte de decret d'adscripció o, si escau, que es denegui la
sol·licitud d'adscripció.
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4.4 L'adscripció d'un centre docent d'ensenyament superior a una universitat
pública serà aprovada per Decret del Govern, que determinarà la universitat a la
qual s'adscriu, el municipi on s'ubica el centre i els ensenyaments conduents
a l'obtenció del títol oficial que impartirà.
4.5 Si en el termini de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud amb tota la
documentació requerida el Govern no s'ha pronunciat expressament, aquesta
s'entendrà desestimada.
Article 5
Inici de les activitats
5.1 Publicat el Decret d'adscripció, el titular, a través de la universitat,
sol·licitarà l'homologació del títol, d'acord amb la normativa vigent, i ho
comunicarà al Comissionat per a Universitats i Recerca.
5.2 Homologat el títol i complerts els compromisos adquirits, el titular del
centre docent adscrit sol·licitarà al rector de la universitat a la qual està adscrit que
emeti un informe sobre la sol·licitud d'autorització d'inici de les activitats
acadèmiques i que l'elevi al Comissionat per a Universitats i Recerca per a la seva
resolució.
5.3 La Direcció General d'Universitats examinarà la sol·licitud; comprovarà
que el títol ha estat efectivament homologat, que el centre docent adscrit ha
complert els compromisos adquirits a la memòria adjunta a la sol·licitud
d'adscripció, i que hagi passat com a mínim un any des de la data en què
s'aprovà la Programació universitària de Catalunya en la qual estava prevista
l'adscripció o la implantació d'ensenyaments en el centre docent adscrit,
d'acord amb el que preveu l'article 13.2 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.
5.4 El Comissionat per a Universitats i Recerca dictarà la resolució corresponent
en el termini màxim de 3 mesos a comptar de la data de presentació de la
sol·licitud, amb tota la documentació requerida. Passat aquest termini sense
resolució expressa aquesta s'entendrà estimada.
Article 6
Òrgans de govern
6.1 Els centres docents adscrits hauran de preveure en les seves normes
d'organització i funcionament, com a mínim, els següents òrgans de govern:
a) El director.
b) L'òrgan col·legiat de govern.
6.2 Els membres de l'òrgan col·legiat de govern seran designats pel titular del
centre en la forma que determinin les seves normes d'organització i
funcionament, que hauran de garantir la representació de la universitat en la
proporció que es determini en el conveni de col·laboració acadèmica.
Corresponen a aquest òrgan:
a) L'aprovació del pressupost del centre.
b) L'aprovació de les propostes de designació del professorat.
c) El nomenament dels càrrecs directius del centre, a proposta del seu titular,
tret del càrrec de director.
d) En general totes les funcions que no hagin estat atribuïdes en les normes
d'organització i funcionament expressament a d'altres òrgans.
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6.3 El director del centre docent adscrit, a qui correspon la gestió ordinària en
el govern i l'administració del centre, haurà de tenir la mateixa titulació que el
director d'un centre universitari homòleg i serà nomenat pel rector de la
universitat a la qual està adscrit, a proposta del titular del centre.
Capítol 3
Autorització de la implantació d'ensenyaments en centres docents adscrits
Article 7
Implantació
7.1 Les sol·licituds d'autorització d'implantació d'ensenyaments conduents
a l'obtenció d'un títol amb validesa acadèmica oficial en centres docents
adscrits s'hauran d'acollir als requisits i tràmits previstos en els articles 3, 4 i 5
d'aquest Decret.
7.2 No podrà autoritzar-se la implantació quan el nombre d'ensenyaments
conduents a l'obtenció d'un títol amb validesa acadèmica oficial que imparteixi
o que vulgui impartir el centre o centres docents adscrits pertanyents a una
mateixa entitat titular sigui igual o superior al fixat com a mínim per la
normativa vigent per a la constitució d'una universitat.
Capítol 4
Supervisió i revocació de l'adscripció
Article 8
Supervisió
8.1 La universitat pública ha de garantir la qualitat dels ensenyaments que
s'imparteixen en els seus centres docents adscrits supervisant la docència en la
forma que es determini en el conveni de col·laboració acadèmica, sens
perjudici de les tasques inspectores que corresponen al Comissionat per a
Universitats i Recerca.
8.2 La funció supervisora la portarà a terme un delegat, nomenat per la
universitat d'entre els seus representants a l'òrgan col·legiat de govern del centre.
8.3 El centre adscrit elaborarà una memòria d'activitats anual, sobre la qual el
delegat n'emetrà un informe, que serà tramesa a la universitat i al Comissionat
per a Universitats i Recerca. L'informe del delegat haurà de concretar
l'avaluació de l'activitat acadèmica del professorat i del funcionament del
centre adscrit i si es compleixen els requisits previstos en la normativa vigent i
les obligacions que hagi assumit el centre en el conveni de col·laboració
acadèmica.
8.4 El titular del centre docent adscrit ha de facilitar al delegat de la universitat,
només a l'efecte de poder donar compliment al que es preveu en l'apartat
precedent, l'accés a la documentació necessària i a les instal·lacions.
Article 9
Supòsits de desadscripció
La revocació de l'adscripció d'un centre docent adscrit o de l'autorització de la
implantació d'un ensenyament podrà produir-se, d'acord amb el procediment
previst en aquest Decret:
a) A instància del titular, en els supòsits previstos a l'article 10 d'aquest Decret.
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b) D'ofici, per l'òrgan que va autoritzar l'adscripció, en els supòsits previstos a
l'article 11 d'aquest Decret.
Article 10
Desadscripció a instàncies del titular
10.1 Són causes de revocació a instàncies del titular:
a) El cessament de les activitats acadèmiques del centre a què fa referència aquest
Decret.
b) L'adscripció del centre a una altra universitat pública.
c) La integració del centre a una universitat pública o privada, en funció de la
titularitat del centre.
10.2 El titular del centre docent adscrit que vulgui sol·licitar la revocació de
l'adscripció del centre docent o de l'autorització d'implantació d'algun dels
ensenyaments que està impartint, en el supòsit que el centre imparteixi diversos
ensenyaments, haurà d'adreçar la seva sol·licitud al rector de la universitat a la
qual està adscrit. A la sol·licitud s'adjuntarà una memòria, degudament signada,
que haurà de contenir necessàriament:
a) La justificació on s'exposin les causes que motiven la sol·licitud.
b) Les conseqüències i repercussions derivades de la revocació pel que fa a la
demanda social.
c) El nombre d'alumnes matriculats afectats per la revocació.
d) El calendari de cessament progressiu dels ensenyaments, a fi i efecte que els
alumnes matriculats puguin finalitzar amb un rendiment acadèmic normal els
estudis iniciats.
10.3 El rector de la universitat pública elevarà la sol·licitud, que anirà
acompanyada de la documentació a què fa referència l'apartat precedent, al
Comissionat per a Universitats i Recerca, juntament amb la certificació de
l'acord del Consell Social en què s'aprovi la proposta de revocació de
l'adscripció o de l'autorització d'implantació de l'ensenyament.
10.4 La Direcció General d'Universitats comprovarà que la proposta compleix
els requisits previstos a la normativa vigent, sol·licitarà informe al Consell
Interuniversitari de Catalunya i al Consell d'Universitats i proposarà al
Comissionat per a Universitats i Recerca que elevi al Govern el Projecte de
decret de revocació de l'adscripció o de l'autorització de la implantació de
l'ensenyament, o, si escau, de denegació de la sol·licitud de revocació.
10.5 La revocació es produeix per Decret del Govern de la Generalitat de
Catalunya, que haurà d'establir el calendari de supressió progressiva dels
ensenyaments.
10.6 Si en el termini de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud amb tota
la documentació requerida el Govern no s'ha pronunciat expressament, aquesta
s'entendrà desestimada.
Article 11
Desadscripció d'ofici
11.1 La revocació de l'adscripció del centre o de l'autorització d'implantació
d'ensenyaments en un centre docent adscrit la podrà fer d'ofici l'òrgan que
les va autoritzar o es podrà produir a instàncies del rector de la universitat a la
qual està adscrit el centre, a proposta del Consell Social respectiu, quan concorri
algun dels supòsits següents:
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a) Quan no s'hagin complert els compromisos adquirits pel titular en la
memòria que acompanya la sol·licitud d'adscripció o d'autorització
d'implantació d'ensenyaments, segons el cas.
b) Quan es detecti que no es compleixen els requisits previstos a la normativa
vigent.
c) Quan la tasca docent del centre hagi estat avaluada negativament per la
universitat a la qual el centre està adscrit i no s'hagin adoptat les mesures que, a
judici del rector, siguin necessàries per esmenar les anomalies detectades.
d) Quan es detecti que el centre funciona defectuosament o amb alteracions
greus que impedeixin el desenvolupament normal de les activitats.
11.2 Amb caràcter previ a l'inici de l'expedient de revocació, el Comissionat
per a Universitats i Recerca requerirà el titular per tal que, dins del termini que
es fixi en el requeriment en funció de la deficiència detectada i comprovada,
procedeixi a esmenar-la. Passat aquest termini sense que el titular hagi regularitzat
l'anomalia, s'incoarà l'expedient de revocació.
11.3 L'expedient de revocació l'iniciarà la Direcció General d'Universitats, que
el sotmetrà a audiència del titular del centre a l'efecte que formuli al·legacions i
presenti la documentació que consideri pertinent. Un cop complert aquest
tràmit, la Direcció General d'Universitats sol·licitarà informe a la Junta de
Govern i al Consell Social de la Universitat on està adscrit el centre, al Consell
Interuniversitari de Catalunya i al Consell d'Universitats. La Direcció General
d'Universitats proposarà al Comissionat per a Universitats i Recerca que elevi
al Govern la proposta de revocació de l'adscripció o de l'autorització
d'implantació d'ensenyaments, segons el cas.
11.4 La revocació es produirà per Decret del Govern de la Generalitat de
Catalunya, que haurà de preveure el calendari d'extinció progressiva dels
ensenyaments que imparteix el centre docent adscrit a l'efecte de garantir que els
alumnes matriculats, amb un rendiment acadèmic normal, puguin finalitzar-hi
els estudis iniciats.
Capítol 5
Adscripció de centres docents estrangers
Article 12
Definició
Als efectes d'aquest Decret, són centres docents estrangers els centres docents
d'ensenyament superior que, independentment de la nacionalitat del seu
titular, s'ubiquen a Catalunya per impartir ensenyaments de nivell universitari
d'acord amb sistemes educatius vigents a d'altres països, homologables
acadèmicament als títols oficials del sistema educatiu espanyol d'acord amb
la normativa vigent.
Article 13
Procediment d'adscripció
13.1 Les sol·licituds d'adscripció d'un centre docent estranger a una
universitat pública catalana per impartir ensenyaments universitaris d'acord amb
sistemes educatius vigents a d'altres països conduents a l'obtenció de títols
homologables als títols oficials espanyols hauran d'anar acompanyades d'una
memòria, signada pel titular, amb la documentació a què fa referència l'annex
d'aquest Decret, i d'una certificació expedida per la representació diplomàtica

6

acreditada a Espanya del país corresponent que certifiqui tots els aspectes a què
fa referència l'article 18.1.b) del Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, que
s'hauran de concretar tant amb relació a la universitat estrangera com amb
relació al centre docent estranger que sol·liciti l'adscripció.
13.2 En el conveni de col·laboració acadèmica que caldrà formalitzar entre el
titular del centre i la universitat pública a la qual s'adscrigui s'haurà
d'especificar, juntament amb els aspectes detallats a l'article 3 d'aquest Decret,
els criteris d'accés fixats a la normativa vigent del país d'origen, així com
l'estructura de funcionament i els mètodes docents a què haurà de subjectar-se el
centre.
13.3 Les sol·licituds d'adscripció es tramitaran d'acord amb la normativa
vigent, segons el procediment i els requisits previstos en el capítol 2 d'aquest
Decret.
13.4 La documentació que aporti el centre haurà de presentar-se, si escau,
legalitzada per la via diplomàtica o mitjançant la postil·la del Conveni de la
Haya, i haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció oficial al català
i/o al castellà.
Capítol 6
Registre i documentació
Article 14
Registre
14.1 La Direcció General d'Universitats portarà un registre informatitzat dels
centres docents d'ensenyament superior, nacionals o estrangers, adscrits a
universitats públiques catalanes, i obrirà una fitxa per a cadascun dels centres en
la qual es farà constar, com a mínim:
La denominació del centre i el seu domicili.
El titular del centre.
La universitat pública a la qual està adscrit.
La data d'aprovació de l'adscripció.
Els ensenyaments que s'imparteixen al centre, especificant-ne la data de la
implantació.
La data d'homologació del títol.
La data d'autorització d'inici de les activitats del centre o de l'inici dels
ensenyaments.
La data, si escau, de revocació de l'adscripció o de l'autorització de la
implantació de l'ensenyament.
14.2 La Direcció General d'Universitats mantindrà actualitzada la informació que
consta al registre. A aquest efecte introduirà d'ofici totes les incidències o
modificacions que es produeixin en la fitxa corresponent de cada centre.
Article 15
En els procediments regulats per aquest Decret no serà necessari aportar la
documentació que estigui en poder del Comissionat per a Universitats i Recerca
tret que aquesta hagi estat modificada.
Disposició derogatòria
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Queda derogat el Decret 298/1986, de 25 de setembre, de regulació del règim i
l'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior.
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 2 de desembre de 1996
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Xavier Trias i Vidal de Llobatera
Conseller de la Presidència
Annex
Documentació a adjuntar a la sol·licitud d'adscripció
a) L'acreditació de la personalitat del titular del centre que sol·liciti l'adscripció.
En el cas de persones jurídiques, s'hauran d'aportar el document de constitució i
els estatuts.
b) La justificació i el calendari per a la implantació completa dels
ensenyaments, tot indicant el nombre de llocs escolars que pretenen cobrir-se curs
a curs.
c) La justificació de la plantilla de professorat, especificant-ne la titulació,
que haurà de respectar els percentatges mínims previstos per la normativa
vigent, a l'inici de les activitats, així com la previsió del seu increment curs a
curs fins a la implantació completa dels ensenyaments a impartir.
d) La justificació 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 a impartir.
e) L'estudi econòmic del cost de l'adscripció o de la implantació (especificant
les formes de finançament) i les garanties financeres necessàries per assegurar la
seva plena efectivitat. L'estudi econòmic haurà de concretar els
percentatges destinats al desenvolupament de la recerca amb relació als
ensenyaments que es volen impartir i els percentatges destinats a beques i
ajuts a l'estudi i la investigació.
f) La determinació de l'emplaçament del centre, amb especificació del
municipi d'ubicació, dels edificis i les instal·lacions existents o projectades així
com de la seva titularitat, que hauran de complir els mínims previstos a la
normativa vigent.
g) La proposta de normes d'organització i funcionament del centre adscrit o
l'adaptació de les existents, que hauran de respectar el principi de llibertat
acadèmica i en les quals s'han de preveure, com a mínim, els seus òrgans de
govern en els termes previstos a l'article 6 d'aquest Decret.
h) La proposta del pla d'estudis dels ensenyaments que se sol·licita impartir, que
hauran de ser prèviament aprovats per la universitat en el supòsit que no
coincideixin amb els que té homologats.
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i) El compromís de mantenir en funcionament el centre adscrit durant un
període mínim que permeti finalitzar els estudis als alumnes matriculats amb un
rendiment acadèmic normal.
j) La justificació de l'estructura per al desenvolupament de la recerca amb
relació als ensenyaments que se sol·licita implantar, tot indicant els programes
de recerca que es pretén desenvolupar i els objectius a assolir.
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