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Disposicions

DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

RESOLUCIÓ
IUE/3745/2010, de 18 de novembre, per a la qual s’adopten mesures en el marc del 
Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic 
del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya.

Atès que el Govern ha aprovat el Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre 
l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema 
universitari de Catalunya (DOGC núm. 5716, de 16.9.2010);

En virtut de les competències que tinc atribuïdes pel Decret 421/2006, de 28 de 
novembre,

RESOLC:

Article 1
Autoritzar el Comissionat per a Universitats i Recerca a revisar i actualitzar 

els indicadors lingüístics en el marc del programa de finançament per a objectius 
vigent, en el sentit següent:

a) Que s’incorpori el seguiment de l’oferta de màsters en una tercera llengua, 
en especial l’anglès, per tal d’afavorir la mobilitat universitària, impulsar la inter-
nacionalització i ajudar a la captació de talent.

b) Que es tinguin en compte els procediments que les universitats han adoptat, 
en l’àmbit de les seves competències, per tal d’assegurar que han posat a l’abast 
del professorat universitari per al qual és d’aplicació el Decret, el suport lingüístic 
necessari, en els àmbits de l’assessorament, la formació i l’acreditació del nivell de 
competència lingüística requerit i que informin al Comissionat per a Universitats 
i Recerca dels resultats obtinguts.

Article 2
Autoritzar el Comissionat per a Universitats i Recerca a adoptar les mesures ne-

cessàries per l’avaluació, interna o externa, dels indicadors lingüístics del programa 
de finançament per objectius vigent, i vetllar:

a) Per tal que es garanteixi la competència lingüística del professorat contractat 
per impartir docència en una tercera llengua, d’acord amb l’article 2.3 del Decret 
128/2010.

b) Per el compliment dels procediments i terminis establerts per a l’acreditació 
lingüística en funció de les categories de professorat previstes a l’article 3 del 
Decret 128/2010.

Article 3
Autoritzar el Comissionat per a Universitats i Recerca a vetllar per tal que les 

convocatòries d’ajuts impulsades pel Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa que tenen la finalitat de fomentar la normalització lingüística i, si escau, 
el multilingüisme, incorporin criteris directament relacionats amb la millora dels 
objectius establerts en el Decret 128/2010.

Article 4
Autoritzar el Comissionat per a Universitats i Recerca a adoptar les mesures 

necessàries per tal d’assegurar la difusió entre els membres de la comunitat uni-
versitària, i en especial els i les estudiants, de la informació sobre els seus drets i 
deures lingüístics, com també sobre els òrgans als quals poden recórrer en cas que 
els vegin conculcats.
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Barcelona, 18 de novembre de 2010

JOSEP HUGUET I BIOSCA

Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

(10.322.105)
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