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CATEDRES ETSEIB 
Què és i per a què serveix una càtedra d’empresa? 

Les càtedres d’empresa són un medi per establir una col·laboració estratègica durable i d’ampli espectre 
entre una o més d’una empresa i la universitat,  amb la finalitat de desenvolupar objectius de docència, 
recerca, difusió, innovació i transferència de tecnologia, en un o en més d’un àmbit de coneixement 
propi de la UPC. 

Tenen la seva raó de ser en la voluntat de potenciar i reforçar la relació universitat-empresa i crear valor 
afegit. 

A través d’aquesta forma de relació l’empresa es pot situar en una primera línia tecnològica, incorporar 
titulats i estudiants en pràctiques, obtenir visibilitat, resposta a necessitats de compromís social, relació 
amb professors i investigadors de reconegut prestigi, serveis, contactes, assessorament preferent, 
deduccions fiscals…i la Universitat col·laboració en I+D+I i en formació, enfocament pràctic i 
empresarial, creació de grups mixtes d’experts en àmbits concrets,  patrocini d’assignatures, promoció 
de premis, recursos econòmics addicionals... 

Estructura i funcionament 

La càtedra d’empresa s’estructura en base a un director (un professor de la UPC, consensuat amb 
l’empresa, que respongui a un perfil de prestigi professional, tècnic i científic en els temes de l’àmbit de 
la càtedra), un codirector, si és necessari, nomenat per l’empresa, i personal tècnic qualificat i de suport 
administratiu que assisteixi al director en la gestió de la càtedra, en funció de les disponibilitats 
econòmiques  anuals de la mateixa. 

El seu funcionament serà l’acordat per la Comissió paritària de seguiment, que es reunirà com a mínim 
una vegada l’any, amb les següents funcions: 

 Aprovar el programa anual de la càtedra amb detall d’activitats a desenvolupar, a proposta 
del director.  

 Aprovar el pressupost i la liquidació de despeses.  

 Decidir la destinació dels romanents, si s’escau. 

 Realitzar el seguiment de les activitats acadèmiques.  

 Realitzar l’avaluació de les activitats desenvolupades.  

 Aprovar la memòria anual de la càtedra, a proposta del director.   
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Condicions econòmiques per constituir una càtedra 

La constitució d’una càtedra d’empresa es formalitza a través de la firma d’un conveni de col·laboració 
que preveu una durada de l’activitat de tres anys, prorrogable habitualment per períodes de tres anys 
més, segons la valoració de les parts. 

L’aportació econòmica que l’empresa realitza anualment per al patrocini de la càtedra és d’un mínim de 
90.000 € . D’aquesta quantitat: 

- 1/3 s’ingressa en la UPC en concepte de donació i, per tant, està subjecte a les deduccions previstes 
per la legislació vigent (40% de l‘impost de societats, en el cas de donacions a universitats públiques) 

- 2/3 es destinen íntegrament a finançar les activitats (subjectes a  facturació). 

 

Contraprestacions 

A part dels beneficis mutus exposats al primer apartat, l’aportació del 1/3 de la quantitat ingressada a la 
UPC li reporta a l’empresa rep unes altres contraprestacions: 

 Ubicació de la càtedra a l’edifici ETSEIB i manteniment de les seves despeses corrents 

 Publicitat permanent al web de l’ETSEIB i en diversos llocs de l’edifici 

 Publicitat a la Memòria Anual de l’ETSEIB de les activitats realitzades per la càtedra 
durant l’any  

 

A més, la càtedra forma part del programa UPC21 de projecció social, patrocini i mecenatge de la UPC, la 
qual reconeix la categoria de “patrocinador” del programa  a totes aquelles empreses que patrocinen 
càtedres d’empresa i els facilita les següents contraprestacions de caràcter institucional: 

 Difusió de la col·laboració en els mitjans de comunicació propis de la UPC. 

 Difusió en mitjans de comunicació externs (mínim una vegada l’any). 

 Invitació a actes institucionals. 

 Recepció gratuïta de publicacions institucionals. 

 Tramesa de la revista de la Universitat “Informacions”. 

 Publicitació en la web del programa. 

 Primer assessorament sobre incorporació de titulats UPC. 

 Assessorament sobre oferta de formació permanent de la Fundació UPC. 

 Primer assessorament tècnic i tecnològic del Centre de Transferència de Tecnologia. 

 

 

 


