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Exposició de Motius.
En l’àmbit de la recerca universitària, és cada cop més habitual que hi col·laborin persones
no contractades específicament per la universitat on es desenvolupa la recerca.
Moltes són les situacions que expliquen aquest fet. D’una banda, la cada vegada major
mobilitat del personal investigador, en estades més o menys llargues fora del seu centre de
recerca; d’altra, l’existència de programes per a investigadors d’altres centres que són cedits
a una universitat perquè hi desenvolupin allà la seva activitat habitual; una altra situació
cada vegada més habitual és l’existència de noves unitats de la recerca (grups, centres de
recerca, instituts, etc) pròpies d’una universitat, però en les quals hi participen altres
persones externes o unitats participades per més d’una universitat; també són cada vegada
més habituals els centres o instituts de recerca participats per vàries universitats o vinculats
a una universitat.
L’Estatut de la UB reconeix com a personal acadèmic al conjunt d’investigadors de la UB,
sense diferenciar entre propis i vinculats. La transcendència d’aquesta decisió, així com
l’esmentada existència de persones relacionades amb la UB de diferents maneres, que
realitzen tasques de recerca en departaments, grups o altres unitats de recerca de la UB,
requereix una clarificació de quin personal pot considerar-se investigador vinculat.
Per tot això, i a proposta de la Comissió de Recerca del Consell de Govern, d’acord amb el
disposat en l’article 63 apartat t) del vigent Estatut de la Universitat de Barcelona, el Consell
de Govern ha acordat aprovar la següent Normativa del personal investigador vinculat a la
Universitat de Barcelona.
Article 1.- Definició i règim jurídic.
1. Són investigadors vinculats a la UB els investigadors d’altres universitats o d’altres entitats
públiques o privades amb les quals s’hagi subscrit un conveni per a la vinculació de personal
investigador i que exerceixi les seves tasques de recerca a la UB per a la realització de
projectes de recerca, desenvolupament i innovació i per a la transferència de coneixement i
tecnologia.
2. Els investigadors d’altres universitats o institucions públiques o privades que siguin
membres d’algun institut de recerca participat o vinculat a la UB tindran la consideració
d’investigador vinculat sempre que així s’hagi previst específicament en el conveni de
creació o vinculació de l’institut de recerca.
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3. Els investigadors vinculats mantenen el seu contracte de treball amb l’entitat d’origen i els
és aplicable el règim jurídic que sigui vigent per a llur categoria professional.
Article 2.- Adscripció als Departaments.
1. Els investigadors vinculats a la UB estaran adscrits a un departament de la UB mitjançant
el qual es gestionaran totes les qüestions relatives a la seva vinculació.
2. Els investigadors vinculats podran sol·licitar pertànyer a una institut de recerca propi,
participat o vinculat a la UB, d’acord amb el procediment establert per al personal acadèmic
de la UB en la normativa reguladora dels instituts recerca.
3. El departament al qual s’adscriu l’investigador vinculat serà l’establert en el conveni de
col·laboració que se signi entre la UB i l’entitat d’origen de l’investigador.
Article 3.- Procediment per acordar la vinculació dels investigadors a la UB.
1. L’entitat d’origen de l’investigador vinculat formularà la proposta de vinculació al rector.
Aquesta proposta haurà d’anar degudament signada per l’investigador i ha de portar el vist-iplau del director del departament al qual es proposa que quedi adscrit l’investigador vinculat.
2. La vinculació dels investigadors serà declarada pel rector de la UB i requereix:
a) la conformitat expressa de l’investigador vinculat,
b) l’autorització de l’entitat d’origen de l’investigador,
c) la conformitat prèvia del departament al qual s’hagi d’adscriure.
3. La resolució del rector que declari la vinculació de l’investigador ha d’establir:
a) les dades personals de l’investigador vinculat,
b) el departament al qual s’adscriu,
c) el projecte de recerca, desenvolupament i innovació o per a la transferència de
coneixement i tecnologia al qual es vincula,
d) el període de la vinculació.
Article 4.- Modificació i desvinculació del personal investigador.
1. Per acordar la modificació de qualsevol de les condicions de la vinculació establertes en
la resolució del rector de la UB se seguirà el mateix procediment que per a acordar-la.
2. La desvinculació dels investigadors vinculats serà declarada pel rector de la UB quan es
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doni qualsevol de les següents causes:
a) la finalització del període pel qual s’ha resolt la vinculació,
b) la finalització del conveni de vinculació de personal per qualsevol causa,
c) la finalització de la relació de l’investigador vinculat amb l’entitat d’origen, circumstància
que haurà de ser immediatament notificada a la UB per l’entitat d’origen.
d) per mutu acord de la UB i de l’entitat d’origen, prèvia audiència de l’investigador vinculat.
Article 5.- Drets i deures dels investigadors vinculats.
1. Els investigadors vinculats tenen els drets i deures que l’Estatut de la UB reconeix al
personal acadèmic i hauran d’observar l’establert en aquesta normativa, en el conveni de
col·laboració que se signi entre l’entitat d’origen de l’investigador i la UB, així com el disposat
a l’Estatut de la UB i altra normativa infraestatutària que els sigui d’aplicació.
2. Sense perjudici de l’establert en l’apartat anterior, els investigadors vinculats tenen dret:
a) a ser nomenats membres dels tribunals de tesis doctoral de la UB, així com a dirigir tesis
doctorals de conformitat amb les previsions contingudes a la legalitat vigent,
b) a participar en les activitats docents de tercer cicle de la UB en les condicions
establertes en el conveni de col·laboració i en la resolució que en declari la vinculació,
d’acord amb la normativa pròpia de la UB.
Article 6.- Activitats docents.
1. Els investigadors vinculats podran desenvolupar tasques docents exclusivament en
ensenyaments de tercer cicle, sempre que compleixin els requisits de titulació i mèrit
establerts a la legislació vigent, hi estigui conforme l’investigador vinculat i del departament
al qual s’adscrigui, i s’adeqüi a la normativa establerta a l’efecte per la UB.
2. Les actes de qualificació de la docència impartida pels investigadors vinculats hauran
d’estar signades per l’investigador vinculat i per un professor de la UB designat pel
departament.
3. La UB reconeixerà i certificarà, als efectes que procedeixin, les activitats docents
desenvolupades, d’acord amb el que estableix l’article 144.3 de l’Estatut de la UB.
4. El Pla d’Ordenació Acadèmica dels departaments als quals s’adscriguin investigadors
vinculats només es computarà la docència efectivament assignada als investigadors
vinculats.
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Article 7.- Drets de propietat intel·lectual i industrial.
1. Els drets sobre les patents, models d’utilitat, creacions intel·lectuals o qualsevol altre tipus
de drets similars que es generin per l’activitat desenvolupada en la UB pels investigadors
vinculats es regirà per la normativa aprovada a l’efecte pel Consell de Govern de la UB.
2. La distribució dels beneficis derivats de la seva explotació econòmica que correspongui a
la contribució de l’investigador vinculat es distribuirà de la forma establerta en el conveni de
col·laboració signat amb l’entitat d’origen de l’investigador vinculat.
3. En qualsevol publicació o difusió de resultats científics obtinguts per un investigador
vinculat, així com en qualsevol document que es generi amb motiu de la seva activitat, es
farà constar la vinculació de l’investigador a la UB.
Article 8.- Responsabilitat disciplinària.
1. En cas que, a judici del rector de la UB, es considerés que podria ser imputable a un
investigador vinculat alguna de les infraccions que en cas de tractar-se de professors de la
UB podrien donar lloc a la incoació d’un expedient disciplinari, el rector de la UB ho
comunicarà a l’entitat d’origen per tal que emprengui les mesures oportunes.
2. En aquest cas, la UB estarà legitimada per sol·licitar l’adopció de mesures cautelars i
haurà de ser notificada de qualsevol resolució que s’adopti a l’efecte.
Article 9.- Conveni de vinculació de personal investigador.
1. Qualsevol conveni que impliqui la vinculació de personal investigador a la UB en els
termes establerts en aquesta normativa haurà de ser aprovat pel Consell de Govern de la
UB, a proposta de la comissió de recerca i prèvia la conformitat del/s departament/s afectats.
2. Els convenis de vinculació de personal investigador hauran de preveure, a més a més de
totes les qüestions establertes en la present normativa, els següents aspectes:
a) el/s departament/s de la UB al qual s’adscriuen els investigadors vinculats,
b) la distribució dels beneficis derivats de l’explotació econòmica dels drets de propietat
intel·lectual i industrial que correspongui a la contribució dels investigadors vinculats.
c) les condicions d’utilització dels serveis de la UB, i en especial dels de suport a la recerca,
per part dels investigadors vinculats.
d) la possibilitat que els investigadors vinculats participin en les activitats docents de tercer
cicle de la UB.
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e) les condicions d’inclusió dels investigadors vinculats en la pòlissa de responsabilitat civil
de la UB.
Disposició final.
Aquesta normativa entrarà en vigor el mateix dia de la seva aprovació pel Consell de Govern
de la UB.
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