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Amb la constitució del seu primer Claustre, el 30 d’octubre de 1979, neix la 

Universitat de Cadis (UCA), culminant així un llarg procés de reivindicació d’una 

institució universitària que recupera, per a Cadis i la seva província, la fructífera 

tradició d’estudis superiors iniciats i desenvolupats a l’empara de les activitats 

marítimes en les edats moderna i contemporània. 
 

Els antecedents històrics dels estudis superiors a Cadis es remunten al segle 

XV, amb la creació del Colegio de Pilotos de los Mares de Levante y Poniente, 

en l’àmbit de la confraria dels Vizcainos, els estudis de cosmografia i 

matemàtiques dels quals van assolir una gran notorietat i prestigi, como així ho 

certifiquen el Breve Tratado de la Sphera y Arte de Navegar, de Martín Cortés, 

imprès a Sevilla el 1545, i l’Analysis Geométrica d’Antonio Hugo de Omerique –

que va veure la llum el 1698- com a expressió de la Càtedra Nàutica que des 

de 1682 existia al Col·legi de Santiago de la Companyia de Jesús, fundat el 

1566. 
 

Sota l’impuls il·lustrat de Jorge Juan, Luis Godín, Vicente Tofiño i d’altres, els 

estudis nàutics van assolir una grandesa inusitada a l’Academia de Caballeros 

Guardias Marinas, amb la creació del primer Observatori Astronòmic d’Espanya 

i de l’Asamblea Amistosa-Literaria, precedent de l’Acadèmia de Ciencies. 
 

Dins de l’àmbit de les humanitats la Càtedra de Llatinitat de l’Escola 

Catedralícia fou ocupada pel gramàtic i erasmista Francisco de Támara. També 

en el convent gadità de Santo Domingo es van erigir en 1681 estudis de 

Gramàtica, Arts i Teologia, que s’estenien als seglars i que van assolir un gran 

prestigi, pel qual el 1722 es van elevar a Estudi General. 
 

En 1748 es crea la institució cultural més rellevant que ha tingut Cadis, el Real 

Colegio de Cirugía de la Armada, del que foren mestres, Virigili, Canivell, 

Nueve Iglesias, Roland… En aquest Col·legi s’introdueix la norma de becar els 

millors alumnes per formar-se en els més prestigiosos centres de l’estranger, i 

arriba a assolir, per evident mèrit dels seus revolucionaris plans d’estudi, la 

facultat de dur a terme dues funcions que aleshores eren privatives de les 

universitats, la d’atorgar títols de “batxillers llatins” per Reial Cèdula de 1757, i 

la de formar en medicina als seus alumnes de cirurgia, atès que aleshores eren 

dues carreres distintes, cursant-se a tota Europa la medicina exclusivament en 

facultats universitàries i la cirurgia en col·legis extra universitaris. Finalment, les 

Ordenances del Col·legi de Cadis, 1791, l’autoritzen a concedir títols de metge-

cirurgià, novetat que s’adoptarà posteriorment a tota Europa. 
 

Quan al 1871 s’autoritzen les Facultats Lliures, l’ajuntament de Cadis va 

sol·licitar la constitució d’una Facultat de Farmàcia, que fou ubicada als locals 

de la Facultat de Medicina i dotada d’un ric laboratori, del més acurat de 

l’època, a càrrec del propi Ajuntament. També es va constituir a Cadis, l’octubre 

de 1873, una Escola Lliure de Dret que es va establir en el número 17 del 
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carrer San Miguel, i que al març de l’any següent va aconseguir de l’Ajuntament 

i de la Diputació Provincial els pressupostos necessaris per elevar-la a Facultat 

Lliure de Dret; projecte que no es va poder assolir pel ja esmentar Decret de 29 

de setembre de 1874 que anul·lava les dites Facultats Lliures. Malgrat això, 

com Col·legi de Dret Civil i Canònic va romandre, com a mínim fins 1878, 

establert al carrer San José número 38. 
 

Uns altres estudis tradicionals a Cadis van ser els mercantils. Per una Reial 

Ordre de 26 de febrer de 1797, el secretari d’Estat Mariano Luis de Urquijo va 

transmetre als Reials Consolats de Mar les disposicions per oficialitzar els 

estudis mercantils, determinant que haurien d’elaborar plans al respecte i 

elevar-los per a la seva aprovació. El més actiu i important dels Consolats 

espanyols d’aquell moment, el de la ciutat de Cadis, acusà recepció de la 

mateixa el 8 de març següent. Un dia després, el Consolat de Bilbao sol·licitava 

al gadità informació sobre el pla d’estudis que pensava adoptar, que li fou 

enviat el 25 de novembre del mateix any, amb la súplica que des de la ciutat 

del Nervión remetessin el propi quan el tinguessin format. La gravetat de la 

situació en els darrers anys del segle XVIII, amb motiu de la guerra amb 

Anglaterra i l’epidèmia de febre groga que van patir Cadis i la seva badia a 

inicis del vuitcents, van retardar la posada en pràctica d’aquests estudis. 
 

En juliol de 1803 es va reunir la Junta general de Govern del Consolat gadità i 

va nomenar una comissió per a l’adquisició d’algunes finques en el cèntric 

carrer de San Francisco, cantonada al de l’Aduana Vieja, on aixecar l’Escola de 

Comerç. El 26 de setembre del mateix any fou anunciada a la Gaseta Oficial la 

provisió per concurs de dues càtedres de matemàtiques, que es van dotar el 2 

de maig de 1804, amb un haver de 12.000 reales de vellón anuals, i que van 

ser ocupades per Joaquín Riquelme i Magín Vallespiner, residents a la sazón a 

Madrid. El propi Consolat va nomenar dos professors de llengües vives: un de 

llengua francesa i toscana, i un altre de llengua anglesa. I fou aquest any quan 

van començar les activitats de la que fou la primera Escola d’estudis mercantils 

d’Espanya. 
 

El mateix any de 1804 l’arquitecte Pedro de Albisu –que havia estat deixeble de 

la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, i tenia una notable activitat 

a Cadis i la seva badia en aquell moment- va fer els plànols, vistes i perfils d’un 

bon edifici, molt gadità en la seva arquitectura. La seva sòbria i funcional 

fàbrica, ni més ni menys que de 264 peus de façana (80,4672 metres), es va 

programar amb tres cossos –el primer amb entresol-, rematats en airosa 

cornisa i terrat amb ampit. 
 

Seguint les proporcions clàssiques, i elevant-se a les vint-i-una vares fixades 

(17,43 metres) per les fèrries ordenances de policía de la ciutat, l’edifici de 

l’Escola de Comerç presentava una perspectiva elegant i bella. Mentre es 

construïa l’edifici, les classes de comerç es van desenvolupar a l’Acadèmia de 

Nobles Arts. 
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El Consolat de Bilbao –que ha passat per ser l’iniciador d’aquests estudis a 

Espanya- no va obtenir l’aprovació al seu Reglament d’Escola de Comerç fins 

el 9 de juliol de 1818, que havia presentat al Consell de Castella l’any 

precedent, inaugurant-se els estudis el 28 de desembre següent, catorze anys 

més tard que a Cadis. La ciutat de Cadis va tenir, doncs, l’honor de ser la 

iniciadora dels estudis mercantils a l’Espanya contemporània. 
 

La Universitat de Cadis ha tingut, des de la seva creació el 1979, un president i 

cinc rectors. Felipe Garrido, catedràtic de Cirurgia, fou el president de la 

Comissió Gestora que va realitzar la proposta de constitució del primer Claustre 

de la UCA, que el 24 de febrer de 1984 va elegir com a sector Mariano 

Peñalver Simó, catedràtic de Filosofia, sota la direcció del qual es van elaborar 

els Estatuts de la UCA que foren aprovats el 26 de desembre de 1985. 
 

El 17 de juny de 1986 van tenir lloc les segones eleccions, en les quals fou 

elegit rector José Luis Romero Palanco, catedràtic de Medicina Legal, i qui fou 

reelegit el 16 d’octubre de 1990. Les terceres eleccions van tenir lloc el 

desembre de 1994, i va ser elegit Guillermo Martínez Massanet, catedràtic de 

Química Orgànica, reelegit a inicis de 1999. El catedràtic Diego Sales Márquez 

va governar els destins de la institució entre maig de 2003 i maig de 2011 

mentre que el catedràtic de Química Física Eduardo González Mazo ho fa des 

del 12 de juliol de 2011. 

En els darrers anys s’ha treballat intensament per fer front a la demanda, 

sempre en creixement, d’estudis superiors. La UCA ha passat de tenir 6.000 

estudiants durant el curs 1979-80 als gairebé 24.000 amb els que compta 

actualment. 
 

Durant aquest temps i com a resultat d’una ambiciosa programació plurianual, 

la UCA ha escomès de forma decidida les infraestructures necessàries per tal 

de convertir-se en una universitat de qualitat. Des de 1990 s’han executat els 

següents projectes d’infraestructura: la nova Facultat de Filosofia i Lletres, el 

Complex Andalús Superior d’Estudis Marins, la Facultat de Ciències 

Econòmiques i Empresarials; la Facultat de Ciències del Treball i l’Aulari La 

Bomba (actual Edifici Constitució 1812), tots al Campus de Cadis. Es van 

emprendre també les obres de l’edifici de serveis en la Facultat de Dret i 

s’iniciaren les del Campus de l’Asunción a Jerez de la Frontera; els nous 

edificis de serveis –biblioteca, instituts d’investigació i Centre Integrat de 

Tecnologies de la Informació- al Campus de Puerto Real, i l’escola de Ciències 

de la Salut al Campus d’Algesires. 
 

L’octubre de l’any 2004 es va inaugurar el nou Campus Universitari de Jerez, 

hostatjant els centres abans distribuïts per la localitat. Al Campus de Cadis, el 

curs acadèmic 2005-2006 es va iniciar amb l’obertura del nou edifici de 

Ciències de la Salut mentre que el nou edifici de l’Escola Superior d’Enginyeria 

al Campus de Puerto Real es va posar en marxa amb l’inici del curs acadèmic 

2014-2015. 
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Els desafiaments futurs als que es presenta la UCA estan relacionats amb el 

nou marc legislatiu derivat de l’aprovació de la LOU; l’estabilització del nombre 

d’alumnes degut a la disminució demogràfica; la posada en vigor d’un nou 

programa de finançament de les universitats andaluses, que contempla des de 

fa anys la introducció de programes d’avaluació de la qualitat de les titulacions 

impartides; la irrupció de les noves tecnologies de la informació i comunicació i 

la seva adaptació a l’educació i, finalment, encara que no menys important, la 

col·laboració permanent amb les institucions i sectors socioeconòmics de la 

província de Cadis, per tal de contribuir al seu desenvolupament. 
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