NORMATIVA REGULADORA DELS COL·LEGIS MAJORS PROPIS I DE LES
CONDICIONS DE VINCULACIÓ DELS COL·LEGIS MAJORS ADSCRITS.
Consell de Govern del dia 8 de febrer de 2006
Preàmbul
L’Estatut de la Universitat de Barcelona, preveu en el seu títol II, article 53, la regulació
de les relacions entre els col·legis majors universitaris, propis i adscrits, i la Universitat
de Barcelona, mitjançant una normativa específica.
La llarga tradició de col·laboració i vinculació dels col·legis majors dins l’àmbit
universitari, i la seva permanent contribució a la formació integral dels estudiants, han
d’adaptar-se a l’entorn social actual i, sota els principis que inspiren l’Estatut de la
Universitat de Barcelona, han de saber-se ajustar dins d’un nou bloc normatiu general,
amb el conjunt de lleis d’àmbit general que els són aplicables, amb els seus propis
reglaments interns -degudament adaptats si cal-, i amb el respecte explícit a la
personalitat pròpia i distintiva de cadascun del centres.
La normativa específica que en resulti aprovada serà d’aplicació, doncs, a aquests
centres que proporcionen residència a la comunitat universitària especialment a
l’alumnat, però tindrà en compte, alhora, una doble vessant que determina el grau de
vinculació amb la Universitat de Barcelona:
•

El capítol primer es dedica a la normativa reguladora que afecta els col·legis majors
propis de la Universitat de Barcelona, sobre els quals la Universitat de Barcelona
exerceix la seva titularitat, a més de tutelar-los directament i ser-ne la propietària
pública i institucional.

•

El capítol segon es dedica al marc general i a les condicions de relació amb els
col·legis majors adscrits a la Universitat de Barcelona, que ja ho són o que
pretenen ser-ho, i que s’hi vinculen mitjançant l’establiment de convenis específics.
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Article 1
La Universitat de Barcelona pot crear, adquirir o promoure el reconeixement de
col·legis majors en la seva condició de propis, d’acord amb els seus interessos i les
seves necessitats d’instal·lacions.

Les condicions de creació o d’adquisició d’un col·legi major propi requeriran
l’aprovació prèvia del Consell de Govern i del Consell Social.
Els col·legis majors propis de la Universitat de Barcelona formen part del conjunt
d’entitats i projectes de la Universitat de Barcelona i s’integren dins del Grup UB.
Article 2
Per gestionar i fer el seguiment de les activitats dels col·legis majors propis, la
Universitat de Barcelona podrà fer ús de qualsevol de les possibilitats previstes per la
legislació vigent, mantenint la personalitat jurídica pròpia de cada centre.
La Universitat de Barcelona podrà convenir amb les institucions públiques o privades
que estimi convenients, la dedicació d’edificis o d’espais determinats –definitius o
provisionals- per obtenir nova capacitat d’allotjament o possibilitar l’ampliació de
places de residents en col·legis majors propis.
Article 3
Cada col·legi major propi tindrà un director o directora que actuarà com a autoritat
delegada del rector de la Universitat de Barcelona. El nomenament del director o
directora serà potestat exclusiva del rector o rectora, i la seva designació s’haurà de fer
saber al Consell de Govern i al Consell Social.
El rector o rectora podrà fer efectiu el cessament d’un director o directora d’un col·legi
major propi en l’exercici de les seves competències i en aplicació de les atribucions que
la llei preveu.
Article 4
Cada col·legi major de la Universitat de Barcelona tindrà el seu propi reglament general
i de règim interior. Aquests documents recolliran els objectius concrets del centre i les
seves activitats, i garantiran les condicions i les finalitats tant acadèmiques com de
formació integral del col·legials.
L’assignació de places de col·legials en aquests centres durant el curs acadèmic haurà de
tenir en compte els criteris que figuren en els reglaments de cada col·legi i garantir,
alhora, una distribució preferent de places per als estudiants de la Universitat de
Barcelona.
Com a mínim, el reglament general tindrà en compte els següents apartats:
a) Els òrgans de govern, l’estructura de direcció i de gestió, les comissions i els
òrgans de participació dels residents.
b) Els criteris d’admissió dels residents durant el curs acadèmic i altres períodes
d’acord amb els principis generals de no-discriminació i igualtat
d’oportunitats.
c) Les normes d’ús de les instal·lacions.
d) Els drets i deures dels residents així com el seu accés i la seva permanència.
e) Les relacions específiques o mecanismes de col·laboració concrets amb la
Universitat de Barcelona.

Aquest reglament i les seves possibles propostes de modificació hauran de ser
aprovades pel Consell de Govern, previ informe de la Comissió de Col·legis Majors que
es preveu en l’article 12.
Article 5
Cada col·legi major propi haurà de presentar cada any el seu pressupost d’ingressos i
despeses per tal que, previ informe de la Comissió Econòmica, sigui aprovat pel Consell
de Govern i pel Consell Social.
Aquest pressupost haurà d’incorporar la previsió d’un percentatge mínim dels ingressos
obtinguts anualment, com a contribució genèrica a la Universitat de Barcelona. Aquest
percentatge serà fixat anualment per la Comissió Econòmica escoltada la Comissió de
Col·legis Majors que preveu l’article 12.
Els recursos obtinguts com a contribució anual dels col·legis majors seran incorporats al
pressupost general de la Universitat de Barcelona i, majoritàriament, es dedicaran a
promoure i finançar activitats adreçades als estudiants.
Tanmateix, la liquidació i tancament del pressupost anual haurà de ser coneguda i
aprovada pels òrgans corresponents de la Universitat de Barcelona.

CAPÍTOL SEGON
CONDICIONS DE VINCULACIÓ A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA DE
COL·LEGIS MAJORS ADSCRITS
Article 6
Els col·legis majors universitaris de titularitat pública o privada, podran adscriure’s a la
Universitat de Barcelona, sempre que formalitzin la seva vinculació mitjançant un
conveni específic que necessàriament haurà de tenir en compte els apartats següents:
1. L’explícita referència al coneixement de l’Estatut de la Universitat de
Barcelona com a acceptació dels principis generals que l’emmarquen i del
desplegament de les normatives que el desenvolupen.
2. La quantitat de places i/o reserves inicials que es destinen als estudiants de la
Universitat de Barcelona, amb caràcter preferent.
3. L’explicitació dels criteris d’admissió de residents, d’acord amb els principis
generals de no-discriminació i d’igualtat d’oportunitats.
4. Les normes d’ús de les instal·lacions.
5. Els drets i deures dels residents i d’altres normatives internes que estiguin
vinculades a la vida col·legial.
6. Altres termes de col·laboració concreta que esdevinguin convinguts
expressament.
Article 7
L’adscripció i la desadscripció d’un col·legi major a la Universitat de Barcelona serà
acordada pel rector o rectora. Amb caràcter previ a l’adscripció, es requerirà un informe
de la Comissió de Col·legis Majors en el qual constarà un apartat específic sobre la
viabilitat econòmica del centre, així com la garantia de continuïtat en el temps.

El rector o rectora comunicarà l’acord d’adscripció o desadscripció del centre al Consell
de Govern i al Consell Social així com el conveni específic establert.
Article 8
Una vegada adscrit un col·legi major, els canvis que es produeixin en la seva propietat o
gestió, i també en la designació del responsable de la seva direcció, hauran de ser
comunicats per escrit i coneguts i acceptats per la Universitat de Barcelona.
Article 9
La Universitat de Barcelona podrà establir els mecanismes de seguiment i control de
l’activitat col·legial dels col·legis majors adscrits a través de la Comissió de Col·legis
Majors. Pel que fa al seguiment i al control econòmic, els centres estaran obligats a
presentar els resultats finals de l’exercici pressupostari i els resultats de les auditories
que s’hi realitzin. Pel que fa al seguiment de les activitats destinades als estudiants, els
centres presentaran la memòria anual dels projectes vinculats a l’extensió universitària i
cultural, una vegada s’hagi tancat l’any acadèmic.
Article 10
L’incompliment per part del col·legi major dels principis generals que inspiren l’Estatut
de la UB, dels continguts d’aquesta normativa o dels acords específics del conveni
concertat, podran donar lloc a la desadscripció del centre.

CAPITOL TERCER
COMISSIO DE COL·LEGIS MAJORS
Article 11
Es crea la Comissió de Col·legis Majors de la Universitat de Barcelona que estarà
formada per:

-

El rector de la Universitat de Barcelona, o persona en qui delegui, que la presideix,
Els directors o directores dels col·legis majors propis de la Universitat de Barcelona,
El titular de la Gerència o persona en qui delegui,
Un membre del professorat designat pel Consell de Govern de la Universitat de
Barcelona.
Un estudiant designat pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona.
Un representant dels col·legis majors adscrits escollit d’entre tots els directors dels
col·legis adscrits de manera formal.

El president de la Comissió de Col·legis Majors podrà convocar sessions extraordinàries
a les quals podran ser convidats tots els directors i directores dels col·legis adscrits.
Article 12
Les funcions fonamentals de la Comissió de Col·legis Majors seran les següents:
-

Proposar el desplegament del bloc normatiu general i elaborar els informes i les
avaluacions respecte les relacions de la Universitat de Barcelona amb els col·legis
majors ja siguin propis o adscrits.

-

-

Revisar periòdicament l’aplicació de la normativa i elaborar els informes de
seguiment que escaiguin.
Informar sobre els percentatges de contribució al pressupost de la Universitat de
Barcelona a petició de la Comissió Econòmica.
Proposar activitats o accions comunes que s’hagin de desenvolupar o es vulguin
organitzar, així com fer-ne el seguiment i l’avaluació.
Identificar les propostes de millora del funcionament de l’allotjament dedicat als
estudiants universitaris.
Elaborar el reglament de règim disciplinari dels Col·legis Majors propis de la
Universitat de Barcelona i elevar-lo al Consell de Govern de la Universitat de
Barcelona per a la seva aprovació.
Totes aquelles altres funcions que li traslladi el Consell de Govern de la Universitat
de Barcelona.

Disposicions transitòries
Primera
Els Col·legis Majors propis de la Universitat de Barcelona hauran d’adaptar el seu
reglament general i de règim interior a les disposicions d’aquesta normativa en el
termini de 6 mesos a comptar des de l’aprovació de la mateixa pel Consell de Govern.
Segona
En el termini de 6 mesos a comptar des de l’aprovació d’aquesta normativa reguladora
per part del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, s’hauran de revisar i
actualitzar els convenis establerts amb els diferents col·legis majors adscrits, adaptantlos a les condicions d’adscripció aprovades.
Disposició final
La Comissió de Col·legis Majors de la Universitat de Barcelona es constituirà en el
termini màxim d’un mes a comptar des de l’aprovació d’aquesta normativa pel Consell
de Govern.

