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Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona és una institució de dret públic, amb
personalitat jurídica i patrimoni propi, regida per la llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats (LOU), la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya (LUC) i els seus propis Estatuts (Estatuts).
Atès que d’acord amb el que estableixen els articles 80.1 LOU i 204 del Estatuts, el
patrimoni de la Universitat està constituït pel conjunt de béns, drets i obligacions
susceptibles de valoració econòmica i es regeix per les disposicions de la LOU, de la
LUC i els Estatuts.
Atès que l’article 208 dels Estatuts exigeix que els béns i drets de la Universitat han
d’estar inventariats i que l’elaboració, el manteniment i l’actualització de l’inventari
correspon a la Gerència, que compta amb el suport i la col·laboració dels centres, els
departaments, els instituts universitaris i els serveis de la Universitat.
Vist l’article 83. e) dels Estatuts pel qual és reconeix al gerent la competència d’elaborar
i actualitzar l’inventari dels béns i drets que integren el patrimoni de la Universitat i
administrar-lo.
Atès que tal i com estableix l’article 11 dels Estatuts integren l’estructura acadèmica de
la Universitat, entre d’altres, les facultats i les escoles en les quals la Gerència és present
a través de la figura de l’Administrador de Centre, integrant de l’equip de suport directe
del gerent.
Vist l’article 84.3 dels Estatuts pel qual es reconeix al gerent la competència d’elaborar,
mantenir i actualitzar l’inventari dels béns de la UAB.
Vist l’article 84.3 dels Estatuts que disposa que el gerent pot delegar de forma expressa
les seves competències a favor l’equip de suport directe de les seves tasques.

RESOLC
1r. Delegar a favor dels titulars de les Administracions de Centre la competència
d’elaborar, mantenir i actualitzar l’inventari de la UAB, com a delegats de la Gerència en
el territori.
2n. Comunicar a tots els Administradors i Administradores de Centre la present
resolució.
3r. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
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