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TEXT REFÓS DE LES NORMATIVES DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA  
REGULADORES DELS INSTITUTS  DE RECERCA 
 
 
 
 
Exposició de motius 
 
L’Estatut de la UB estableix com un dels seus objectius essencials la realització d’una 
recerca del màxim nivell, garantint la multidisciplinarietat i la integració de les diferents àrees 
de coneixement i disciplines i preveu que la recerca a la UB es realitza principalment, a 
través de les entitats següents: grups de recerca, departaments, instituts universitaris de 
recerca, centres de recerca i altres estructures que es puguin crear. 
 
El Pla Estratègic de recerca 2005-2009 de la Universitat de Barcelona preveu que part de 
l’activitat investigadora en curs a la nostra institució es pugui estructurar en Instituts de 
Recerca que hauran de permetre potenciar les sinèrgies dels investigadors adscrits a 
departaments i àrees de coneixement diversos, que per la seva multidisciplinarietat no es 
pot desenvolupar suficientment en el marc dels actuals grups, departaments i centres de la 
UB.  
 
El Govern de l’Estat treballa des de fa temps en nivells d’estructuració de la recerca 
superiors al grup de recerca, unitat bàsica de la recerca universitària. Així el Programa 
CONSOLIDER impulsat pel Ministeri d’Educació i Ciència,  busca incrementar i consolidar la 
massa crítica investigadora, promoure la seva ampliació i renovació, i afavorir la 
interconnexió entre els investigadors i grups més actius del Sistema de Ciència-Tecnologia-
Empresa. Igualment, el Programa CIBER impulsat pel Ministeri de Sanitat i Consum, 
mitjançant l’Institut de Salut Carlos III, impulsa la recerca d’excel·lència en Biomedicina i 
Ciències de la Salut. 
 
També la Generalitat de Catalunya porta desenvolupant des de final dels anys 90 la creació 
de centres de recerca finançats i coordinats pel DURSI en el marc de les àrees 
estratègiques dels diversos Plans de Recerca de Catalunya. L’elevat nombre de centres de 
recerca existents, formats generalment per investigadors procedents de les universitats 
catalanes, ha conduït a que des del DURSI s’hagi impulsat un projecte de llei de foment de 
la ciència i  la innovació empresarial i d’ordenació de la recerca  que incorpora un sistema 
d’acreditació i avaluació dels resultats dels centres i instituts de recerca, així com una 
coordinació general dels mateixos mitjançant la creació de l’Agència de Recerca de 
Catalunya. El conjunt de centre propis de la Generalitat, més aquells creats a iniciativa d’una 
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institució universitària o organisme públic de recerca, que obtingui l’acreditació de qualitat, 
constituiran el mapa d’estructures –centres e instituts- de recerca de Catalunya. 
 
És precisament en aquest punt en el qual la política científica de la nostra institució 
intersecciona amb les directrius de l’Administració, la qual cosa fa imprescindible establir les 
bases normatives sobre les quals puguem estructurar la nostra pròpia recerca i, quan així es 
detecti, fer-la encaixar en aquelles accions estratègiques susceptibles de generar centres i 
instituts de recerca d’àmbit autonòmic i/o estatal. 
 
La Universitat de Barcelona ha de potenciar l’activitat de recerca dels nostres investigadors 
en totes aquelles iniciatives, pròpies o alienes, orientades envers la potenciació de sinèrgies, 
i la generació de valor afegit, la qual cosa ha de ser totalment compatible amb la imperiosa 
necessitat de capitalitzar la recerca universitària de qualitat, basada en l’acció dels nostres 
investigadors en el si dels grups de recerca, departaments i centres que configuren la nostra 
Institució.  
 
Una de les vies que facilita l’activitat de recerca dels nostres investigadors es basa en el 
finançament de la pròpia recerca a través de projectes específicament finançats, utilitzant 
procediments de concurrència competitiva que són avaluats objectivament per l’ANEP, 
utilitzant principalment el mètode peer review. El finançament lligat a la recerca requereix, 
però,  altres consideracions que les directament relacionades amb projectes competitius. És 
necessària la utilització de serveis de suport a la recerca (com són els fons documentals i 
bibliogràfics ofertats des de la xarxa de biblioteques de la UB, els serveis cientificotècnics i 
les plataformes tecnològiques -que habitualment constitueixen el diferencial de competitivitat 
en relació a la recerca internacional-) i que no poden incorporar-se a les despeses dels 
propis projectes. En aquest apartat esdevé fonamental tot i que insuficient pel seu 
manteniment, el pagament per part dels investigadors d’una tarifa aprovada anualment pels 
òrgans competents de la universitat, juntament amb la part que podria considerar-se que la 
institució rep en concepte d’ajut complementari (overhead).  
 
D’altra banda, les facultats realitzen diferents accions de promoció de la recerca per mitjà 
d’un fons obtingut a través de contractes programa gestionat dels del vicerectorat competent 
en matèria de recerca. Aquests fons provenen dels overheads i del pressupost que la UB 
dedica de forma especial a aquesta activitat, i que només de forma minoritària provenen del 
“Model de finançament de les universitats públiques”.  Cal tenir en compte també, els fons 
específics de foment d’accions o projectes de recerca i de transferència tecnològica a les 
universitats públiques catalanes que correspon a les accions estratègiques de la Universitats 
en funció del seu Pla Estratègic de Recerca. 
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Els Instituts i centres de recerca coordinats i/o acreditats per la proposada Agència de 
Recerca de Catalunya tindran un finançament anual establert i que disposarà d’una part per 
objectius. En general, hi ha un acord de finançament plurianual. Aquells que, pel seu 
funcionament, requereixin la utilització de serveis de suport d’una universitat hauran de fer 
front als cost equivalent mitjançant el corresponent conveni i la Generalitat en garanteix la no 
duplicació d’activitats amb la finalitat de millorar la sostenibilitat del sistema. Les Universitats 
que aportin personal investigador a aquests Instituts o Centres de recerca han de rebre una 
compensació econòmica com a conseqüència de la pèrdua de competitivitat. Aquest nou 
“overhead de propietat intel·lectual” es contempla en el projecte de llei de foment de la 
ciència i la innovació empresarial i d’ordenació de la recerca. La Universitat podrà retornar la 
partida pressupostària corresponent als departaments i centres que tinguin adscrit o vinculat 
algun dels investigadors que s’incorporen a aquests Instituts o centres de recerca, amb la 
finalitat de crear incentius per a la promoció d’un teixit català d’R+D cohesionat. 
 
Fruit d’aquestes reflexions, s’ha considerat necessari refondre les dues normatives a dia 
d’avui vigents a la UB en l’àmbit dels Instituts de Recerca i dels mecanismes d’adscripció 
dels nostres investigadors a Instituts participats o vinculats per la UB, en concret la 
Normativa de la UB reguladora dels instituts de recerca, aprovada pel Consell de Govern en 
data 6 d’octubre de 2004 i el Procediment d’incorporació del personal acadèmic de la UB en 
entitats de recerca o tecnològiques participades o vinculades a la UB, aprovat pel Consell de 
Govern en data 16 de març de 2005.  
 
El present text refós pretén conciliar les normatives anteriors en un sol text normatiu, que 
contempli els aspectes essencials del procediment de creació, organització i funcionament 
dels Instituts de Recerca i que estableixi un procediment clar per canalitzar els recursos 
humans de la UB a aquelles iniciatives potenciades des d’altres institucions, alhora que 
permeti superar algunes de les dificultats i deficiències que s’han constatat en l’aplicació 
pràctica de les normatives vigents a la UB. 
 
Aquesta normativa s’haurà de completar amb la Normativa reguladora dels Observatoris i 
altres estructures de recerca de la UB, la qual cosa permetrà reconèixer l’activitat que 
efectuen alguns  grups de recerca, sobretot en les àrees d’humanitats, ciències socials i 
educació, així com en d’altres àmbits emergents, que presenten una continuada voluntat 
d’incidir a nivell social des de la seva activitat acadèmica i de recerca. Aquestes iniciatives 
superen l’àmbit del grup de recerca i requereixen d’una major visibilitat i actuació coordinada 
d’investigadors multidisciplinars procedents de diverses institucions o de diversos 
departaments universitaris però tenen objectius i característiques que no s’acomoden al 
perfil dels Institut de recerca. 
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L’aprovació d’aquest Text refós de les normatives de la UB reguladores dels Instituts de 
recerca, juntament amb l’aprovació de la normativa d’observatoris i altres estructures de 
recerca de la UB esmentada i el desenvolupament de plataformes científiques que es creïn 
per mitjà de convenis entre institucions, entitats, centres i grups de recerca de la pròpia 
Universitat en àmbits concrets de coneixement, permetran dissenyar el mapa d’estructures 
de recerca de la Universitat de Barcelona. 
 
 Per tot això, i a proposta de la comissió de recerca del Consell de Govern d’acord amb el 
disposat en l’article 105.4 del vigent Estatut de la Universitat de Barcelona, el Consell de 
Govern de la UB ha acordat aprovar el present Text refós de les normatives de la UB 
reguladores dels instituts de recerca. 
 
 
 
TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.- Definició. 
 
1. Els instituts de recerca són entitats dedicades a fomentar i a dur a terme activitats de 
recerca de tipus interdisciplinar i/o d’especialització en diferents camps de la ciència, la 
tècnica i les arts, que a més a més, podran proporcionar assessorament científic i tècnic en 
l’àmbit de la seva competència. 
 
2. En cap cas es pot aprovar la creació ni el manteniment d’un institut de recerca justificat 
exclusivament en activitats docents, d’assessorament o com a centre de documentació. 
 
Article 2.- Funcions i competències. 
 
1. Són funcions i competències dels instituts de recerca: 
a) organitzar i desenvolupar els seus plans estratègics de recerca, 
b) avaluar, interna i externament, el seu pla operatiu de recerca, indicant objectius i accions 
c) proposar als òrgans competents la contractació dels recursos humans propis, 
d) coordinar les activitats de recerca pel que fa a la distribució dels espais propis de l’institut, 
si escau, i sol·licitar l’adquisició i el manteniment de les seves infrastructures de recerca, 
e) coordinar les activitats de recerca dels seus membres, 
f) organitzar i impartir estudis de postgrau i cursos d’especialització i d’actualització 
professional en l’àmbit de les seves competències d’acord amb la normativa vigent, 
g) concretar i executar treballs científics, tècnics i artístics,   
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h) canalitzar la transferència de coneixement científic i tecnològic generada per l’activitat 
d’R+D dels seus membres (propietat intel·lectual i industrials, patents, participació en spin 
off...) en el marc de la legislació vigent i d’acord amb la normativa que desenvolupi el 
Consell de Govern, 
i) elaborar i donar trasllat dels informes previstos en l’article 15.2 de la present normativa, 
j) vetllar i responsabilitzar-se del compliment de la normativa de seguretat, salut i medi 
ambient en l’àmbit d’actuació de l’institut de manera coordinada amb els responsables de la 
universitat, per tal de garantir unes condicions segures per a l’exercici de l’activitat que li és 
pròpia. 
 
Article 3.- Tipologia. 
 
1. Els instituts de recerca poden ser: 
a)  propis de la UB, que són aquells creats exclusivament per iniciativa de la UB,  
b) participats, que són aquells dels quals la UB en forma part, conjuntament amb altres 
universitats o entitats públiques o privades. 
 
2. Els instituts participats poden ser: 
a) participats majoritàriament per la UB, 
b) participats majoritàriament per la Generalitat de Catalunya,  
c) participats majoritàriament per altres institucions. 
d) mixtos, que són aquells creats per diverses entitats, cap de les quals reuneix les 
circumstàncies previstes en el punt següent d’aquest article per considerar que participa 
majoritàriament l’institut. 

 
3.  Als efectes d’aquesta normativa s’entén que una entitat té la participació majoritària en  
un institut de recerca quan es doni alguna de les següents circumstàncies, segons la classe 
de personalitat jurídica adoptada: 
a) que ostenti la presidència de l’òrgan de govern de l’institut i designi la majoria dels 
membres d’aquest òrgan. 
b) que  tingui una participació en el capital social de l’institut superior al 50%. 
  
4. Els instituts universitaris de recerca regulats en l’article 10 de la llei orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d’universitats i en el capítol IV del títol II de l’Estatut de la UB són instituts 
de recerca que, a més a més de les seves activitats pròpies, poden organitzar i 
desenvolupar estudis de doctorat. 
 
5. Els instituts de recerca poden adoptar qualsevol forma jurídica de les admeses en dret 
que siguin adequades a llurs finalitats. 
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Article 4.- Règim jurídic. 
 
1. Els instituts de recerca propis i els instituts universitaris de recerca propis, es regeixen: 
a) per la legislació material i de procediment  que els sigui d’aplicació, 
b) per l’Estatut de la UB, 
c) per la present normativa i altres normatives de desenvolupament adoptades pels òrgans 
competents de la UB, 
d) pel seu propi reglament de funcionament intern i altres normes dictades pels òrgans 
competents de l’institut de recerca. 
e) si s’escau, per les normes corresponents a la classe de personalitat jurídica adoptada. 
  
2. Els instituts de recerca participats i els instituts universitaris de recerca interuniversitaris, 
mixtos i adscrits també es regeixen: 
a) pels Estatuts i per la normativa pertinent adoptada pels òrgans competents de les 
universitats i altres entitats participants, 
b) per les disposicions contingudes en el conveni de creació o participació de l’institut, 
 
Article 5.- Règim jurídic del personal acadèmic de la UB que s’incorpora a instituts de 
recerca. 
 
1. La pertinença a un institut de recerca , sigui propi o participat, no altera el règim jurídic 
del personal acadèmic que s’incorpora, el qual manté els drets i deures propis de la seva 
vinculació funcionarial o laboral amb la UB i els lligams amb les estructures de la universitat 
previstes a l’Estatut (departaments, centres i consell d’estudis), sense perjudici que la seva 
tasca de recerca s’efectuï, total o parcialment, en un institut de recerca propi o participat. 
 
2. El personal acadèmic de la UB que pertany a un institut de recerca realitza la seva tasca 
de recerca en les instal·lacions de l’institut, si les té, o en les instal·lacions del departament 
al qual està adscrit, de conformitat amb les previsions contingudes en la resolució del rector 
o rectora per la qual s’autoritza la pertinença a l’institut de recerca.  
 
3. En el supòsit que la tasca de recerca es desenvolupi en el departament, aquest ha de 
posar a disposició de l’investigador els mitjans personals, materials i d’espais necessaris per 
a desenvolupar les seves activitats en les mateixes condicions que els altres membres del 
departament que no pertanyin a cap institut de recerca.  
 
4. Quan la incorporació a l’institut de recerca comporti un trasllat físic complert de la seva 
recerca, el departament al qual està adscrit l’investigador ha d’establir els mecanismes 
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necessaris per garantir el retorn físic del personal afectat, els quals hauran de ser públics  i 
coneguts per tota la comunitat.  
 
5. La pertinença a un institut de recerca no eximeix del compliment de les obligacions 
derivades de la normativa acadèmico-docent de la Universitat i de la dedicació establerta. 
 
6. El personal acadèmic de la UB que pertany a un institut de recerca, sigui propi o 
participat, disposa dels mitjans personals, materials i dels espais necessaris per a 
desenvolupar les seves activitats docents en les mateixes condicions que els altres 
membres del departament que no pertanyin a cap institut de recerca. 
 
7. El personal acadèmic de la UB només podrà ser membre d’un únic institut de recerca. 
Excepcionalment, el rector o rectora, a proposta raonada del vicerectorat competent en 
matèria de recerca, pot autoritzar la seva pertinença a un altre institut de recerca. En aquest 
cas caldrà detallar el percentatge de dedicació a cada institut de recerca. 
 
 
TÍTOL II.  ELS INSTITUTS DE RECERCA PROPIS DE LA UB 
 
Capítol I. Procediment de creació, modificació i supressió dels instituts de recerca 
propis de la UB. 
 
Article 6. Creació. 
 
1. La creació dels instituts de recerca propis, així com l’aprovació del seu reglament de 
règim intern és competència del Consell de Govern i s’ajustarà al procediment previst en el 
present capítol. 
 
2. La iniciativa de creació d’un institut de recerca propi pot sorgir d’un mínim de tres grups de 
recerca de la UB, d’un o diversos consells de departament o bé d’una o de diverses juntes 
de facultat o d’escola universitària.  
 
3. També pot iniciar els tràmits per a la creació el vicerectorat competent en matèria de 
recerca. 
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Article 7. Procediment de creació a iniciativa de grups de recerca, departaments o 
centres de la UB. 
 
1. En el cas que la iniciativa sorgeixi de grups de recerca, departaments o facultat i escoles, 
la sol·licitud de creació de l’institut de recerca propi es dirigeix al vicerectorat competent en 
matèria de recerca. i ha d’incloure una memòria que contingui: 
a) la denominació de l’institut de recerca, 
b) una memòria justificativa de la conveniència de la creació i dels avantatges que la creació 
de l’institut representa per al foment de la recerca de la Universitat, materialitzat en un major 
accés a fonts externes de finançament, en una major interdisciplinarietat en el 
desenvolupament d’una recerca de més qualitat o en l’increment de la quantitat de la 
recerca desenvolupada, així com també en la consolidació d’activitats conjuntes entre 
membres de diferents grups de recerca. 
c) un pla de recerca i un pla d’activitats orientat a objectius per a quatre anys, 
d) una relació nominal dels membres promotors que, en cas d’aprovar-se la creació de 
l’institut de recerca sol·liciten pertànyer al mateix, degudament signada per tots els 
sol·licitants. En aquesta relació s’haurà de fer constar, per a cadascun dels membres, els 
extrems assenyalats en l’article 11.1 d’aquesta normativa. No es tramitarà cap sol·licitud de 
creació d’instituts de recerca que no acrediti que sol·liciten pertànyer a l’institut, com a 
mínim, 30 persones equivalents a temps complert que tinguin la consideració de personal 
acadèmic de la UB.  Només excepcionalment, i per causes degudament motivades, es 
poden tramitar sol·licituds que no reuneixin aquest requisit, 
e) una memòria econòmica que especifiqui les fonts de finançament competitiu i de 
transferència de què disposa i les necessitats que cobreix amb aquest pressupost, i que en 
demostri la viabilitat econòmica,  
f) requeriments d’espais i infrastructures necessaris per al funcionament de l’institut, si 
escau. 
U 
2. Un cop rebuda la sol·licitud de creació de l’institut amb tota la documentació que s’ha 
d’incloure a la memòria, i comprovat pel vicerectorat competent en matèria de recerca que 
aquesta reuneix tots els requisits establerts en aquest article, aquest eleva la sol·licitud de 
creació al Consell de direcció de la UB. 
 
3. El Consell de direcció pot sol·licitar, si ho considera convenient, una avaluació externa de 
la sol·licitud i del personal acadèmic de la UB que sol·licita pertànyer al mateix. A la vista de 
les avaluacions efectuades, el Consell de direcció pot requerir als promotors de l’institut per 
tal que modifiquin la memòria presentada. 
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4. El Consell de direcció aprova la conveniència de creació de l’Institut i l’adequació dels 
investigadors que sol·liciten formar-ne part, d’acord amb els següents criteris: 
a) l’àmbit de les investigacions, activitats a desenvolupar i la seva coherència amb la 
programació estratègica de la recerca de la UB, 
b) l’adequació dels equips de recerca amb les temàtiques i necessitats de creació de 
l’institut, 
c) els avantatges que pot representar la creació de l’institut per a la UB, materialitzat en un 
major accés a fonts externes de finançament, en una major interdisciplinarietat en el 
desenvolupament d’una recerca de més qualitat o en l’increment de la quantitat de la 
recerca desenvolupada, així com també en la consolidació d’activitats conjuntes entre 
membres de diferents grups de recerca. 
 
5. El vicerectorat competent en matèria de recerca comunica la decisió del Consell de 
direcció al promotor de l’institut, el qual, si la decisió és favorable, presenta la memòria de 
creació de l’institut als departaments i centres implicats (aquells que tenen adscrit o vinculat 
a algun dels membres que sol·liciten la seva incorporació a l’institut de recerca) per tal que 
emetin un informe sobre la mateixa en el termini màxim d’un mes. Els departaments i 
centres que emetin informe l’han d’enviar directament al vicerectorat competent en matèria 
de recerca. Transcorregut un mes a comptar des de la sol·licitud de l’informe per part del 
promotor sense que els departaments o centres hagin emès els informes corresponents, 
s’entendrà que aquests són favorables. 
 
6. Els promotors han de presentar a la comissió de recerca de la UB la sol·licitud de creació 
de l’institut de recerca, acompanyada dels següents documents: 
a) la memòria a la que es refereix l’apartat 2 d’aquest article, amb les modificacions que 
s’hagin introduït, si s’escau, 
b) un projecte del reglament de funcionament intern.  
 
7. La comissió de recerca del Consell de Govern estudia la sol·licitud i la documentació 
acompanyada i els informes que hagin emès els departaments i centres implicats i si 
s’escau, eleva la proposta de creació de l’institut de recerca i el seu reglament de 
funcionament intern al Consell de Govern per a la seva aprovació definitiva i s’ s’escau, per 
la classe de personalitat jurídica adoptada, al Consell Social. La comissió de recerca pot 
sol·licitar els informes i els aclariments que considerin oportuns.  
 
8. Un cop aprovada la creació de l’institut de recerca, el rector o rectora de la UB, a proposta 
del vicerectorat competent en matèria de recerca, declararà automàticament la pertinença 
del personal acadèmic de la UB que ha estat acceptat pel Consell de direcció de la UB per 
pertànyer a l’institut de recerca, especificant les condicions de la seva incorporació. 
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Article 8. Procediment de creació d’instituts a iniciativa del vicerectorat competent en 
matèria de recerca. 
 
1. En cas que la iniciativa de creació d’un institut de recerca propi sorgeixi del vicerectorat 
competent en matèria de recerca, aquest ho comunicarà a la comissió de recerca adjuntant 
una memòria que indiqui: 
a) la denominació de l’institut de recerca, 
b) una memòria justificativa de la conveniència de la creació i dels avantatges que la creació 
de l’institut representa per al foment de la recerca de la Universitat, materialitzat en un major 
accés a fonts externes de finançament, en una major interdisciplinarietat en el 
desenvolupament d’una recerca de més qualitat o en l’increment de la quantitat de la 
recerca desenvolupada, així com també en la consolidació d’activitats conjuntes entre 
membres de diferents grups de recerca. 
c) un pla de recerca i un pla d’activitats orientat a objectius per a quatre anys, 
d) perfil dels investigadors i les investigadores que poden sol·licitar la incorporació a l’institut, 
en cas que s’aprovi, 
e) una memòria econòmica que especifiqui les fonts de finançament de què disposa i les 
necessitats que cobreix amb aquest pressupost, i que en demostri la viabilitat econòmica,  
f) requeriments d’espais i infrastructures necessaris per al funcionament de l’institut, si 
escau. 
g) un projecte de reglament de funcionament intern. 
 
 2. Si la comissió de recerca aprova la proposta, el vicerectorat competent en matèria de 
recerca obrirà un període, no inferior a 15 dies, per tal que els investigadors i les 
investigadores de la UB interessades puguin sol·licitar la seva incorporació a l’institut, en cas 
de ser aprovat. La sol·licitud haurà d’explicitar per a cadascun dels membres, els extrems 
assenyalats en l’article 11.1 d’aquesta normativa.  
 
3. El Consell de direcció pot sol·licitar, si ho considera convenient, una avaluació externa del 
personal acadèmic de la UB sol·licita pertànyer a l’institut en cas de ser aprovat.  
 
4. El Consell de direcció aprova l’adequació dels investigadors que sol·liciten formar-ne part, 
d’acord amb els següents criteris: 
d) l’àmbit de les investigacions, activitats a desenvolupar i la seva coherència amb la 
programació estratègica de la recerca de la UB, 
e) l’adequació dels equips de recerca amb les temàtiques i necessitats de creació de 
l’institut, 
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5. El vicerectorat competent en matèria de recerca comunica la decisió del Consell de 
direcció a la comissió de recerca i als departaments i centres implicats (aquells que tenen 
adscrit o vinculat a algun dels membres que sol·liciten la seva incorporació a l’institut de 
recerca) per tal que emetin un informe sobre la mateixa en el termini màxim d’un mes. Els 
departaments i centres que emetin informe l’han d’enviar directament al vicerectorat 
competent en matèria de recerca. Transcorregut un mes a comptar des de la sol·licitud de 
l’informe per part del promotor sense que els departaments o centres hagin emès els 
informes corresponents, s’entendrà que aquests són favorables. 
 
6. La comissió de recerca del Consell de Govern estudia els informes que hagin emès els 
departaments i centres implicats i si s’escau, eleva la proposta de creació de l’institut de 
recerca i el seu reglament de funcionament intern al Consell de Govern i s’ s’escau, per la 
classe de personalitat jurídica adoptada, al Consell Social, per a la seva aprovació definitiva. 
 
7. Un cop aprovada la creació de l’institut de recerca, el rector o rectora de la UB, a proposta 
del vicerectorat competent en matèria de recerca, declararà automàticament la pertinença 
del personal acadèmic de la UB que ha estat acceptat pel Consell de direcció de la UB per 
pertànyer a l’institut de recerca, especificant les condicions de la seva incorporació. 
 
Article 9. Modificació i supressió. 
 
1. La modificació o supressió dels instituts de recerca propis s’efectua pel Consell de 
Govern, a proposta de la comissió de recerca i requereix l’elaboració d’un expedient previ 
que la justifiqui. 
 
2. L’acord de supressió d’un institut de recerca propi de la UB ha de garantir que els 
estudiants puguin acabar els estudis desenvolupats a l’institut de recerca d’acord amb les 
regles generals per a l’extinció dels estudis i ha de contemplar la situació en que quedaran 
els mitjans humans i materials adscrits a l’institut, així com els espais i fons que puguin estar 
afectats a l’institut de recerca. 
 
Capítol II: Membres dels instituts de recerca propis de la UB. 
 
Article 10. Membres. 
 
1. Són membres dels instituts de recerca propis de la UB: 
a) el personal acadèmic de la UB que pertany a l’institut de recerca, 
b) els becaris i les becàries de recerca que desenvolupin la seva activitat de recerca a 
l’institut, 
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c) el personal d’administració i serveis que s’adscrigui a l’institut de recerca, 
 
2. Els instituts de recerca propis de la UB poden acollir a persones que de forma 
individual desenvolupin tasques relacionades amb els objectius de l’institut, que tenen la 
consideració de col·laboradores de l’institut.  
 
Article 11. Declaració de pertinença. 
 
1. El personal acadèmic de la UB que vulgui incorporar-se a un institut de recerca propi de 
la UB ja existent, ha de sol·licitar al rector o rectora que declari la seva pertinença a l’institut 
de recerca. La sol·licitud es dirigeix al vicerectorat competent en matèria de recerca i en la 
mateixa s’hi ha de fer constar: 
a) la tasca a desenvolupar en l’institut de recerca, 
b) si la pertinença a l’institut suposa un trasllat físic o no, 
c) si s’escau, membres de l’equip de recerca que s’incorporen a l’institut i la signatura de 
conformitat dels mateixos. 
d) en cas que se sol·liciti l’autorització excepcional per pertànyer a més d’un institut de 
recerca, justificació de la sol·licitud i concreció del percentatge de dedicació a cadascun 
d’ells.  
e) qualsevol altres circumstàncies que es consideri d’interès. 
 
2. La sol·licitud, que contindrà el vist-i-plau de director de l’institut de recerca, s’haurà 
d’acompanyar d’un informe no vinculant del departament al qual s’adscriu l’investigador i del 
centre al qual està vinculat. Transcorreguts 30 dies des de la sol·licitud dels informes dels 
departaments i centres afectats per part de l’investigador que es vol incorporar a l’institut de 
recerca sense que s’hagin emès, s’entendrà que els mateixos són favorables a la sol·licitud. 
 
3. El vicerectorat competent en matèria de recerca pot recabar del sol·licitant l’esmena i 
millora de la sol·licitud i pot demanar, si ho considera convenient, una avaluació externa del 
sol·licitant. Examinada la sol·licitud i els informes i documents presentats, el vicerectorat 
competent en matèria de recerca eleva l’expedient al rector o rectora per tal que, si s’escau, 
declari la pertinença del personal acadèmic de la UB a l’institut de recerca, especificant les 
condicions de la seva incorporació. 
 
4. La desvinculació del personal acadèmic de la UB a un institut de recerca propi, així com 
qualsevol modificació posterior de les condicions de la incorporació ha de ser acordada pel 
rector o rectora de la UB, a proposta del vicerectorat competent en matèria de recerca i pot 
fer-se d’ofici, a petició de l’interessat o de l’òrgan competent de l’institut 
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Capítol III.- Organització i funcionament. 
 
Article 12.- Organització. 
 
1. Els instituts de recerca propis han de tenir un Consell de direcció, format pel director o 
directora de l’institut, que el presideix, i per una representació de tots els col·lectius 
enumerats en l’article 10.1 d’aquesta normativa. La composició exacta del Consell de 
direcció es fixarà en el reglament de funcionament intern de l’institut de recerca, el qual ha 
de garantir sempre que més de la meitat dels membres del consell siguin personal acadèmic 
de la UB. 
 
2. El procediment d’elecció del director o directora i dels membres del Consell de direcció 
dels instituts de recerca propis de la UB es regeix pel que disposa la normativa d’eleccions a 
òrgans col·legiats i unipersonals de la UB. 
 
3. El Consell de direcció elegeix el director o directora de l’institut de recerca d’entre el 
personal acadèmic doctor de la UB que estigui integrat en algun dels grups de recerca que 
composen l’institut. Per exercir el càrrec de director o directora de l’institut de recerca no es 
podrà pertànyer a cap altre institut de recerca. 
 
4. El director o directora dels instituts de recerca propis de la UB, que n’exerceix les funcions 
de direcció, gestió ordinària i els representa, és nomenat o nomenada pel rector o rectora de 
la UB a proposta del Consell de direcció de l’institut, i el seu mandat no pot excedir els 4 
anys, renovable per un únic període.  
 
5. Els acords i les resolucions dictades pels òrgans de govern de l’institut de recerca no 
esgoten la via administrativa, i contra els mateixos es pot interposar recurs d’alçada davant 
el rector o rectora de la UB. 
 
6. El Consell Social, a proposta del Consell de direcció, pot acordar atorgar al director o 
directora d’un institut de recerca un complement retributiu equivalent al d’un director o 
directora d’institut universitari de recerca, que no necessàriament comportarà reducció de la 
càrrega docent. En qualsevol cas, el cost de la reducció de la carrega docent anirà a càrrec 
de l’institut, que l’assumirà amb el seus fons propis  
 
7. El reglament de funcionament intern de l’institut de recerca pot establir altres òrgans de 
l’institut, ateses les peculiaritats i característiques de les activitats que es duen a terme i pot 
establir també, la necessitat de tenir un secretari, que ha de ser membre de l’institut. 
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7. Els instituts de recerca propis de la UB es doten d’un pressupost anual que comprendrà la 
totalitat dels seus ingressos i despeses i que s’integra en els pressupostos generals de la 
UB. 
 
Article 13.- Reglament de funcionament intern. 
 
1. Els instituts de recerca propis s’han de dotar d’un Reglament de funcionament intern que, 
com a mínim, ha de contenir: 
a) la denominació de l’institut de recerca, 
b) la descripció de les activitats i objectius generals de l’institut, 
c) la composició, competències i normes de funcionament del Consell de direcció de l’institut 
d) la composició, competències i normes d’elecció dels membres dels altres òrgans de 
l’institut establerts en el reglament de funcionament intern de l’institut de recerca, 
e) un pla de difusió i transferència de coneixement i tecnologia d’acord amb els objectius 
generals de la UB expressats en els diferents contractes programa. 
 
2. El reglament de funcionament intern s’aprova pel Consell de Govern de la UB juntament 
amb la creació de l’institut. Les modificacions d’aquest reglament les elabora el Consell de 
direcció de l’institut de recerca i les aprova el Consell de Govern, previ informe del 
vicerectorat competent en matèria de recerca. 
 
Article 14.- Finançament. 
 
1. Els instituts de recerca propis actuen sota el principi d’obtenir el màxim grau 
d’autofinançament i en aquest sentit han de vetllar per recabar els recursos econòmics per a 
fer front al seu finançament. 
 
2. Els instituts de recerca propis han de desenvolupar una comptabilitat analítica d’ingressos 
i despeses i han de rendir comptes davant el Consell de Govern i el Consell Social de la 
Universitat, d’acord amb la normativa vigent. 
 
3. Un cop creat un institut de recerca propi de conformitat amb l’establert en aquesta 
normativa, es signarà un contracte programa entre el vicerectorat competent en matèria  de 
recerca i el director o directora de l’institut de recerca, en el qual s’inclouen els objectius de 
l’institut, les línies de recerca, el pla de treball i una memòria econòmica. 
 
4. Els overheads generats pels projectes de recerca l’investigador principal dels quals sigui 
membre d’un institut de recerca propi de la UB es distribuiran en quatre parts: una quarta 
part del total de l’overhead generat quedarà per la pròpia universitat i la resta es distribuirà 
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entre el departament al qual estigui adscrit l’investigador, el centre al qual estigui vinculat i 
l’institut de recerca al que pertany. Aquesta distribució s’incorporarà als contractes programa 
o altres instruments de finançament que s’estableixin amb els instituts, centres/facultats i 
departaments. 

 
Article 15.- Avaluació i seguiment. 
 
1. Els instituts de recerca propis elaboren, cada 4 anys, una memòria i una proposta 
d’objectius estratègics per al quadrienni següent, amb l’especificació dels indicadors que la 
comissió de recerca o altres comissions utilitzin per avaluar-ne l’activitat. Els objectius 
estratègics dels instituts de recerca propis hauran de concretar-se en accions que estaran 
d’acord amb els objectius implantats per la Generalitat de Catalunya i que figurin en els 
documents de finançament de les universitats. 
 
2. Els instituts de recerca informen anualment al vicerectorat competent en matèria de 
recerca sobre les incidències i modificacions produïdes respecte al programa establert i 
sobre qualsevol variació produïda en la relació de membres de l’institut, el qual, una vegada 
examinat l’informe i fetes les comprovacions que escaiguin podrà iniciar, si s’escau, els 
tràmits per modificar o suprimir l’institut de recerca de conformitat amb l’establert en l’article 
9 de la present normativa. 
 
3. Els instituts de recerca propis de la UB, d’acord amb el vicerectorat competent en matèria 
de recerca, podran sol·licitar l’acreditació davant els organismes públics competents, d’acord 
amb els procediments establerts en la legislació vigent. 

 
Article 16.- Imatge. 
 
1. Els instituts de recerca propis mantenen la unitat amb la imatge corporativa de la UB.  
 
2. L’ús d’un distintiu propi ha de ser autoritzat pel rector o rectora de la UB, previ informe de 
la comissió de marca delegada del Consell de Govern de la UB. 
 
3. Els instituts de recerca propis 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. 
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4. La UB posarà a disposició del director de l’institut, mitjançant l’oficina de l’Agència de 
Comercialització de Resultats de la Investigació, tot el suport necessari per desenvolupar 
una política específica de transferència de coneixement i tecnologia. 
 
Capítol IV. Sol·licitud i gestió de projectes i propietat intel·lectual i industrial. 
 
Article 17.- Sol·licitud i gestió de projectes. 
 
1. El personal acadèmic de la UB que s’incorpori a instituts de recerca propis haurà de 
sol·licitar els projectes de recerca mitjançant la Universitat de Barcelona. 
 
2. La gestió dels projectes de recerca del personal acadèmic de la UB que pertany a un 
institut de recerca propi es realitza des de les unitats internes que estableixi la Universitat o 
des d’alguna de les seves fundacions. 
 
Article 18.- Propietat intel·lectual i industrial i indicadors científics. 
 
1. Les patents, models d’utilitat, creacions intel·lectuals o qualsevol altre tipus de dret similar 
que es generi amb motiu de l’activitat del personal acadèmic de la UB que pertany a un 
institut propi pertanyen a la UB i la distribució dels beneficis obtinguts de la seva explotació 
econòmica es regeix pel que disposa la normativa de patents aprovada pel Consell de 
Govern de la UB i la resta de la normativa vigent. 
 
2. Per gestionar els drets derivats de l’activitat del personal acadèmic de la UB que 
s’incorpora a un institut de recerca propi de la UB, es podrà comptar amb el suport del 
Centre de Patents de la UB, de l’Agència de Comercialització dels Resultats de la 
Investigació del Grup UB, del Consorci de Transferència de Tecnologia així com d’altres 
estructures de la resta del sistema català de ciència i tecnologia. 
 
3. En tot cas, en qualsevol publicació o difusió dels resultats científics obtinguts pel personal 
acadèmic de la UB que pertany a un institut de recerca propi, i en qualsevol documents que 
es generi amb motiu de la seva activitat, s’ha d’indicar la pertinença d’aquest personal a la 
UB, especificant el departament al qual s’adscriu i la Facultat a la qual es vincula i s’ha de 
fer constar la imatge corporativa de la UB i la de l’institut de recerca, si en té. 
 
4. Les dades de producció científica i tècnica, així com d’altres indicadors de transferència 
de coneixement i tecnologia que corresponguin al personal acadèmic de la UB que 
s’incorpora al instituts de recerca propis seran també incorporades a les dades de 
productivitat del departament i Facultat de la UB al que estigui adscrit o vinculat 
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l’investigador o investigadora corresponent a efectes de finançament i de la seva pròpia 
productivitat. 
 
Article 19.- Participació en accions de foment de la recerca 
 
1. El personal acadèmic de la UB que pertany a instituts de recerca propis pot participar en 
les accions de dinamització de la recerca desenvolupades per la UB i participar, mitjançant 
la UB en les convocatòries de projectes, infrastructures, becaris… convocades per altres 
entitats, sempre i quan els projectes de recerca es gestionin des de la UB o des d’alguna de 
les seves fundacions. En cas contrari el personal acadèmic de la UB no pot participar en 
aquestes convocatòries. 
 
2. En tot cas, quan els instituts de recerca o el personal acadèmic de la UB que hi pertanyi, 
participi en convocatòries de personal investigador de programes d’incorporació i aquests 
hagin d’utilitzar recursos d’espais o d’infrastructures d’un departament, cal el vist-i-plau del 
departament en la sol·licitud. 
 
TÍTOL III.- ELS INSTITUTS DE RECERCA PARTICIPATS 
 
Capítol I: Aprovació i separació dels instituts de recerca participats. 
 
Article 20. Aprovació dels instituts participats. 
 
1. El Consell Social de la UB, a proposta del Consell de Govern, pot aprovar la participació 
de la UB en instituts de recerca en els que participen també altres universitats o entitats 
públiques o privades. 
 
2. En tot cas, el conveni de creació o participació de la UB en l’institut de recerca o les 
normes de funcionament de l’institut de recerca ha de regular, de conformitat amb l’establert 
en aquesta normativa: 
a) la denominació de l’institut de recerca, 
b) la descripció de les activitats i objectius de l’institut de recerca, 
c) la composició i competències dels òrgans de govern de l’institut, 
d) el règim de funcionament de l’institut, 
e) el procediment d’incorporació i desvinculació dels investigadors i les investigadores a 
l’institut, 
f) les tarifes dels serveis de suport a la recerca de la UB que s’apliquen al personal 
investigador de l’institut de recerca, les entitats que gestionen els projectes de recerca dels 
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investigadors i investigadores de l’institut i la distribució dels overheads derivats de l’activitat 
dels investigadors i les investigadores de la UB, 
g) els drets de propietat intel·lectual i industrial del personal acadèmic de la UB que 
s’incorpora a l’institut de recerca i els mecanismes de transferència de coneixement i 
tecnologia (patents, spin off...)  
h) la imatge institucional i les condicions d’utilització de la marca UB, si s’escau, 
i) el finançament de l’institut de recerca, 
j) els mecanismes d’avaluació i seguiment de les activitats de l’institut de recerca, 
k) la denominació completa que els investigadors de la UB que s’incorporen a l’institut de 
recerca participat utilitzaran en la publicació d’articles de comunicació, en l’aparició en 
mitjans de comunicació, en les comunicacions i en totes les seves activitats on l’equilibri 
entre el nom de l’institut i el de la universitat (inclòs el departament i la Facultat a la qual 
s’adscriu i es vincula, respectivament, l’investigador) sigui necessari. 
j) els criteris per a determinar la liquidació a la UB dels béns aportats a l’institut, així com per 
a la liquidació dels fons generats pel personal acadèmic de la UB a l’institut. 
 
Article 21. Separació. 
 
1. La separació de la UB d’un institut de recerca participat s’acorda pel Consell Social a 
proposta del Consell de Govern, prèvia la tramitació d’un expedient que inclourà l’informe 
dels representants de la UB en els òrgans de govern de l’institut.  
 
2. L’acord pel qual s’aprova la separació de la UB d’un institut de recerca participat ha de 
garantir que els estudiants puguin acabar els estudis desenvolupats a l’institut d’acord amb 
les regles generals per a l’extinció dels estudis i ha de contemplar la situació en que 
quedaran els mitjans humans i materials adscrits per la UB a l’institut de recerca, així com la 
liquidació dels béns aportats per la UB a l’institut i la liquidació dels fons generats pel 
personal acadèmic de la UB a l’institut, de conformitat amb l’establert en l’article 20.2.k) de la 
present normativa. 
 
Capítol II.- Procediment per declarar la incorporació del personal acadèmic de la UB a 
instituts de recerca participats. 
 
Article 22.- Procediment.  
 
1. La pertinença del personal acadèmic de la UB a un institut de recerca participat es 
declara per resolució del rector o rectora de la UB, a proposta del vicerectorat competent en 
matèria de recerca, i prèvia la tramitació del procediment establert en aquesta normativa. 
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2. El personal acadèmic de la UB ha de comunicar al vicerectorat competent en matèria de 
recerca la seva voluntat de sol·licitar la incorporació a un institut de recerca participat i en 
cas de ser acceptat per l’institut de recerca participat, haurà de sol·licitar al rector o rectora 
que declari la seva pertinença a l’institut. 
 
3. La sol·licitud d’incorporació es dirigeix al vicerectorat competent en matèria de recerca, i 
en la mateixa s’ha de fer constar: 
a) la tasca a desenvolupar en l’institut de recerca, especificant si està previst l’exercici de 
tasques directives. 
b) si l’admissió suposa el trasllat complet de tot l’equip de recerca propi o no, 
c) si s’escau, membres de l’equip de recerca que s’incorporen a l’institut i la signatura de 
conformitat dels mateixos,  
d) si se sol·licita autorització per pertànyer a més d’un institut de recerca, indicant en aquest 
cas el percentatge de dedicació a cadascun d’ells,  
e) qualsevol altre circumstància que es pugui considerar d’interès. 
 
4. La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la següent documentació: 
a) escrit del director o directora de l’institut participat en el que es comunica l’acceptació de 
l’investigador o investigadora,  
b) informe de l’avaluació externa que hagi fet l’institut del candidat, si n’hi ha 
c) informes dels departaments i centres afectats (aquells que tenen adscrit o vinculat a algun 
dels membres que sol·liciten la seva incorporació a l’institut de recerca), que no són 
vinculants. Transcorreguts 30 dies des de la sol·licitud dels informes per part de 
l’investigador que es vol incorporar a l’institut de recerca sense que s’hagin emès, s’entendrà 
que els mateixos són favorables a la sol·licitud. 
 
5. El vicerectorat competent en matèria  de recerca pot recabar del sol·licitant l’esmena i 
millora de la sol·licitud. Examinada la sol·licitud i els informes i documents presentats, el 
vicerectorat competent en matèria  de recerca eleva l’expedient al rector o rectora, el qual, si 
s’escau, declara la pertinença del personal acadèmic de la UB a l’institut de recerca 
participat, especificant les condicions de la incorporació.  
 
6. Qualsevol modificació en les condicions de la incorporació ha de ser acordada pel rector o 
rectora de la UB, a proposta del vicerectorat competent en matèria  de recerca. 
 
Article 23. Desvinculació  
 
1. La desvinculació dels personal acadèmic de la UB d’un institut de recerca participat es 
declararà el rector o rectora de la UB, d’ofici o a sol·licitud de l’interessat.  
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2. El personal acadèmic de la UB que voluntàriament decideix desvincular-se d’un institut de 
recerca participat, si la seva incorporació va suposar un trasllat físic, ho ha de comunicar al 
vicerector competent en matèria  de recerca amb una antelació mínima de 9 mesos per tal 
que es puguin fer les gestions oportunes per fer possible el retorn físic del personal 
investigador.  
 
3. En cas que la desvinculació de l’investigador o investigadora sigui conseqüència d’una 
decisió de l’institut de recerca de conformitat amb el procediment establert en les seves 
normatives reguladores, l’institut ho haurà de comunicar amb 9 mesos d’antelació al rector o 
rectora de la UB per tal que procedeixi a declarar-ne la desvinculació. En aquest cas el 
vicerectorat competent en matèria  de recerca farà les gestions que escaiguin davant el 
centre i el departament al qual es vincula i s’adscriu respectivament l’investigador o 
investigadora per tal de possibilitar el retorn físic de l’investigador a espais del departament. 
 
Capítol III: Organització i funcionament 
 
Article 24.- Organització 
 
1. Els òrgans de govern dels instituts de recerca participats, així com la seva composició i 
competències i les normes d’elecció i funcionament dels mateixos s’estableixen en els 
Estatuts del mateix o en els convenis que se signin a l’efecte.  
 
2. En cas que algun membre del personal acadèmic de la UB desenvolupi tasques directives 
a l’institut de recerca, el Consell Social podrà autoritzar la reducció de la seva càrrega 
docent i la percepció d’un complement retributiu, l’import del qual va a càrrec de l’institut, si 
bé s’abona al professor o profesora directament per la UB en la nòmina. En aquest casos 
l’institut ha de transferir a la UB els fons necessaris per cobrir la docència en els 
departaments i centres afectats per la reducció acordada i per cobrir el cost del complement 
retributiu del director o directora. 
 
Article 25.- Avaluació i seguiment 
 
1. Anualment, els representants de la UB en els òrgans de govern de l’institut hauran de fer 
un informe al Consell de Govern i al Consell Social. 
 
2. Les dades de producció científica i tècnica, així com d’altres indicadors de transferència 
de coneixement i tecnologia que corresponguin al personal acadèmic de la UB que 
s’incorpora als instituts de recerca participats seran també incorporades a les dades de 
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productivitat del departament i Facultat de la UB al que estigui adscrit o vinculat 
l’investigador o investigadora corresponent a efectes de finançament i de la seva pròpia 
productivitat. 
 
Capítol IV.- Sol·licitud i gestió de projectes i propietat intel·lectual i industrial 
 
Article 26.- Sol·licitud i gestió de projectes 
 
3. El personal acadèmic de la UB que s’incorpori a instituts de recerca participats, llevat 
que la convocatòria dels projectes o els convenis signats per a la creació o participació de la 
UB en l’institut estableixin altre cosa, hauran de sol·licitar els projectes de recerca mitjançant 
la Universitat de Barcelona. 
 
4. Amb caràcter general, la gestió dels projectes de recerca del personal acadèmic de la 
UB que pertany a un institut de recerca participat es realitza des de la pròpia Universitat o 
des d’alguna de les seves fundacions, llevat que la convocatòria dels projectes o els 
convenis signats estableixin altre cosa. 
 
5. Quan la convocatòria o el conveni de creació o participació en l’institut de recerca 
estableixi que la gestió dels projectes no es realitza des de la UB o alguna de les seves 
fundacions, cal establir, prèviament, la distribució de l’overhead així com les condicions d’ús 
i tarifes aplicables per a tots els serveis de suport a la recerca que ofereix la UB.  
 
Article 27.- Propietat intel·lectual i industrial 
 
1. Els convenis de creació o participació dels instituts de recerca han d’establir els 
mecanismes que s’utilitzaran per determinar l’atribució de la titularitat dels drets de propietat 
intel·lectual i industrial que es generin en el si de l’institut de recerca.   
 
2. Les patents, models d’utilitat, creacions intel·lectuals o qualsevol altre tipus de dret similar 
que es generi amb motiu de l’activitat del personal acadèmic de la UB pertanyen a la UB i la 
distribució dels beneficis obtinguts de la seva explotació econòmica es regeix pel que 
disposa la normativa de patents aprovada pel Consell de Govern de la UB i la resta de la 
normativa vigent, llevat que els convenis de creació o participació dels instituts de recerca 
estableixin altres condicions. 
 
3. Per gestionar els drets derivats de l’activitat del personal acadèmic de la UB que 
s’incorpora a l’institut, es podrà comptar amb el suport del Centre de Patents de la UB, de 
l’Agència de Comercialització dels Resultats de la Investigació del Grup UB, del Consorci de 
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Transferència de Tecnologia així com d’altres estructures de la resta del sistema català de 
ciència i tecnologia, segons els termes establerts en el conveni específic establert a l’efecte 
entre les institucions participants de l’institut de recerca. 
 
4. En tot cas, en qualsevol publicació o difusió dels resultats científics obtinguts pel personal 
acadèmic de la UB que pertany a un institut de recerca participat, i en qualsevol documents 
que es generi amb motiu de la seva activitat, s’ha d’indicar la pertinença d’aquest personal a 
la UB, al departament al qual s’adscriu i a la facultat a la qual es vincula, i s’ha de fer constar 
la imatge corporativa de la UB i la de l’institut de recerca, si en té. 
 
Article 28.- Participació  en empreses 
 
1. El personal acadèmic de la UB que s’incorpora a un institut de recerca participat que 
vulgui crear o participar en empreses de base tecnològica resultants de la investigació,  
resta sotmès a les normatives aprovades per la UB o a les normes que s’estableixin a 
l’efecte en el conveni de creació o participació de l’institut. 
 
2. En tot cas, quan el personal acadèmic de la UB vulgui crear empreses derivades de la 
investigació, haurà de sol·licitar el permís de la UB, que es reserva el dret de subscriure una 
participació en el seu capital en les condicions que s’estableixin. 
 
Article 29.- Participació en accions de foment de la recerca 
 
3. El personal acadèmic de la UB que pertany a instituts de recerca participats pot 
participar en les accions de dinamització de la recerca desenvolupades per la UB i participar, 
mitjançant la UB en les convocatòries de projectes, infrastructures, becaris… convocades 
per altres entitats, sempre i quan els projectes de recerca es gestionin des de la UB o des 
d’alguna de les seves fundacions. En cas contrari el personal acadèmic de la UB no pot 
participar en aquestes convocatòries. 
 
4. En tot cas, quan els instituts de recerca o el personal acadèmic de la UB que hi pertanyi, 
participi en convocatòries de personal investigador de programes d’incorporació i aquests 
hagin d’utilitzar recursos d’espais o d’infrastructures d’un departament, cal el vist-i-plau del 
departament en la sol·licitud. 
 
 
TÍTOL IV.- ELS INSTITUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA 
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Article 30. Instituts universitaris de recerca 
 
1. Els instituts universitaris de recerca poden ser:  
a) propis de la UB,  
b) interuniversitaris, quan s’han creat mitjançant un conveni conjuntament amb una o altres 
universitats,  
c) adscrits, quan la titularitat del centre de recerca és d’una altra entitat, pública o privada, 
d) mixtos, quan l’entitat que s’adscriu és una entitat de titularitat mixta, de la qual forma part 
també la UB. 
 
2. La creació, modificació i supressió dels instituts universitaris de recerca és competència 
de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Consell Social i amb l’informe previ del 
Consell de Govern de la UB d’acord amb els procediments establerts en l’article 42 de 
l’Estatut de la UB.  
 
3. El procediment per declarar la pertinença del personal acadèmic de la UB als instituts 
universitaris de recerca serà l’establert en l’article 11 d’aquesta normativa en cas d’instituts 
universitaris propis i l’establert en l’article 22 en cas de tractar-se d’instituts de recerca 
interuniversitaris, adscrits o mixtos. 
 
4. Els instituts universitaris de recerca que imparteixin programes de doctorat es regeixen 
per la normativa de la UB reguladora dels estudis de doctorat. 
 
Disposicions Addicionals. 
 
Primera.- La UB manté un catàleg actualitzat dels instituts de recerca existent i del personal 
acadèmic de la UB que hi pertany, que es podrà consultar des de la web de la UB. En el 
moment d’aprovar-se aquesta normativa el mapa d’instituts de recerca creats o participats 
per la UB és el que s’estableix en els annexos 1, 2 i 3 d’aquesta normativa. 
 
Segona.- Als efectes d’aquesta normativa té la consideració de personal acadèmic de la UB 
tot el professorat, que pot ser funcionari o contractat i els investigadors propis i els vinculats 
conforme  la normativa reguladora dels investigadors vinculats a la UB i els ajudants. Als 
efectes d’aquesta normativa tenen la consideració de personal acadèmic de la UB els 
investigadors ICREA i els investigadors d’altres programes d’incorporació de personal que 
es puguin establir a l’empara de la legislació vigent que desenvolupin la seva tasca de 
recerca a la UB. 
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Tercera.- En el termini màxim de tres mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta 
normativa, el personal acadèmic de la UB que desenvolupa la seva activitat en els instituts 
de recerca participats ha de sol·licitar al rector o rectora l’autorització per pertànyer a 
aquests centres, de conformitat amb el procediment establert en l’article 22 de la present 
normativa.  
 
Quarta.- En el termini màxim de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta 
normativa, la UB i els instituts de recerca participats existents actualment i que es relacionen 
en l’annex 2 d’aquesta normativa, han de formalitzar un conveni que reguli tots els aspectes 
que es descriuen en l’article 20.2 d’aquesta normativa. 
 
Disposicions transitòries 
 
Primera.- Des de l’entrada en vigor d’aquesta normativa no podran utilitzar la denominació 
institut o centre de recerca propi o participat per la UB cap entitat o unitat que no s’hagi 
adaptat al disposat en aquesta normativa. 
 
Segona. Els instituts de recerca propis de la UB creats a l’empara de la normativa d’instituts 
de recerca aprovada per Consell de Govern en data 6 d’octubre de 2004 i els centres 
especials de recerca que s’haguessin adaptat a les disposicions de la mencionada 
normativa, es considera que estan adaptats a la present normativa i es continuaran regint 
per les disposicions del reglament de règim intern que els va aprovar el Consell de Govern.  
 
Tercera.- Fins que el Consell de Govern de la UB no aprovi la normativa reguladora dels 
Observatoris i altres figures de recerca de la UB, podran continuar en funcionament els 
centres especials de recerca creats en virtut de la normativa aprovada per Consell de 
Govern que no s’hagin transformat o integrat en un institut de recerca. 
 
Quarta. Les sol·licituds del personal acadèmic de la UB presentades per tal que sigui 
declarada la seva pertinença a un institut de recerca propi de la UB i que s’estiguin tramitant 
en el moment de l’entrada en vigor de la present normativa es continuaran regint per les 
disposicions de la normativa aprovada pel consell de govern en data 6 d’octubre de 2004. 
 
Disposició derogatòria 
 
Es deroga la normativa de la UB reguladora dels instituts de recerca aprovada pel Consell 
de Govern de la UB de data 6 d’octubre de 2004 i el procediment d’incorporació del personal 
de la UB a entitats de recerca o tecnològiques creades o participades per la UB, aprovada 
pel Consell de Govern en data 16 de març de 2005. 
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Disposicions finals 
 
Primera.- Aquesta normativa entra en vigor el mateix dia de la seva aprovació pel Consell 
de Govern de la UB. 
 
Segona.- Qualsevol dubte o divergència que sorgeixi en la interpretació de la present 
normativa serà sotmesa al vicerectorat competent en matèria  de recerca de la UB. 
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Annex 1. Instituts propis de la UB. 
 
 

 Institut de Recerca d’Economia Aplicada, Regional  Pública (2005) 
 

 Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA) (2005)  
 

 Institut de Recerca de l’Aigua (2005) 
 

 Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB) 
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Annex 2. Instituts de recerca participats per la UB. 
 
1) Majoritàriament participats per la GC  
 

 Institut de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) (1987)  
      Participa: DARP, PTOP, DURSI, DMAH, UB, UAB, IEC 
 
 Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) (1995)  

      Participa FCRB-(DURSI), UB, UPC, CSIC, DURSI 
 
 Institut d’Investigacions Biomèdiques (IDIBAPS) (1996)  

      Participa: DURSI, HCPB, UB, CSIC 
 
 Institut de Recerca Biomèdica (IRB) (2005)  

      Participa: DURSI, DSALUT, UB, PCB 
 
 Institut de Bioeninyeria de Catalunya (IBEC) (2005)  

      Participa DURSI, DSALUT, UPC, UB 
 
 Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) (2005)  

      Participa: DSALUT, CNTMR, DURSI, Universitats 
 
 Institut d’Investigacions Biomèdiques de Bellvitge (IDIBELL)  

 
2) Mixtos:  
 

 Centre Mixt de Recerca Geomodels (2003) 
      Participa: DURSI, IGME, UB, UPC 
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Annex 3: Instituts Universitaris de recerca 
 
 
Propis: 
 

 Institut Universitari del Pròxim Orient Antic (IPOA) (1993) 
 
 Institut de Matemàtica de la Universitat de Barcelona (IMUB) (2003) 

 
Interuniversitaris: 
 

 Institut de Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) (2004) 
      Participa: UB,UAB,UPC,UPF,UOC,CIDOB 
    

 
 


