
 Dades d’interès general 
TíTOL I 

Disposicions generals 

Article 1 

Naturalesa 

La Universitat de Girona és una institució de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, amb 

plena capacitat d’obrar pública i privada i amb patrimoni propi per al desplegament de les 

seves finalitats i funcions, la qual, d’acord amb l’article 27.10 de la Constitució, gaudeix 

d’autonomia. 

Article 2 

Règim jurídic 

2.1 La Universitat de Girona es regeix per la Llei 35/1991, de 30 de desembre, de creació de la 

Universitat de Girona, per la legislació estatal i autonòmica en matèria d’universitats, per la 

resta de normes aplicables i per aquests Estatuts. 

2.2 En la seva consideració d’administració pública, la Universitat de Girona gaudeix de totes 

les prerrogatives i potestats que per a l’Administració pública estableix la legislació que 

desplega el seu règim jurídic. 

2.3 L’actuació de la Universitat de Girona es regirà per les normes de règim jurídic i de 

procediment administratiu comú aplicables a l’Administració pública, amb les adaptacions 

necessàries a la seva estructura i als procediments especials. 

2.4 Les resolucions del rector o rectora i els acords del Consell Social, del Consell de Govern i 

del Claustre Universitari exhaureixen la via administrativa i serán impugnables directament 

davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Article 3 

Principis 

La Universitat de Girona s’inspira en els principis bàsics de llibertat, justícia, solidaritat i cultura 

de la pau, es compromet en la promoció de l’educació en valors, de la igualtat d’oportunitats i 

en la lluita contra la discriminació per raons de gènere, classe, ètnia, religió o qualsevol altre 

caràcter distintiu de les persones i els col·lectius i assumeix com a pròpia la Declaració 

Universal de Drets Humans de les Nacions Unides. D’acord amb aquests principis i els ideals de 

solidaritat entre els pobles, la Universitat de Girona cooperarà en el progrés social i cultural 

dels països i pobles pobres, empobrits i en via de desenvolupament. 

 



Article 4 

Llengua 

4.1 El català és la llengua pròpia de la Universitat de Girona i, per tant, la d’ús normal en les 

seves activitats. A aquest efecte, la Universitat de Girona promourà el 

ple ús de la llengua catalana en tots els seus àmbits i establirà els mitjans adequats per 

assegurar-ne l’aprenentatge i la utilització per part dels estudiants, del personal cadèmic i del 

personal d’administració i serveis. 

4.2 La Universitat de Girona promourà la col·laboració a tots els nivells amb les altres 

universitats del domini lingüístic català i, d’una manera especial, amb les integrades en la Xarxa 

Vives d’Universitats. En el marc de la col·laboració i l’intercanvi amb altres universitats i 

institucions, la Universitat de Girona fomentarà el coneixement i la projecció exterior de la 

llengua i la cultura catalanes. 

Article 4 bis 

Pla de política lingüística i plans de llengua pluriennals 

La Universitat, a través del corresponent pla de política lingüística i plans de llengua pluriennals 

que aprovi, ha de fomentar el coneixement i l’ús de terceres llengües, així com garantir que en 

els processos d’acollida dels diferents membres de la comunitat universitària s’afavoreixi el 

coneixement suficient de les llengües cooficials. 

Article 5 

Seu  

La seu de la Universitat de Girona és la ciutat de Girona, sens perjudici del desenvolupament 

d’activitats en altres indrets, singularment la resta de comarques gironines. 

Article 6 

Finalitats 

Són finalitats de la Universitat de Girona: 

a) Cercar l’excel·lència en la docència de tots els cicles de l’ensenyament universitari. 

b) Cercar l’excel·lència en la recerca en tots els camps de la ciència, de la tècnica, de les 

humanitats i ciències socials i de les arts. 

c) Cercar la major qualitat en la prestació de serveis. 

d) Participar en el progrés i el desenvolupament de la societat mitjançant la creació, 

transmissió, difusió i crítica de la ciència, la tècnica, les humanitats i ciències socials i les arts. 

e) Participar en la millora del sistema educatiu i promoure activitats d’extensió universitària, 

de formació permanent i culturals, tot fomentant la participació de la societat i acollint 



l’activitat intel·lectual i artística en els diversos camps de la cultura i el coneixement que es 

desenvolupi en el seu entorn. 

f) Cercar la inserció efectiva del seu personal acadèmic en la comunitat universitària europea i 

en la comunitat científica internacional i promoure l’intercanvi de coneixements i informacions 

amb altres institucions. 

g) Cercar l’excel·lència de la gestió administrativa per tal que aquesta faciliti i garanteixi el 

desenvolupament de les activitats que permetran assolir els fins que es proposa la Universitat. 

h) Fomentar la difusió dels valors propis d’una societat democràtica. Amb aquesta finalitat, i 

amb les adaptacions adequades per a cada ensenyament, la Universitat de Girona promou el 

coneixement de la Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides. 

i) Fomentar la difusió dels valors ambientals i de sostenibilitat, especialmente mitjançant 

l’ambientalització curricular i del campus. 

Article 7 

Funcions 

Són funcions de la Universitat de Girona: 

a) Elaborar i aprovar plans d’estudi i d’investigació, i també determinar àrees de coneixement 

del seu àmbit. 

b) Crear, modificar, fusionar o suprimir departaments i proposar la creació o la supressió 

d’instituts universitaris de recerca i centres docents en els termes previstos en aquests 

Estatuts. 

c) Seleccionar, formar, perfeccionar i promoure el personal acadèmic i d’administració i 

serveis, i també determinar les condicions en què han de desenvolupar les seves activitats. 

d) Establir el règim d’admissió dels estudiants en els termes de la legislació vigent, la verificació 

dels seus coneixements i el règim de permanència. 

e) Expedir títols oficials i diplomes i títols propis. 

f) Elegir, designar i remoure els òrgans de govern de la Universitat. 

g) Elaborar, aprovar i gestionar el seu pressupost i administrar els seus béns. 

h) Establir i modificar les relacions de llocs de treball del personal. 

i) Contractar persones, obres, serveis i subministraments. 

j) Establir convenis i acords amb altres institucions universitàries, amb organismos científics i 

culturals i amb entitats públiques i privades. 

k) Elaborar i modificar els seus Estatuts i les normes que els despleguin. 

l) Qualsevol altra que li hagi estat atribuïda per la legislació vigent. 


