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Article 1. Definició de les càtedres 

Les càtedres són entitats creades per la UOC i adscrites a uns estudis, i tenen com a finalitat principal la 
generació i l’intercanvi de coneixement. El conveni que es formalitzi amb les entitats privades o públiques 
per a crear la càtedra n’ha d’especificar els objectius. 

Article 2. Tramitació de l’acord de creació de les càtedres 

Qualsevol professor o investigador amb vinculació permanent a la Universitat pot proposar la creació d’una 
càtedra. 

La proposta de creació d’una càtedra ha d’anar acompanyada del següent: 

1. Un document que acrediti l’interès que té el fet de crear‐la, signat pel professor. 
2. Un document que acrediti la voluntat de participació d’entitats públiques o privades. 
3. Un informe raonat dels estudis relacionats amb els àmbits de coneixement vinculats als objectius de la 

càtedra. 

Cal adreçar la proposta al vicerectorat competent en matèria de recerca i innovació, el qual la traslladarà al 
Consell de Govern —o l’òrgan que en tingui delegades les facultats— perquè l’aprovi, si escau. 

Article 3. Conveni de formalització de les càtedres 

La creació d’una càtedra es formalitza mitjançant un conveni entre la Universitat i les entitats que hi 
participen. 

El conveni ha de contenir específicament el següent: a) denominació, b) finalitat i objectius de la càtedra, c) 
aportació econòmica de les parts, d) estructura i organització, e) vigència, f) règim de propietat intel·lectual, i 
g) Comissió de Seguiment. 

Els convenis tenen una vigència mínima de dos anys, prorrogables per acord exprés de les parts. 

Article 4. Estructura de les càtedres 

4.1. El director 

Les càtedres han de tenir un director, nomenat pel rector entre el personal professor i investigador 
permanent de la Universitat, per un període igual al de la vigència del conveni pel qual es formalitza la 
càtedra. 

El director té les funcions següents:  

a) Elaborar el pla d’actuació i el pressupost de la càtedra, fer-ne el seguiment i executar el pla 
d’actuació i el pressupost. 

b) Presentar la memòria anual d’activitats i la liquidació del pressupost. 

c) Dur a terme les accions necessàries per a complir els objectius de la càtedra. 

d) Fer un estudi d’impacte de la càtedra cada dos anys. 

4.2. La Comissió de Seguiment 

La Comissió de Seguiment és integrada per dos representants de la Universitat i de cadascuna de les 
entitats que hi participen. També en formen part, amb veu i sense vot, el director i un secretari tècnic. 

En la constitució de la Comissió de Seguiment de la càtedra se’n nomena el president i s’acorda el règim de 
funcionament que tindrà. 
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Les funcions de la Comissió de Seguiment són aprovar el pressupost i el pla d’actuació, la memòria anual i 
la liquidació del pressupost, i també vetllar perquè el conveni es compleixi. 

Article 5. Règim econòmic de les càtedres 

5.1. Aportacions a les càtedres 

Les aportacions de les entitats públiques i privades participants s’han d’establir en el conveni i tenen els 
beneficis fiscals que els doni la legislació vigent.  

Les despeses d’estructura de les càtedres les ha d’assumir la UOC. Per a finançar aquestes despeses 
indirectes, cal establir una compensació segons les aportacions econòmiques de les càtedres d’acord amb 
la taula següent: 

IMPORT DE LES APORTACIONS COMPENSACIÓ 

Fins a 50.000 € 25% 

Fins a 100.000 € 20% 

Fins a 500.000 € 15% 

 
 
La UOC, en cas que hi hagi aportacions superiors a 20.000 euros, ha d’assumir els honoraris del director, 
els quals, depenent de les aportacions, resten fixats entre els 3.000 i els 7.000 euros anuals bruts. 

Segons quin sigui el volum d’activitat previst per la càtedra, el director pot gaudir d’una reducció docent, que 
ha de cobrir, si cal, un substitut amb càrrec econòmic a la càtedra. 

5.2. Gestió econòmica de les càtedres 

Les càtedres no han de tenir personal d’estructura destinat específicament a les càtedres. 

La gestió econòmica de les càtedres s’ha de portar a terme d’acord amb els criteris de gestió pressupostària 
de la Universitat. 

El material inventariable adquirit amb el finançament específic de les càtedres és patrimoni de la Universitat 
i inclòs en el seu inventari. 

Article 6. Imatge de les càtedres 

Cal que les càtedres ajustin la seva projecció i imatge al que s’estableixi en la normativa de la UOC i en les 
normes d’estil de la Universitat. 

Article 7. Supervisió del funcionament i de la gestió 

La supervisió del funcionament i de la gestió de les càtedres correspon al vicerectorat competent en matèria 
de recerca i innovació. 

Article 8. Extinció 

L’extinció d’una càtedra es pot esdevenir de manera tàcita per la fi del conveni que la regulava o bé de 
manera expressa mitjançant acord del Consell de Govern sempre que hi concorri alguna de les causes 
següents: 
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a)  El fet que ho proposi el rector. 

b)  El fet que ho decideixi més de la meitat dels membres de la Comissió de Seguiment. 

c)  El fet que s’incompleixin les obligacions assumides per alguna de les parts en el conveni de 
creació. 

Disposició addicional. Càtedres existents 

Les càtedres existents són les que s’exposen a continuació: 

a) Càtedra UNESCO, Food, Culture and Development, adscrita als Estudis de Ciències de la Salut. 

b) Càtedra UNESCO, Educació i Tecnologia per al Canvi Social, adscrita als Estudis de Psicologia i 
Ciències de l’Educació. 

c) Càtedra UNESCO, Esport per a la Coexistència Social i la Resolució de Conflictes, adscrita als 
Estudis de Dret i Ciència Política. 

d) Càtedra Miró, adscrita als Estudis d’Arts i Humanitats. 

Disposició transitòria. Adaptació d’aquest reglament per a les càtedres existents 

Les càtedres existents en el moment d’entrada en vigor d’aquest reglament s’hi hauran d’adaptar, com a 
màxim, en el moment de la renovació del seu conveni. 

Disposició derogatòria 

Queden derogades totes les normes que regulaven les càtedres de la UOC i que s’oposin al que estableix 
aquest reglament. A aquest efecte, es proposarà a la Comissió Permanent del Patronat la modificació del 
Protocol per a la creació i gestió de càtedres d’empresa i institucions de la UOC. 

Disposició final. Entrada en vigor d’aquest reglament 

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de l’aprovació del Consell de Govern. 

 


