
� Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili
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el Reglament per a la creació i el funcionament de les càtedres URV en 
col·laboració amb entitats públiques i/o privades
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Preàmbul

El marc legislatiu estatal i autonòmic estableix la conveniència de col·laboració de 
la Universitat amb d’altres entitats públiques i/o privades. Aquesta col·laboració 
requereix cercar fórmules, flexibles i temporals que puguin servir de manera eficaç 
a la finalitat perseguida. L’Estatut de la URV a l’art. 136, preveu la creació de fòrums 
de col·laboració i difusió de les activitats d’investigació i formació especialitzada 
sota la fórmula de càtedres. 

El Pla Estratègic de la Tercera Missió, aprovat pel Claustre de la URV de 28 de maig 
de 2009, en sintonia amb una concepció moderna de la universitat com a institució 
clau per al desenvolupament territorial en la societat del coneixement, identifica les 
càtedres com un dels projectes concrets de la Tercera Missió de la URV. Les càtedres 
permeten construir una sòlida relació amb els agents del territori, evidencien la 
capacitat de generar interaccions eficients, i creen confiança de la societat envers 
la universitat que propiciarà la reflexió creativa i l’imprescindible debat.

Amb freqüència la iniciativa de creació d’una càtedra sorgeix al voltant d’un potencial 
acadèmic consolidat capaç d’establir lligams amb entitats públiques i/o privades, 
però el camí recorregut ens demostra que la iniciativa de creació d’una càtedra 
també pot sorgir del món públic o del món privat; en qualsevol dels supòsits la 
fórmula de la càtedra és adient.

Les  càtedres han de permetre establir potents relacions amb les diferents entitats 
públiques i privades del nostre entorn, de manera que facilitin el contacte entre la 
universitat, el sector productiu, i la societat en general, fent més visibles els beneficis 
econòmics i socials que se’n deriven d’aquesta relació a llarg termini. En aquest 
sentit, la flexibilitat en les relacions i la interdisciplinarietat en les seves actuacions 
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poden permetre catalitzar la generació i socialització de coneixements, així com 
potenciar la difusió i divulgació dels temes importants per al nostre entorn. 

Durant els darrers anys s’ha creat en el si de la Universitat un nombre considerable 
de càtedres, però s’ha fet en cada cas de manera diversa i particular. En aquest 
sentit, la URV vol estructurar les càtedres en col·laboració amb entitats públiques 
i/o privades en dos tipus diferenciats, atenent a l’objectiu.

Una vegada constatat el benefici de la seva creació, però també la manca d’uns 
mínims comuns que permetin la seva integració en el conjunt de la Universitat 
que afavoreixin la consecució dels objectius per als quals han estat creades, s’ha 
fet evident la necessitat de la creació d’un únic marc d’actuació que en faciliti la 
creació i la gestió. Per tots aquests motius es desenvolupa el present reglament 
que estableix el procediment de creació, l’estructura i els òrgans de govern, el 
règim econòmic i altres qüestions relatives a les càtedres URV.             

TÍTOL I. NATURALESA I PROCEDIMENT DE CREACIÓ 

Article 1. Definició

Les càtedres són fòrums de difusió de les activitats d’investigació i formació 
especialitzades de la Universitat Rovira i Virgili en col·laboració amb entitats 
públiques i/o privades.  

Article 2. Objectius 

Els objectius de cada càtedra s’especificaran en l’acord de creació aprovat pel 
Consell de Govern i en el conveni mitjançant el qual es formalitza la creació de la 
càtedra conjuntament amb entitats públiques i/o privades.  

Article 3. Tipologies

Les càtedres seran classificades segons tinguin com a objectiu prioritari, 
respectivament, la reflexió sobre temàtiques que fomentin la transferència de 
coneixement i/o la innovació, o tinguin com a objectiu prioritari la extensió del 
coneixement i/o la reflexió sobre qüestions vinculades a problemàtiques socials.

Article 4. Iniciativa 

La iniciativa per crear una càtedra pot sorgir de

a) el rector/a

b) un departament 

c) un o més professors/es amb vinculació permanent a la Universitat 

Article 5.- Tramitació

La proposta de creació d’una càtedra haurà d’estar acompanyada de la documentació 
que acrediti l’interès de la seva creació i de la voluntat manifesta de participació 
d’una o vàries entitats públiques i/o privades. 

Els àmbits de coneixement vinculats als objectius de la càtedra, a través dels 
respectius departaments, hauran d’emetre un informe raonat sobre la proposta de 
creació. 
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La tramitació de la proposta correspondrà al Vicerectorat competent en matèria de 
transferència i innovació, o al Vicerectorat competent en matèria de relacions amb 
la societat segons la tipologia de la càtedra. 

Article 6. Aprovació

El Consell de Govern és l’òrgan al qual correspon l’aprovació de la participació de la 
Universitat en la creació d’una càtedra en col·laboració amb l’entitat o les entitats 
públiques i/o privades que hi participen.

La creació d’una càtedra es formalitza mitjançant un conveni entre la Universitat i 
l’entitat o entitats públiques i/o privades que hi participen. 

Article 7. Conveni

El conveni de creació d’una càtedra haurà d’incloure, en tot cas, les qüestions 
següents:

a) Denominació

b) Finalitats i objectius

c) Aportació econòmica de les parts 

d) Estructura i organització

e) Programa de difusió dels resultats de les activitats en els àmbits adients

f) Vigència del conveni i mecanismes de renovació i denúncia

g) Ubicació en els espais de la URV

h) Designació del director/a per acord de les parts, en annex al conveni

i) Designació dels membres de la Comissió de Seguiment, en annex al conveni

Article 8. Vigència

Els convenis tindran una vigència mínima de dos anys, prorrogables per períodes 
indicats expressament en el conveni. En cas que s’acordi prorrogar el conveni, les 
parts ho manifestaran per escrit mitjançant una addenda al conveni de creació.

TÍTOL II. ESTRUCTURA I ÒRGANS DE GOVERN DE LA CÀTEDRA 

Article 9. Estructura  

La càtedra comptarà amb un director/a. 

El conveni pot preveure un subdirector/a de la càtedra, així com altres òrgans 
consultius o/i d’assessorament.

Article 10. Direcció 

El director/a de la càtedra serà un membre del col·lectiu docent i investigador amb 
vinculació a la Universitat. 

El nomenament de director/a de la càtedra correspon al rector/a de la Universitat. 
El susdit nomenament inclourà les condicions de l’encàrrec.  
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La durada del mandat del director/a de la càtedra serà la mateixa que la de la 
vigència del conveni. 

El canvi de director/a s’explicitarà mitjançant un annex al conveni. . 

Article 11. Funcions del director/a 

Són funcions del director/a

a) Elaborar el pla d’actuació i el pressupost de la càtedra

b) Establir indicadors d’avaluació de les diferents actuacions

c) Programar, coordinar i executar actuacions destinades a la difusió de les 
activitats de la càtedra  

d) Fer el seguiment i executar el pla d’actuació i el pressupost

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

f) Proposar a l’òrgan corresponent contractacions amb càrrec al pressupost de 
la càtedra

g) Col·laborar amb altres institucions per dur a terme actuacions específiques

h) Qualsevol altra funció que li encarregui la Comissió de Seguiment 

Article 12. Comissió de Seguiment 

La Comissió de Seguiment està integrada per dos representants de la Universitat i 
de cadascuna de les entitats públiques i/o privades que participen en la càtedra. 

El director/a forma part també de la Comissió de Seguiment amb veu i sense vot. 
També hi assistirà  un/a secretari/ària tècnic/a, amb veu i sense vot, amb les 
funcions pròpies del càrrec.

Els representants de la Universitat són nomenats pel rector/a i els representants de 
l’entitat o entitats públiques i/o privades que participen en la càtedra són nomenats 
per les respectives entitats, les quals no podran fer recaure el nomenament en un 
membre del personal docent i investigador o del personal d’administració i serveis 
amb vinculació permanent a la URV. 

La presidència de la Comissió de Seguiment correspon a un dels representants de 
la Universitat designat pel rector/a.

El president/a de la Comissió de Seguiment pot convidar amb veu i sense vot altres 
persones que consideri adients.

Article 13. Funcions de la Comissió de Seguiment

Són funcions de la Comissió de Seguiment

a) Aprovar el pla d’actuació i el pressupost anual

b) Aprovar la memòria anual i la liquidació del pressupost

c) Vetllar pel compliment del conveni

d) Donar la seva conformitat a la novació de la càtedra si una/unes noves entitats 
mostren el seu interès per col·laborar amb la càtedra
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Article 14. Funcionament de la Comissió de Seguiment

1. La Comissió de Seguiment serà convocada pel president/a almenys un cop a 
l’any.

2. La convocatòria de la sessió amb l’ordre del dia corresponent s’ha de notificar als 
membres amb una antelació mínima de 48 h.

3. Per a la constitució vàlida de l’òrgan en primera convocatòria cal la presència dels 
titulars de la presidència i de la secretaria, o els que els substitueixin, i de la meitat, 
com a mínim, dels representants de totes les entitats. En segona convocatòria, cal 
la presència del president/a, el secretari/a i almenys un representant d’alguna de 
les entitats que participen en la càtedra. 

4. Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots entre els membres presents, 
excepte l’acord previst a l’article 22.1 d’aquest reglament.

5. Els representants poden delegar el vot en qualsevol altre membre de la 
Comissió.

TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC 

Article 15. Dotacions de la URV

La Universitat assumirà els honoraris del director/a que, amb caràcter general, 
equivaldran a la diferència entre el sou d’un catedràtic d’universitat i el d’un 
professor titular d’universitat. 

El director/a podrà gaudir d’una reducció docent de fins a dotze crèdits, com 
a màxim, que seran coberts, si cal, per un substitut amb càrrec econòmic a la 
càtedra. 

En cas que hi hagi més d’un responsable de la càtedra, tant la retribució com la 
reducció es distribuiran a proposta de la direcció.

Les despeses indirectes seran assumides per la URV i valorades anualment per la 
Comissió de Seguiment. 

Article 16. Aportacions externes

Les aportacions de les entitats públiques i/o privades participants s’establiran 
en el conveni mitjançant el qual es formalitza la creació de la càtedra entre la 
universitat i aquestes entitats. El conveni pot preveure l’actualització periòdica de 
les aportacions, així com contribucions per motius extraordinaris. 

La legislació vigent determinarà els possibles beneficis fiscals per a les empreses 
o entitats participants per l’assoliment dels quals la Universitat facilitarà la 
documentació i les acreditacions que se li demanin.

Article 17. Gestió econòmica 

La gestió econòmica de les càtedres es realitzarà, amb caràcter general, a través 
de les codificacions pressupostàries assignades a tal efecte als vicerectorats 
responsables de les càtedres.

Article 18. Titularitat del material inventariable 

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

Article 19. Ubicació

El conveni de creació determinarà on s’ubica la càtedra, si bé la creació no implicarà, 
necessariament, assignar-li un espai específic.

TÍTOL V. IMATGE CORPORATIVA I SUPERVISIÓ DE FUNCIONAMENT

Article 20. Normes d’estil i de gestió 

El personal de la càtedra respectarà en tot moment les normes d’estil i de gestió 
establertes per la URV per a la realització de qualsevol projecte de formació, 
recerca, transferència, prestació de serveis o altres relacionats amb les activitats 
de la càtedra. 

Els resultats i les conclusions dels treballs són responsabilitat única de l’equip 
investigador i no representa necessàriament l’opinió de la URV. 

Article 21. Supervisió del funcionament i de la gestió

La supervisió del funcionament i de la gestió de les càtedres correspon al Vicerectorat 
competent. 

TÍTOL VI. EXTINCIÓ DE LA CÀTEDRA 

Article 22. Extinció de la càtedra

L’extinció d’una càtedra estarà motivada per una de les següents causes:

a) Proposta del rector/a

b) Proposta de l’entitat o entitats públiques i/o privades que la van promoure o 
hi participen

c) Decisió de la majoria absoluta de la Comissió de Seguiment

d) Incompliment de les obligacions assumides per alguna de les parts en el 
conveni de creació

e) Expiració del conveni de creació de la càtedra o d’alguna de les pròrrogues 
possibles amb la manifestació explícita d’alguna de les parts de no prorrogar-ne 
la vigència 

L’extinció de la càtedra s’haurà de comunicar al Consell de Govern. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Càtedres subjectes a convenis especials

Les càtedres que formen part d’una xarxa de càtedres on els convenis de creació 
estan prefixats i on s’estableixen condicions específiques de rendiment de comptes 
o d’altres clàusules a les quals la Universitat només es pot adherir, estaran subjectes 
als convenis esmentats. No obstant, totes aquelles altres qüestions que siguin de 
lliure disposició per part de la Universitat o bé no s’especifiquin en el conveni es 
regiran pel present reglament.  
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Segona. Càtedres existents 

Les càtedres existents que depenen del Vicerectorat de Transferència i Innovació 
són: 

DOW Desenvolupament Sostenible

Foment de l’Emprenedoria i Creació d’Empreses

URV-Repsol d’Excel·lència en Comunicació 

Privadesa de Dades

Foment de la Innovació Empresarial

Economia Local i Regional 

Antoni Pedrol Rius d’Estudis Jurídics Locals

Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, Alcalde Pere Lloret (CEDAT)

Les càtedres existents que depenen del Vicerectorat de Societat i Relacions 
Institucionals són: 

Ciència i Humanisme

Diàleg Intercultural al Mediterrani

Inclusió Social 

Memòria Democràtica i Drets Humans

Tercera. Normativa d’aplicació 

Serà d’aplicació a les càtedres la normativa de la propietat industrial i intel·lectual 
de la URV i la resta de normatives que aprovi la Universitat. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Única. 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 FINAL 

Única. Entrada en vigor d’aquest reglament

Aquest reglament entrarà en vigor al dia següent de l’aprovació pel Consell de 
Govern.


