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NORMATIVA REGULADORA DE LA COL·LABORACIÓ DE PERSONAL DOCENT
I DE RECERCA EXTERNS I DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ
EXTERN AMB LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Preàmbul.
L’article 144.3 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona estableix que, «mitjançant els
convenis corresponents, la Universitat pot reconèixer la col·laboració de caràcter docent de
professionals designats entre els i les especialistes que desenvolupin una activitat principal
remunerada en la institució concertada, en les condicions que determini el Consell de Govern».
La Universitat de Barcelona, d’aquesta manera, preveu la col·laboració sense ànim de lucre de
professionals que desenvolupen una activitat principal fora de la Universitat i que, per la seva
especial qualificació, en el marc d’un conveni de col·laboració amb la Universitat de
Barcelona, poden contribuir de manera efectiva a la docència pràctica o complementar
l’ensenyament universitari mitjançant altres activitats.
En l’àmbit de la recerca, l’article 62.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya, estableix que els investigadors vinculats a la Universitat, són les persones que
exerceixen les tasques de recerca a la Universitat per a la realització de projectes de recerca,
desenvolupament i innovació i per a la transferència de coneixement i tecnologia, mitjançant
un acord o un conveni amb universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o
privades.
Aquest Reglament pretén reconèixer la situació d’aquestes persones que col·laboren amb la
Universitat de forma no lucrativa, sense establir cap relació laboral o administrativa, assenyalar
els seus drets i deures inherents a la condició de personal col·laborador docent o investigador, i
establir el procediment per a la seva designació.
Per tal de respectar la legislació vigent pel que fa a igualtat de gènere, s’ha seguit el criteri de
no esmentar gènere; en els casos d’impossibilitat, les referències s’han d’entendre fetes a
ambdós sexes.

Capítol I. Disposicions comunes.
Article 1. Persones externes col·laboradores de docència i recerca: Investigadors en formació,
docents i investigadors consolidats.
1.- Són persones col·laboradores de docència i recerca els professionals que desenvolupen la
seva activitat fora de l’àmbit acadèmic de la Universitat de Barcelona, i que col·laboren
ocasionalment amb la Universitat de forma no lucrativa, mitjançant la realització d’activitats
docents o investigadores.
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2.- La Universitat de Barcelona podrà comptar, en el marc de convenis o acords de
col·laboració amb entitats públiques o privades, amb la inclusió de tasques docents i
investigadores dels col·laboradors en les seves diferents modalitats. Així mateix, la Universitat
podrà convidar a persones de reconegut prestigi a col·laborar en la docència i/o recerca pròpia.
3.- La condició de col·laborador no comporta cap tipus de relació contractual, laboral o
estatutària, amb la Universitat de Barcelona, i no donarà dret a cap retribució per part de la
Universitat, ni amb càrrec als seus pressupostos, ni amb càrrec a contractes previstos a l’article
83 de la LOU.
4.- Les persones col·laboradores hauran d’acreditar estar en situació d’alta a la Seguretat
Social. En el cas de professionals procedents de l’estranger que no estiguin donats d’alta en
qualsevol règim de la Seguretat Social espanyola, per tal de procedir a la seva designació com
a col·laborador, serà requisit previ que la persona proposada tingui una pòlissa d’assegurança
sanitària.
5.- La Universitat de Barcelona expedirà als interessats un document acreditatiu de la seva
condició de col·laborador/a.
Queden excloses de la present regulació:
- La participació ocasional de professionals d’especial qualificació en col·loquis,
congressos, seminaris o conferències.
- L’assistència a reunions d’òrgans col·legiats de la UB per part de personal extern.
- La col·laboració, amb caràcter no permanent ni habitual, en activitats formatives i
perfeccionament del personal de la UB
6.- El reconeixement de la condició de col·laborador de docència no comportarà, en cap cas, la
incorporació de la seva activitat en els corresponents plans docents. Les tasques de cooperació
previstes en aquest títol no podran significar l’assumpció de responsabilitat del col·laborador
de docència respecte de l’assignatura ni de la seva programació.
7.- En el cas que la col·laboració es reguli mitjançant un conveni, aquest establirà la distribució
dels costos deguts a l’ús per part del col·laborador extern de les diferents instal·lacions i
serveis de la UB, o la contractació de pòlisses necessàries per a les activitats del col·laborador.
En el cas que no hi hagi conveni, per al col·laborador que arribi per invitació d’un centre,
institut, departament o grup de recerca, la invitació proposarà qui es farà càrrec dels esmentats
costos, que en cap cas podrà suposar despesa per a la Universitat.

Capítol II. Diferents tipus de col·laboradors.
Article 2. Tipologia
Les persones col·laboradores podran ser de docència i de recerca. Els tipus de col·laboradors
seran els següents:
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1.- Els col·laboradors de docència podran ser:
A) Docent vinculat a la UB: Tutor de pràctiques externes; Col·laborador clínic; Tutor
de Treballs Final de Grau o Final de Màster.
B) Docent convidat
2.- Els col·laboradors de recerca podran ser de dos tipus:
A) Investigador vinculat a la UB
B) Investigador convidat
3.- Els col·laboradors que siguin investigadors en formació (doctorands)

Article 3. Col·laboradors de docència.
1) Col·laborador docent vinculat a la UB
Són col·laboradors docents vinculats a la UB aquells professionals que desenvolupen una
activitat professional, empresarial o laboral fora de l’àmbit docent de la Universitat de
Barcelona relacionada amb matèries pràctiques de la docència d’algun dels ensenyament de la
UB.
El col·laborador docent vinculat a la UB podrà ser:
1.1. Tutor de pràctiques externes.
És el professional que, sense relació contractual ni estatutària amb la UB, col·labora de manera
ordinària en les titulacions de la Universitat, ja sigui a la universitat o en el seu lloc de treball
de la institució d’origen, coordinant o tutoritzant les activitats de pràctiques externes dels
alumnes assignats per la Universitat de Barcelona.
1.2. Col·laborador clínic.
És el professional vinculat a qualsevol de les entitats sanitàries recollides als convenis subscrits
per la UB i que, sense relació contractual ni estatutària, col·labora en la docència pràctica dels
estudis de ciències de la salut al mateix temps que desenvolupa la seva tasca professional en les
entitats esmentades.
1.3. Tutor/a de treballs final d’estudis.
És la persona pertanyent a entitats relacionades amb la UB en virtut de convenis, acords o
qualsevol tipus de compromís, que coopera en tasques docents relacionades amb la supervisió i
tutorització de treballs de final d’estudis ja sigui a la universitat o en les seves institucions o
organismes d’origen.
2) Personal col·laborador docent convidat
Són docents convidats aquells que pertanyen a universitats o centres d’investigació, que estan
en períodes de sabàtic o disposen de llicència en els seus centres d’origen, i que són convidats
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per grups de recerca, departaments o instituts de la Universitat de Barcelona. Durant aquest
període de temps en el qual estiguin acollits per un grup de la Universitat, podran desenvolupar
la seva docència en col·laboració amb el grup d’acollida, en el termes fixats per l’investigador,
i sense que sigui necessari cap acord formal entre les institucions, més enllà de la seva
inscripció en el Registre de Col·laboradors externs de la UB.

Article 4. Drets i deures de les persones col·laboradores en docència
1.- Els col·laboradors en docència tindran els següents drets:
a) El nomenament com a col·laborador docent no comporta cap vinculació de tipus
contractual, laboral, administrativa o de cap altre tipus que doni lloc a contraprestació per raó
del servei per part de la UB, ni amb càrrec als seus pressupostos, ni a l’article 83 de la Llei
orgànica d’universitats.
b) La col·laboració docent es fa de manera desinteressada i altruista. La condició de personal
col·laborador docent implica únicament el reconeixement dels mèrits acadèmics, científics o
professionals de la persona, sense perjudici que aquesta col·laboració pugui ser reconeguda
curricularment per la institució de l’àmbit d’aplicació.
c) El col·laborador docent en cap cas gaudeix de responsabilitat docent: la seva col·laboració
docent l’ha de tutelar un professor en actiu a la UB, que és el responsable de la signatura de les
actes.
d) El personal col·laborador docent, amb independència de les tasques que dugui a terme, no
computa com a plantilla del departament. Per tant, la seva activitat no computa per al càlcul de
la dedicació docent de l’àmbit de coneixement ni per a la distribució d’espais del departament.
e) Els centres i els departaments han de dotar el personal col·laborador docent dels recursos
necessaris perquè pugui dur a terme la seva activitat.
f) El personal col·laborador docent no forma part del consell de departament, malgrat que pot
ser invitat a les seves sessions amb veu i sense vot, ni té drets electorals respecte als òrgans de
govern de la Universitat.
2.- Seran deures dels col·laboradors en docència:
a) El personal col·laborador docent està obligat a respectar les normes acadèmiques de la
Universitat de Barcelona.
b) El personal col·laborador docent podrà utilitzar les instal·lacions comunes i els serveis de la
Universitat amb les limitacions que per la naturalesa de la col·laboració es determinin per la
Universitat en el document acreditatiu de la col·laboració.
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c) Els riscos per responsabilitats extracontractuals, seran coberts per les pòlisses de la
Universitat de Barcelona vigents, o que es subscriguin per a tal fi

Article 5. Col·laboradors de recerca.
1) Investigador vinculat a la universitat.
Són investigadors vinculats les persones que exerceixen les tasques de recerca a la Universitat
de Barcelona per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació i per a la
transferència de coneixement i tecnologia, mitjançant un acord o un conveni amb universitats,
centres de recerca o altres entitats públiques o privades. Aquestes persones mantenen el
contracte de treball amb l’entitat d’origen i són assignats a un departament o institut de la UB.
2) Investigador convidat.
Són investigadors que pertanyen a universitats o centres d’investigació, que estan en períodes
de sabàtic o disposen de llicència en els seus centres d’origen, i que són convidats per grups de
recerca, departaments o instituts de la UB. Durant aquest període de temps en el qual estiguin
acollits per un grup de la Universitat, podran desenvolupar la seva recerca en col·laboració
amb el grup d’acollida, en el termes fixats per l’investigador, i sense que sigui necessari cap
acord formal entre les institucions, més enllà de la seva inscripció en el Registre de la UB.

Article 6. Drets i deures dels col·laboradors de recerca.
1.- Els col·laboradors de recerca tindran els següents drets:
a) A utilitzar les instal·lacions comunes i els serveis de la Universitat amb les limitacions que
per la naturalesa de la col·laboració es determinin per la Universitat.
b) Els riscos per responsabilitats extracontractuals, seran coberts per les pòlisses de la UB
vigents, o que es subscriguin per a tal fi.
c) En relació a la propietat intel·lectual, el dret d’autoria correspon a l’investigador de la
Universitat de Barcelona, en els termes establerts per la seva Normativa, sense perjudici que,
mitjançant acord o conveni de col·laboració, s’estableixin percentatges per la contribució del
col·laborador.
2.- Seran deures dels col·laboradors de recerca:
a) Complir amb les normes de funcionament del departament o unitat on desenvolupin les
seves activitats, adaptant l’organització del seu treball a les necessitats de la Universitat per a
facilitar la màxima eficàcia i eficiència d’aquestes persones al grup de recerca en el que hi
col·labori.
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b) Pel que fa a la titularitat de patents i al dret d’explotació que se’n derivi, es tindrà sempre en
compte la normativa general de la Universitat de Barcelona, que la persona col·laboradora
haurà de respectar, en tot cas.
c) A les publicacions resultants de la recerca realitzada per l’investigador vinculat a l’empara
del conveni, s’hi farà constar la doble vinculació de l’investigador vinculat a la Institució
d’origen i a la Universitat de Barcelona.

Article 7. Investigadors en formació d’altres Universitats
Són investigadors en formació d’altres Universitats aquells doctorands no matriculats a la
Universitat de Barcelona i que fan a la UB una estada de recerca, com a part de la seva tesi
doctoral. Aquesta estada no comportarà cap vinculació, ni funcional ni jurídica, amb la UB, i
la seva recerca es desenvoluparà en col·laboració amb el grup d’acollida.

Article 8. Drets i deures dels Investigadors en formació d’altres Universitats
1. Els investigadors en formació d’altres universitats tindran els següents drets:
a) A utilitzar les instal·lacions comunes i els serveis de la Universitat amb les limitacions que
per la naturalesa de la col·laboració es determinin per la Universitat.
b) Els riscos per responsabilitats extracontractuals, seran coberts per les pòlisses de la UB
vigents, o que es subscriguin per a tal fi.
c) En relació a la propietat intel·lectual, el dret d’autoria correspon a l’investigador de la
Universitat de Barcelona, en els termes establerts per la seva Normativa, sense perjudici que,
mitjançant acord o conveni de col·laboració, s’estableixin percentatges per la contribució del
col·laborador.
2.- Seran deures dels investigadors en formació d’altres Universitats:
a) Complir amb les normes de funcionament del departament o unitat on desenvolupin les
seves activitats, adaptant l’organització del seu treball a les necessitats de la Universitat per a
facilitar la màxima eficàcia i eficiència d’aquestes persones al grup de recerca en el que hi
col·labori.
b) Pel que fa a la titularitat de patents i al dret d’explotació que se’n derivi, es tindrà sempre en
compte la normativa general de la Universitat de Barcelona, que la persona col·laboradora
haurà de respectar, en tot cas.
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c) A les publicacions resultants de la recerca realitzada per l’investigador vinculat a l’empara
del conveni, s’hi farà constar la doble vinculació de l’investigador vinculat a la Institució
d’origen i a la Universitat de Barcelona.

Capítol III. Procediment de designació i Registre.
Article 9. Proposta i designació de col·laboradors
1.- A proposta d’un o diversos professors, d’un grup de recerca, departament, institut o centre
de recerca, es podrà sol·licitar la designació d’un col·laborador extern. La sol·licitud contindrà
la motivació de la proposta, breu currículum vitae de la persona proposada (en els casos de
col·laborador docent i investigador convidat), justificació dels beneficis que la seva designació
comportarà a la Universitat, durada de la col·laboració, i certificació d’estar en situació d’alta a
la Seguretat Social o equivalent. En el cas del col·laborador docent, la designació es farà en el
marc d’un conveni o acord de col·laboració docent, o quan la persona externa sigui convidada
a col·laborar.
2.- La sol·licitud s’adreçarà al Director del Departament i/o al Director de l’Institut o del
Centre de Recerca UB, per a la seva aprovació. A sol·licitud de l’interessat, el director
expedirà un document acreditatiu de la condició de col·laborador.

Article 10. Acords o Convenis dels col·laboradors externs amb la Universitat.
1.- En el cas que es formalitzi un acord o conveni de col·laboració, que subscrigui la
Universitat de Barcelona amb entitats públiques o privades, i que contempli la vinculació de
col·laboradors d’investigació a la Universitat haurà de contenir:
a) L’objecte i activitat a desenvolupar.
b) El finançament.
c) Les dependències i mitjans materials.
d) L’organització i coordinació del treball.
e) La propietat intel·lectual i industrial.

Article 11. Registre de les estades a la Universitat de Barcelona dels col·laboradors.
1.- Les estades de col·laboradors externs (en docència, recerca i d’investigadors en formació)
que siguin igual o superiors a 5 dies de durada tenen dret a l’emissió d’un carnet de
col·laboració
2.- Cadascuna de les estades dels col·laboradors externs a la Universitat, que tinguin una
durada igual o superior a 5 dies, s’hauran de notificar i enregistrar al Registre de
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Col·laboradors externs de la UB gestionat per l’Oficina de Mobilitat i Programes
Internacionals (OMPI).
3.- De l’expedició del carnet de col·laborador se’n farà càrrec l’Oficina de Mobilitat i
Programes Internacionals de la UB (OMPI).
4.- En el Registre de Col·laboradors externs de la UB constarà el nom i dades personals del
col·laborador, l’acord o conveni de col·laboració, si s’escau, tipus de col·laboració, i la seva
durada, i totes aquelles altres dades que siguin necessàries.
5.- Les dades de caràcter personal rebran el tractament previst a la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i normativa concordant.

Disposició derogatòria.
Queda derogat el Reglament del personal col·laborador docent de la Universitat de Barcelona,
aprovat per Consell de Govern de 13 de desembre de 2013.

Disposició final
Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació per Consell de Govern.
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