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Reglament del Centre d’Estudis i de Recerca 

d’Humanitats [CERHum] 
 

Acord del Consell de Govern de 27 de gener de 2005 modificat per l’acord 
de 14 de juliol de 2005 

 
 
 
TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONS 
 
Preàmbul 
 
El Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats [CERHum] neix com la 
continuació natural i necessària dels estudis de grau d’Humanitats. Si a la 
Facultat l’alumnat rep una formació humanista, al [CERHum] podrà adquirir 
una formació de postgrau especialitzada en l’àmbit dels estudis culturals, amb 
una orientació tant especulativa com professional. A més, el [CERHum] té una 
orientació internacional que es manifesta tant en els estudis de postgrau que 
ofereix com en els de doctorat transversals que pugui coordinar, i també en les 
seves xarxes de recerca. 
 
El propòsit del Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats és servir de 
plataforma per a la formació de grups de recerca interdisciplinaris i 
interuniversitaris, nacionals i internacionals, que desitgin iniciar i desenvolupar 
estudis culturals des de diverses perspectives, tant les que analitzen les 
implicacions que les noves tecnologies tenen en la societat, com les que 
investiguen la producció i el consum contemporani dels referents culturals. 
 
El Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats es crea per a servir d’observatori 
i de centre de recerca de referència, i alhora per a constituir-se com un centre 
de formació d’especialistes en recerca i de professionals per a les empreses, 
amb capacitat per actuar amb rigor i versatilitat en el camp de les noves 
indústries culturals i d’assumir els nous reptes –socials, ètics, legislatius, etc.– 
que s’estan plantejant en un món amb canvis cada vegada més accelerats. 
 
 
Article 1. Denominació i finalitat 
1. El Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats [CERHum] es constitueix com 
un centre d’estudis propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
dedicat a la investigació, a la transferència de tecnologia i de coneixement i a la 
formació de postgrau. La titularitat jurídica del Centre d’Estudis i de Recerca 
d’Humanitats correspon exclusivament a la Universitat Autònoma de Barcelona, 
i està adscrit a la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Article 2. Règim jurídic 
El [CERHum] es va crear per l’Acord 99/2003, de 22 de desembre, del Consell 
de Govern de la UAB, i es regeix pel seu reglament, els Estatuts de la UAB i la 
legislació universitària vigent. 
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Article 3. Els membres del centre d’estudis 
1. Són membres del Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats:  

1.1. el personal acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona que 
adscrigui la seva activitat de recerca al centre d’acord amb l’article 126.2 
dels Estatuts de la UAB (investigadors ordinaris). La coordinadora o el 
coordinador dels estudis de grau d’Humanitats serà membre del Centre 
durant el seu mandat. 
1.2. els professors i investigadors doctors d’altres universitats, instituts i 
centres de recerca nacionals i internacionals, especialment d’altres 
països de la UE, que adscriguin la seva activitat de recerca al centre 
(investigadors adscrits) 
1.3. el personal investigador en formació –integrat pels ajudants, els 
estudiants de doctorat i les persones amb beques d’investigació, segons 
l’article 144.1 dels Estatuts de la UAB– i els estudiants de postgrau 
adscrits al [CERHum] 
1.4. el personal d’administració i serveis adscrit al [CERHum]. 

 
2. Els criteris per a l’admissió de nous membres són els següents: 

2.1. Investigadors en formació. Cal tenir la matrícula vigent en qualsevol 
dels cicles dels programes de postgrau coordinats pel Centre. L’admissió 
és automàtica en el moment de fer la matrícula, i la baixa també, en el 
moment en què finalitzi la seva formació de postgrau. 
2.2. Investigadors ordinaris. Cal presentar una sol·licitud d’admissió en la 
qual la investigadora o l’investigador argumenta la seva motivació per 
adscriure la seva recerca al Centre. S’entén que els investigadors que 
sol·licitin un projecte de recerca competitiu a través del centre ja han 
demanat la seva admissió. Totes les sol·licituds d’admissió han de ser 
aprovades en una reunió ordinària del Consell de Centre. En el cas que 
en un termini de tres mesos el Consell de Centre no hagi estat convocat 
per valorar la sol·licitud, es considerarà aprovada. 

 
3. La condició de membre del [CERHum] inclou el dret d’accedir al suport 
institucional, administratiu, logístic, i financer del centre, d’acord amb les 
previsions d’aquest reglament i els recursos disponibles. 
 
4. La condició de membre del [CERHum] inclou l’obligació d’aportar recursos al 
funcionament del centre, bé mitjançant l’assignació d’una part de les fonts de 
finançament de les activitats pròpies del membre, bé mitjançant la seva 
participació en activitats de docència, de recerca o de serveis promogudes 
directament pel [CERHum]. L’assignació corresponent es regirà per les 
normatives que la UAB aplica als seus centres docents, departaments i 
instituts, o per mitjà de convenis específics. 
 
5. Les activitats dels membres del [CERHum] que es duen a terme amb el 
suport del centre hauran d’estar-hi adscrites. El [CERHum] participarà 
econòmicament, mitjançant el cànon previst per a aquests casos, en les 
activitats que els seus membres duen a terme amb el suport del [CERHum] i 
que reben subvencions o generen recursos, i que preveuen una repercussió 
econòmica per a l’organisme que coordina l’activitat. Quan els membres del 
[CERHum] col·laborin en projectes d’aquest tipus coordinats per altres entitats 
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que reben un suport parcial del [CERHum], s’acordarà la participació 
econòmica del Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats, bé per acord mutu, 
bé per la normativa de la UAB vigent en aquests casos.  
 
Article 4. Funcions  
1. El [CERHum] té com a finalitats principals la promoció, la potenciació i el 
desenvolupament de la docència de postgrau, de la recerca i dels serveis 
necessaris per a l’estudi dels símbols que expressen la cultura. 
 
2. Així mateix, el [CERHum]  té com a finalitat la formació d’especialistes en 
recerca i de professionals per a les empreses amb capacitat per actuar amb 
rigor i versatilitat en el camp de les noves indústries culturals i de les indústries 
creatives en general, en els àmbits de la recerca, la gestió, la implantació i 
l’assessorament de continguts. 
 
3. Els instruments principals per a assolir les finalitats assignades al Centre 
d’Estudis són: promocionar i organitzar estudis de postgrau i d’especialització 
de curta durada, potenciar la formació de grups de recerca transversals, 
promocionar i coordinar estudis de doctorat interdepartamentals, i, també, 
organitzar activitats de formació continuada en l’empresa, com ara cursos a 
mida i pràctiques en empreses. 
 
4. Concretament corresponen al [CERHum] les funcions següents: 

a) Organitzar i desenvolupar l’ensenyament de matèries relacionades amb 
les finalitats del [CERHum] en l’àmbit del postgrau i d’especialització, i 
coordinar estudis de doctorat interdepartamentals. 

b) Organitzar i desenvolupar recerca científica, i coordinar i realitzar 
estudis, assessoraments o informes relacionats amb la finalitat del 
[CERHum].  

c) Col·laborar a l’intercanvi científic d’informació amb altres institucions 
públiques i privades amb finalitats similars. 

d) Promoure la formalització de contractes i subscriure’n, en l’àmbit de la 
recerca, amb persones físiques, entitats públiques o privades, nacionals 
o estrangeres, d’acord amb la legislació vigent, els Estatuts, i les normes 
que els desenvolupin. 

e) Exercir totes les altres funcions que els Estatuts o els reglaments de la 
Universitat li atribueixin. 

 
 
TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN 
 
Article 5. Òrgans de govern 
Són òrgans de govern d’aquest centre d’estudis: 

a) el Consell del Centre 
b) el director 
c) l’equip de direcció. 
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CAPÍTOL PRIMER. EL CONSELL DEL CENTRE D’ESTUDIS 
 
Article 6. Naturalesa i funcions 
El Consell del Centre, presidit pel seu director, és l’òrgan col·legiat de govern 
del [CERHum]. 
 
Article 7. Composició 
1. Són membres del Consell del Centre tots els investigadors amb dedicació a 
temps complet que adscriguin la seva recerca al centre, una representació del 
personal investigador adscrit, una representació del personal investigador en 
formació, i també del personal d’administració i serveis adscrit al centre, en els 
termes següents:  

Sector A: en són membres tots els investigadors que formin part del 
personal acadèmic de la UAB, que, com a mínim, tenen el 51% dels vots 
del Consell.  
Sector B: en són membres tots els investigadors d’altres universitats, 
dels programes Juan de la Cierva i Ramón y Cajal, dels programes de la 
Unió Europea, i d’altres que els puguin substituir o complementar en el 
futur. 
Sector C: en són membres tres representants en total dels estudiants de 
postgrau (doctorat i màster) i dels investigadors en formació.  
Sector D: n’és membre un representant del personal d’administració i 
serveis adscrit. 

 
2. Els representants dels sectors C i D s’han de renovar cada dos anys durant 
el mes de desembre. 
 
3. Els membres del [CERHum] deixaran de ser-ho automàticament quan es 
trenqui, o quedi exhaurida, la relació contractual dels investigadors amb la seva 
universitat o amb l’entitat que financi la seva recerca. També deixaran de ser-
ho, a petició pròpia i per escrit, els membres que així ho desitgin. 
 
4. En els aspectes no regulats per aquest reglament s’aplicarà el Reglament 
electoral de la UAB. 
 
Article 8. Competències 
Segons l’article 97 dels Estatuts de la UAB, són competències del Consell del 
Centre: 

a) Elaborar i aprovar el Reglament del [CERHum]. 
b) Establir-ne l’organització acadèmica i de serveis. 
c) Convocar les eleccions a director, i elegir i revocar el director. 
d) Aprovar el Pla d’activitats. 
e) Promoure, aprovar i organitzar l’ensenyament de matèries relacionades 

amb les finalitats del [CERHum].  
f) Promoure l’organització d’assessorament tècnic a organismes públics i 

privats relacionats amb la producció i la promoció de la cultura. 
g) Vetllar per la qualitat de la investigació i les altres activitats que dugui a 

terme el centre. 
h) Promoure la formalització de contractes amb entitats públiques o 

privades per a realitzar treballs científics, tècnics o artístics. 
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i) Elaborar la proposta de pressupost i de dotacions de personal del centre 
perquè sigui aprovada i incorporada al projecte de pressupost general de 
la Universitat pel Consell de Govern. 

j) Aprovar la relació i distribució de la despesa, i la seva execució. 
k) Aprovar, si s’escau, la memòria anual que presenti el director. 
l) Proposar la contractació de personal, amb finalitats de recerca, per a 

efectuar treballs temporals o específics. 
m) Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts i la 

resta de normes aplicables. 
 
Article 9. Funcionament 
1. Les reunions del Consell del Centre poden ser ordinàries o extraordinàries, i 
no poden tenir lloc durant els períodes de vacances. 
 
2. El Consell s’ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim un cop l’any, i en 
sessió extraordinària, quan el convoqui el director o a sol·licitud d’un terç dels 
seus membres. 
 
3. La petició de convocatòria extraordinària a instància d’un terç dels membres 
del Consell del Centre ha de fer-se per escrit, signat per tots els sol·licitants i 
adreçat al director. L’escrit ha de contenir una justificació de la petició i la 
indicació dels assumptes que es proposen per a ser incorporats a l’ordre del 
dia, i s’ha de presentar al registre central de la UAB. El director ha de procedir a 
convocar la sessió dintre dels quinze dies següents al registre de la petició. 
 
4. Perquè la constitució del Consell del Centre sigui vàlida han de ser-hi 
presents, almenys, el director i el secretari –o qui els substitueixin– i la meitat 
dels seus membres en primera convocatòria i, com a mínim, el 30% dels seus 
membres en segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora més tard que la 
primera. 
 
Article 10. L’adopció d’acords 
1. Els acords poden adoptar-se per assentiment, o per votació ordinària o 
secreta, d’acord amb les regles següents: 
a. Es consideren aprovades per assentiment les propostes que no tinguin cap 

oposició. 
b. Altrament s’ha de fer una votació ordinària a mà alçada: en primer lloc, els 

qui aprovin la proposta; a continuació, els qui la desaprovin i, finalment, els 
qui  s’abstinguin.  

c. La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referits a persones, quan 
així ho decideixi el director o a sol·licitud del 20% dels membres presents. 
En tot cas ha de ser secreta l’elecció del director. 

d. Perquè un acord pugui ser adoptat vàlidament han de ser-hi presents, 
almenys, el 30% dels membres del Consell, a més del director i el secretari 
–o les persones que els substitueixin.  

 
2. Els acords, en cas de votació, s’adopten per majoria simple, sense perjudici 
dels acords que segons previsions específiques hagin de ser aprovats per 
majoria qualificada. 
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CAPÍTOL SEGON. LA DIRECTORA O EL DIRECTOR DEL CENTRE 
D’ESTUDIS 
 
Article 11. Naturalesa i funcions 
El director exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària del [CERHum] i 
en té la representació. 
 
Article 12. Elegibilitat i òrgan d’elecció 
1. Segons l’article 116 dels Estatuts, els directors dels centres d’estudis són 
elegits pel Consell del Centre entre el seu personal acadèmic doctor i són 
nomenats pel  rector. 
 
2. Per poder ser director del [CERHum] cal tenir dos anys d’antiguitat a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i estar inscrit en el seu cens electoral. 
 
3. És causa d’incompatibilitat, a més de les d’inelegibilitat, ocupar 
simultàniament un altre càrrec unipersonal de govern. 
 
Article 13. Elecció 
1. La convocatòria d’eleccions a director correspon al Consell del Centre i s’ha 
de fer almenys 30 dies abans que expiri el mandat per al qual va ser elegit el 
director sortint. La convocatòria ha d’anar acompanyada del calendari electoral 
tot respectant les fases del procés electoral, llevat de la publicació i difusió del 
cens, i els terminis que s’estableixen en el títol I del Reglament electoral.  
 
2. El Consell del Centre ha de reunir-se en sessió extraordinària per a l’elecció 
del director i aquesta elecció constituirà l’únic punt de l’ordre del dia. 
 
3. Cada membre del Consell disposa d’un sol vot, que s’ha d’exercir 
presencialment. L’exercici del vot no és delegable i no es pot efectuar 
anticipadament. 
 
4. Les paperetes de vot per a l’elecció del director han de ser de vot a candidat 
o de vot en blanc.  
 
5. En el supòsit que es presentin diverses candidatures, es proclama director el 
candidat que hagi obtingut la majoria absoluta. En el cas que cap candidat no 
l’hagi obtinguda, s’ha d’efectuar una segona votació entre els dos candidats 
que hagin obtingut més vots. En la segona votació es proclama director el 
candidat que obtingui la majoria simple de vots. 
 
6. En el supòsit que es presenti una sola candidatura, únicament s’ha de fer 
una votació i es proclama el candidat si obté, almenys, la majoria simple de 
vots. 
 
Article 14. Durada del mandat i substitució 
1. El mandat del director és de tres anys i és renovable per un sol període 
consecutiu. 
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2. En cas d’absència o malaltia, el secretari del centre substituirà el director. La 
situació d’absència s’ha de comunicar al Consell del Centre quan la substitució 
sigui per períodes llargs i en cap cas no pot prolongar-se més de sis mesos 
consecutius. 
 
Article 15. Cessament 
La revocació del director pot ser proposada per un terç dels membres del 
Consell del Centre. La presentació de la proposta obliga el Consell del centre a 
reunir-se en un termini màxim de deu dies. Després del debat, es fa la votació 
de la proposta de cessament, que s’aprova si obté el vot favorable de dos 
terços de la totalitat dels membres del Consell del Centre. En aquest cas, el 
secretari exercirà de director en funcions fins que es reuneixi el Consell per a 
elegir un nou director. Amb aquest objecte el Consell s’haurà de reunir en un 
termini no superior a 45 dies naturals. 
 
Article 16. Competències 
Segons l’article 118 dels Estatuts de la UAB, són competències del director: 

a) Representar el centre. 
b) Dirigir, coordinar i supervisar les activitats del centre. 
c) Convocar i presidir el Consell del Centre i executar-ne els acords. 
d) Presentar al Consell del Centre la memòria anual d’activitats. 
e) Administrar les partides pressupostàries. 
f) Dirigir els serveis del centre i assignar-los els mitjans necessaris. 
g) Supervisar les tasques del personal d’administració i serveis adscrit al 

centre. 
h) Proposar al rector el nomenament i els cessament dels càrrecs del seu 

equip. 
i) Vetllar perquè es compleixin les disposicions aplicables al centre.  
j) Vetllar perquè els membres del centre compleixin els seus deures i els 

siguin respectats els seus drets, d’acord amb les normes específiques 
que els regulin. 

k) Assumir qualsevol altra competència que puguin atribuir-li les lleis o els 
Estatuts i, en particular, les que en l’àmbit del centre no entrin en 
conflicte amb les funcions atribuïdes a altres òrgans de la UAB. 

 
 
CAPÍTOL TERCER. L’EQUIP DE DIRECCIÓ DEL CENTRE D’ESTUDIS 
 
Article 17. L’equip de direcció 
1. L’equip de direcció està format per: 

a) el director 
b) el secretari 
c) els coordinadors dels programes de postgrau adscrits al centre 
d) el coordinador dels estudis de grau d’Humanitats 
e) els investigadors del centre amb encàrrecs específics, com ara la 

direcció d’una col·lecció d’estudis culturals, de documents de treball, etc. 
 
2. Són funcions de l’equip de direcció: 

a) Dirigir les tasques d’ordre acadèmic i científic que realitza el [CERHum]. 
b) Administrar els béns i el patrimoni del centre. 
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c) Preparar-ne el pressupost. 
d) Desenvolupar-ne la gestió econòmica. 
e) Confeccionar la memòria econòmica i la memòria anual de les activitats 

del [CERHum]. 
f) En general, totes les activitats que es derivin de l’exercici de la seva 

funció directiva i de les quals en resulti un benefici per al [CERHum]. 
g) Qualsevol altra funció no atribuïda expressament al Consell del Centre. 

 
Article 18. La secretària o el secretari 
1. El secretari del centre, que ho és també del Consell del Centre, és la 
persona fedatària dels actes que hi tenen lloc i dels acords que s’hi prenen i, 
com a tal, estén acta de les sessions i custodia la documentació del 
[CERHum]. 
 
2. El secretari és nomenat pel rector a proposta del director i substitueix el 
director en els casos establerts en aquest reglament. 
 
 
TÍTOL TERCER. RÈGIM FINANCER DEL CENTRE 
 
Article 19. Finançament del centre 
Per a la consecució de les seves finalitats, el [CERHum] disposa dels recursos 
següents: 

a) Les aportacions de tota mena, procedents d’entitats públiques o 
privades, d’empreses i particulars. 

b) Els rendiments de les activitats del [CERHum], especialment a partir 
dels càrrecs obtinguts per a realitzar investigacions, formació o 
docència, i serveis, d’acord amb les normatives vigents de la UAB. 

c) Subvencions, llegats, donacions i altres ingressos obtinguts per 
qualsevol altre títol admès en dret. 

d) Qualsevol que li pugui correspondre d’acord amb les lleis. 
 
Article 20. Pressupost i memòria anual 
1. El [CERHum] ha d’elaborar un pressupost anual i ha de desenvolupar la 
seva activitat d’acord amb aquest. 
 
2. El [CERHum] ha d’elaborar una memòria econòmica anual. 
 
 
TÍTOL QUART. LA REFORMA DEL REGLAMENT I L’EXTINCIÓ DEL CENTRE 
 
Article 21. La modificació del Reglament 
Aquest reglament pot ser modificat a proposta d’un terç dels membres del 
Consell del Centre o a petició del director. La modificació haurà de ser 
aprovada, per majoria absoluta, en una reunió del Consell del Centre que tingui 
com a únic punt del dia la modificació del Reglament, i haurà de ser ratificada 
pel Consell de Govern de la UAB. 
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Article 22. Dissolució del centre 
1. El [CERHum] es dissoldrà: 

a) Per acord de la majoria absoluta dels membres de ple dret del Consell 
del Centre. 

b) Per la transformació del [CERHum], o la seva integració, en una altra 
entitat. 

c) Per les causes generals previstes en la legislació vigent. 
 
2. La dissolució del [CERHum] haurà de ser ratificada pel Consell de Govern 
de la UAB. 
 
3. El Consell de Govern de la UAB acordarà la destinació del patrimoni adscrit 
al [CERHum] en el moment de la seva dissolució. 
 
 
Disposició addicional primera 
A l’efecte d’aquest reglament s’entén que hi ha majoria simple quan els vots 
emesos en un sentit superen els emesos en qualsevol altre, sense comptar-hi 
les abstencions, els vots en blanc ni els nuls. S’entén que hi ha majoria 
absoluta quan s’expressa en el mateix sentit el primer nombre enter de vots 
que segueix el nombre resultant de dividir per dos el total dels electors o dels 
membres de ple dret d’un òrgan. Aquestes regles són també d’aplicació quan 
es procedeixi a l’elecció de persones. 
 
 
Disposició addicional segona 
En el moment de l’entrada en vigor d’aquest reglament, els membres que, 
inicialment, constitueixen el [CERHum] són els que figuren a l’annex. 
 
 
Disposició transitòria 
El director en funcions convocarà eleccions a director del [CERHum] en el 
termini d’un mes a partir de l’entrada en vigor del present reglament. 
 
 
Disposició final 
El present reglament entrarà en vigor l’endemà de ser aprovat pel Consell de 
Govern de la UAB. 
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ANNEX. Relació dels membres fundadors del [CERHum]. 
 
Dr. Joan Amenós Álamo, Departament de Dret Públic i de Ciències 
Historicojurídiques, àrea de Dret Administratiu. 
 
Dr. Javier Anton Pelayo, Departament d’Història Moderna i Contemporània, 
àrea d’Història Moderna. 
 
Dr. Óscar de la Cruz Palma, Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat 
Mitjana, àrea de Filologia Llatina. 
 
Dr. Jordi López Sintas, Departament d’Economia de l’Empresa, àrea 
d’Organització d’Empreses. 
 
Dr. Carles Padrós Reig, Departament de Dret Públic i de Ciències 
Historicojurídiques, àrea de dret administratiu. 
 
Dr. Daniel Rico Camps, Departament d’Art, àrea d’Història de l’Art. 
 
Dra. Neus Samblancat Miranda, Departament de Filologia Espanyola, àrea de 
Literatura Espanyola. 
 
 
 


