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1. Motivació 
 
L’article 62 de la LUC estableix que els investigadors que exerceixen tasques de 
recerca a la universitat per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i 
innovació i per a la transferència de coneixement, mitjançant un acord o altres formes 
de col·laboració amb universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o 
privades són considerats investigadors vinculats a la universitat. D’acord amb això, el 
Consell de Govern de 26 de març de 2004 va aprovar la Normativa del personal 
d’investigació vinculat a la UPC (Acord núm. 45/2004). Com a conseqüència d’aquest 
document hi ha unitats bàsiques que han desenvolupat protocols o normatives pròpies 
que regulen el procediment d’acollida dels investigadors vinculats o investigadores 
vinculades a la UPC. Malgrat això, hi ha nombroses unitats funcionals que també hi 
intervenen i de les que no s’ha determinat la seva responsabilitat en el procés.  
 
La incentivació de l’acolliment de personal d’investigació vinculat durant estades 
curtes, sempre i quan siguin superior a tres mesos, es troba recollit al Pla de Política 
Internacional 2008-2015 de la UPC, atès que aquest personal aporta el seu 
coneixement a l’organització, permeten identificar la UPC com una universitat 
receptora de talent on completar, iniciar, portar a terme o formar-se en la seva activitat 
investigadora, a més a més d’aportar visibilitat internacional a la UPC i a la unitat 
bàsica d’acollida. 
 
2. Objectius d’aquest document 
 
El present document pretén establir la prestació de serveis per part de les unitats 
funcionals de la UPC, a més de concretar diversos compromisos vers aquest personal 
per part de les unitats bàsiques d’acollida, tot mantenint la vigència de l’Acord 45/2004 
de Consell de Govern i incentivant a les unitats bàsiques a establir els corresponents 
protocols que desenvolupin i estandarditzin la seva actuació en aquest procediment. 
 
3. Materialització de la vinculació 
 
Els investigadors vinculats i investigadores vinculades no són personal de la UPC. 
Poden ser considerades com a personal investigador vinculat a la UPC totes les 
persones que tenen la recerca com a funció del propi lloc de treball i que satisfan algun 
dels requisits següents: 
 

1. Pertànyer a un ens vinculat a la UPC de tipus 1. 
2. Pertànyer a una institució pública o privada, que té la recerca com una de 

les seves finalitats, i amb la qual la UPC té algun conveni per a dur a terme 
tasques de recerca. 

3. Pertànyer a alguna institució pública o privada i participar d'algun ajut o 
convocatòria pública per a la realització de recerca amb participació de la 
UPC, com per exemple: PDI d'altres universitats que fa estades a la UPC a 
càrrec del MCyT o PDI d'altres universitats que participa en un projecte de 
recerca compartit amb la UPC. 

4. PDI d’altres universitats que són convidats a desenvolupar a la UPC part de 
la seva activitat d’investigació. 

 



 

En tots els casos, la consideració com a personal investigador vinculat ha d'estar 
justificada per la realització, per part de la persona interessada, de tasques 
acadèmiques amb o sota l'empara de la UPC. A més, aquesta activitat ha de tenir 
caràcter indefinit o, en el cas que tingui caràcter temporal, ha de tenir una durada 
mínima prevista de 3 mesos. 
 
4. Prestacions ofertes al personal d’investigació v inculat 

 
Es mantenen les prestacions definides a l’Acord 45/2004 de CG. Les unitats bàsiques 
receptores han facilitar i articular la seva participació en les activitats de recerca i, si 
escau, docents i han de facilitar un lloc de treball com l’accés a les instal·lacions – 
espai físic – necessàries pel projecte acadèmic que duran a terme així com eines 
suficients – ordinador, taula i cadira... Igualment, les unitats bàsiques receptores 
establiran el grau de participació del personal d’investigació vinculat als seus òrgans 
de govern, d’acord amb el seu propi reglament. L’activitat realitzada a les instal·lacions 
de la UPC pel seu personal investigador vinculat estarà coberta per una assegurança 
que cobreixi els possibles accidents que pugui patir en el seu desenvolupament. 
 
5. Deures del personal d’investigació vinculat 
 
El personal investigador vinculat haurà de fer constar la seva vinculació amb la UPC 
en les publicacions científiques generades arran de les activitats dutes a terme a la 
UPC, i hauran de desenvolupar la seva tasca d’acord amb els paràmetres aplicables al 
personal anàleg de la UPC. El personal d’investigació vinculat no percebrà cap tipus 
de retribució per cap de les activitats que hi desenvolupin. 
 
6. Procediment 
 
Les unitats bàsiques receptores hauran d’avaluar, d’acord amb el procediment intern 
que estableixin, la idoneïtat de les persones candidates, així com la qualitat del 
projecte a desenvolupar a la UPC. Notificaran la sol·licitud d’incorporació, mitjançant el 
Servei de Relacions Internacionals (SRI) als Vicerectors de Recerca i Innovació i de 
Política Internacional, justificant les funcions a realitzar i el període de vinculació a la 
UPC. Aquesta sol·licitud haurà de ser aprovada pel Vicerector de Recerca i Innovació 
per a estades inferiors a un any. En cas que l’estada sigui superior a aquest temps, el 
Vicerector de Recerca i Innovació elevarà la proposta a la Comissió de Recerca del 
Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
L’SRI és la unitat funcional de contacte únic del personal investigador vinculat. 
Tramitarà l’alta de la persona interessada a la pòlissa d’assegurança general de la 
UPC, fent arribar a la persona interessada el certificat de la seva inclusió amb una 
còpia a la unitat bàsica d’acollida i realitzarà les peticions corresponents a la resta 
d’unitats funcionals. El Servei de Personal inclourà la persona interessada a la base de 
dades corresponent, tramitarà la seva inclusió al directori i l’assignació d’un compte de 
correu electrònic institucional. L’Oficina d’e-administració expedirà el carnet UPC 
definitiu que l’identifiqui. La Unitat de gestió del Campus (o la pròpia unitat bàsica 
d’acollida, on no hi hagi) habilitaran l’accés de la persona interessada a les 
instal·lacions que hagin estat autoritzades per raó de la seva activitat. L’SRI realitzarà 
l’acollida institucional i facilitarà a la persona interessada la informació i documentació 
corresponent, així com informació relativa a la vida universitària i dels serveis 
addicionals per a la comunitat universitària. La seva unitat bàsica d’acollida haurà de 
realitzar l’acollida corresponent, tot indicant-li els serveis concrets de què gaudeix, les 
instal·lacions a les quals hi té accés, els recursos que es posen a la seva disposició i 
un canal de comunicació en cas que necessiti qualsevol indicació addicional. Els 
serveis relacionats seran donats de baixa un mes després de la baixa de la vinculació 
de la persona interessada, que les UB’s d’acollida hauran de comunicar a l’SRI. 



 

 
7. Esquema del procediment 
 

 


