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Exposició de motius. 
 
La UB, d’acord amb el que disposa l’article 113 del seu Estatut, afavoreix que el personal 
investigador, els equips i els centres de recerca obtinguin finançament extern a través de 
projectes, contractes i convenis de recerca amb organismes públics o privats i per mitjà de la 
transferència de coneixement o tecnologia. 
 
En aquest marc, la UB, amb l’objectiu de promoure i fomentar el finançament competitiu de 
la recerca, entre d’altres actuacions, celebra convenis amb entitats i organismes públics i 
privats per tal de crear Càtedres, el finançament de les quals s’assumeix per part de l’entitat 
externa. 
 
Aquesta normativa estableix el procediment de creació i fixa les pautes d’organització, 
funcionament i control de les Càtedres temàtiques de la universitat, amb la flexibilitat 
necessària per adaptar-se a les diferents realitats existents i a les que es puguin crear. 
 
En conseqüència, i a proposta de la comissió de recerca i de la comissió acadèmica del 
consell de govern d’aquesta Universitat, el consell de govern de la UB, ha acordat aprovar la 
següent NORMATIVA REGULADORA DEL PROCEDIMENT DE CREACIÓ I 
FUNCIONAMENT DE LES CÀTEDRES TEMÀTIQUES DE LA UB. 
 
 
Article 1.- Àmbit d’aplicació. 
 
1. Són Càtedres temàtiques de la UB, que es regeixen per aquesta normativa, les creades 
per la Universitat a partir de la signatura d’un conveni de col·laboració amb una institució 
pública o privada que assumeix el finançament de les seves activitats, amb independència 
de la denominació que rebin. 
 
2. La direcció acadèmica i la gestió de les Càtedres temàtiques es realitzarà en el centre de 
la UB que s’especifiqui en el conveni de creació. 
 
3. Els objectius de les Càtedres temàtiques s’han d’ajustar a les línies estratègiques i als 
principis generals que regeixen l’actuació de la UB. 
 
Article 2.- Funcions. 
 
1. Les Càtedres temàtiques estaran dirigides a fomentar, projectar i difondre la recerca, la 
docència, la transferència de tecnologia i/o la innovació efectuada en àmbits especialitzats, 
potenciant les relacions entre el món empresarial i professional i el món acadèmic i 
institucional, mitjançant activitats de caràcter singular. 
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2. Per a la consecució d’aquestes finalitats les Càtedres temàtiques podran:  
a) proporcionar assessorament científic i tècnic en l’àmbit de la seva competència,  
b) organitzar i impartir cursos de postgrau no oficials, d’extensió universitària, 
d’especialització i d’actualització professional en l’àmbit de la seva competència, de 
conformitat amb els procediments i normatives que estableix la Universitat, 
c) realitzar activitats de recerca relacionades amb el seu àmbit i desenvolupar activitats de 
comunicació i difusió de la recerca realitzada, 
d) totes les altres activitats que es recullin en el conveni i siguin adients als objectius 
generals de la UB. 
  
Article 3.- El director/a. 
 
1. La direcció de les Càtedres temàtiques s’encomana a un director/a, que ha de ser 
personal acadèmic a temps complert de la UB i que serà nomenat i cessat pel rector/a. 
  
2. El conveni de col·laboració pel qual es crea una Càtedra temàtica, quan escaigui, podrà 
establir altres òrgans que siguin necessaris per al seu correcte funcionament, en els quals hi 
poden haver representants de l’entitat externa. 
 
Article 4.- Procediment de creació. 
 
1. La sol·licitud de creació d’una Càtedra temàtica es dirigirà al vicerector/a encarregat de 
les relacions institucionals de la UB, qui sol·licitarà informe als vicerectors/es corresponents 
en funció de les activitats que proposa realitzar la càtedra tèmatica. Un cop obtinguts els 
informes favorables dels vicerectors/es implicats, el vicerector/a encarregat de les relacions 
institucionals de la UB sotmetrà la proposta a l’aprovació del Consell de direcció. 
 
2. La proposta de creació d’una Càtedra temàtica ha d’incloure una memòria que contingui: 
a) un informe del centre que hagi de realitzar la direcció acadèmica i la gestió de la Càtedra 
temàtica, 
b) una memòria econòmica que especifiqui les fonts de finançament de què disposarà la 
Càtedra temàtica, les necessitats que cobreix amb les mateixes i que demostri la seva 
viabilitat econòmica, 
c) requeriments d’espais i infrastructures necessaris per al funcionament de la Càtedra 
temàtica, si escau, 
d) una proposta del conveni de creació, que com a mínim ha de preveure: 
- la denominació de la Càtedra temàtica, que en tot cas haurà de contenir la denominació 

de la UB,   
- les finalitats, objectius i activitats de la Càtedra temàtica, 
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- el compromís de l’entitat externa d’aportar els fons necessaris per al seu funcionament, 
concretant l’aportació mínima que aquesta efectuarà durant la vigència inicial prevista del 
conveni, que no podrà ser inferior a 4 anys, llevat de situacions excepcionals, 
degudament justificades, 

- organització de la Càtedra temàtica,  
- el centre de la UB encarregat de dur a terme la direcció acadèmica i la gestió de la 

Càtedra temàtica. En cas que es vulgui que la gestió econòmica de la Càtedra temàtica 
es realitzi mitjançat alguna entitat del Grup UB, caldrà que el legal representant 
d’aquesta entitat també signi el conveni de creació, 

- el termini de vigència del conveni de col·laboració i forma d’acordar-ne la seva pròrroga, 
si escau, 

 
3. Un cop aprovada la creació de la Càtedra temàtica el rector/a o persona en qui delegui 
signarà amb l’entitat externa el conveni de col·laboració i n’informarà al consell de govern i al 
consell social. 
 
Article 5.- Règim econòmic. 
 
1. Les Càtedres temàtiques es finançaran: 
a) amb les aportacions que efectuï l’entitat externa, 
b) amb els ingressos procedents de les seves activitats, 
c) amb les subvencions i/o donacions que pugui rebre d’entitats públiques i/o privades.  
 
2. La UB no efectuarà cap assignació pressupostària específica de caràcter permanent a 
les Càtedres temàtiques. 
 
3. Les Càtedres temàtiques s’han de dotar d’un pressupost anual equilibrat que 
comprendrà la totalitat dels seus ingressos i despeses i que s’integrarà en el pressupost 
general de la UB. 
 
4. Les despeses de les Càtedres temàtiques seran autoritzades pel seu director/a, que serà 
el responsable de vetllar per mantenir l’equilibri pressupostari de la Càtedra temàtica i 
d’evitar que es produeixin dèficits. Anualment el director/a de la Càtedra temàtica presentarà 
la liquidació del pressupost al vicerector/a o vicerectors/es competents de la UB. 
 
Article 6.- Avaluació i seguiment. 
 
1. Les Càtedres temàtiques han d’elaborar periòdicament una memòria de les seves 
activitats. Les activitats docents seran objecte d’una memòria anual que serà lliurada al 
director/a del centre que efectua la direcció acadèmica i la gestió de la Càtedra temàtica i al 
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vicerector/a encarregat de les relacions institucionals de la UB. 
 
2. Les Càtedres temàtiques han d’elaborar cada 4 anys, si escau, una memòria de les 
activitats de recerca realitzades així com una proposta dels objectius estratègics de recerca 
per al quadrienni següent, amb especificació dels indicadors que el Consell de direcció 
utilitzi per avaluar-ne l’activitat, que serà lliurada al director/a del centre que efectua la 
direcció acadèmica i la gestió de la Càtedra temàtica i al vicerector/a encarregat de les 
relacions institucionals de la UB. El director/a de la Càtedra temàtica ha d’informar 
anualment al vicerector/a encarregat de les relacions institucionals de la UB sobre les 
modificacions i incidències produïdes respecte al programa establert. 
 
3. El vicerector/a encarregat de les relacions institucionals de la UB, examinats els informes 
i les memòries presentades, fetes les comprovacions que escaiguin i prèvia consulta a la 
direcció de la Càtedra temàtica i del centre que n’efectua la direcció acadèmica i la gestió, 
pot proposar al consell de direcció que acordi el canvi de director/a, la modificació o la 
supressió de la Càtedra temàtica. 
 
4. Les Càtedres temàtiques han de rendir comptes sempre que així li requereixi el centre 
que n’efectua la direcció acadèmica i la gestió, el consell de direcció, el consell de govern, el 
consell social o qualsevol altre òrgan de govern de la Universitat. 
 
Article 7.- Modificació i supressió. 
 
1. El vicerector/a encarregat de les relacions institucionals de la UB, a iniciativa pròpia, del 
director/a de la Càtedra temàtica o del director/a del centre que efectua la direcció 
acadèmica i la gestió de la Càtedra temàtica podran proposar al consell de direcció 
l’aprovació de la modificació de la Càtedra temàtica, prèvia l’elaboració d’un expedient que 
justifiqui la modificació proposada. 
 
2. Les Càtedres temàtiques s’extingeixen: 
a) automàticament, quan finalitzi el període establert en el conveni de creació signat amb 
l’entitat externa o de les seves pròrrogues,  
b) per resolució del rector/a, quan s’extingeixi el conveni per altres causes, 
c) per acord del consell de direcció, a proposta del vicerector/a competent d’acord amb el 
procediment establert en l’article 6.3 d’aquesta normativa, en cas d’informe negatiu de les 
seves activitats o quan la Càtedra temàtica no s’autofinanciï. 
 
3. L’acord de supressió de la Càtedra temàtica ha de garantir que els estudiants puguin 
acabar els estudis desenvolupats en la Càtedra temàtica d’acord amb les regles generals 
per a l’extinció dels plans d’estudis i ha de contemplar el destí que calgui donar als equips, 
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infrastructures i altre material de la Càtedra temàtica. 
 
Article 8.- Imatge. 
 
1. Les Càtedres temàtiques de la UB podran tenir un logotip propi, si bé hauran de mantenir 
la unitat amb la imatge corporativa de la UB. En tot cas, el logotip de les Càtedres 
temàtiques haurà de ser autoritzat pel rector/a. 
 
2. En qualsevol document que es derivi de l’activitat de la Càtedra temàtica s’ha de fer 
constar el logotip de la UB. 
 
3. Les Càtedres temàtiques de la UB tenen dret a rebre el suport de la unitat de comunicació 
de la UB i de les unitats especialitzades del Grup UB, a obtenir els espais adients a la 
pàgina web institucional i a aparèixer en totes les activitats de promoció de la recerca de la 
UB. 
 
Article 9. Transferència 
 
La UB posarà a disposició del director/a de la Càtedra temàtica, mitjançant l’oficina de 
l’Agència de Valorització i Comercialització de Resultats de la Investigació (ACRI) i el Centre 
d’Innovació (FBG), tot el suport necessari per desenvolupar una política específica de 
transferència de coneixement i tecnologia. 
 
Disposició addicional 
La UB manté un catàleg actualitzat de les Càtedres temàtiques existents, que es podrà 
consultar des de la web de la UB. 
  
Disposició transitòria. 
Les Càtedres temàtiques existents a la UB han d’adaptar-se al que disposa aquesta 
normativa en el termini màxim de 6 mesos des de la seva entrada en vigor, transcorregut el 
qual sense haver-se adaptat quedaran automàticament suprimides a tots els efectes. 
  
Disposició derogatòria. 
Es deroga qualsevol normativa anterior que s’oposi a l’establert en aquesta normativa. 
 
Disposició final. 
Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern de 
la UB. 
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