
 
 

NORMATIVA REGULADORA DE L’AUTORITZACIÓ PER 
PRESTAR SERVEIS EN SOCIETATS MERCANTILS 

PARTICIPADES PER LA UPC 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Acord núm. 26/2013 del Consell de Govern pel qual s’aprova la normativa reguladora 
de l’autorització per prestar serveis en societats mercantils participades per la UPC. 

 

. 
 

• Document proposta informat favorablement per la Comissió de Recerca del 
Consell de Govern del dia 20 de febrer de 2013. 

• Document aprovat pel Consell de Govern del dia 15 de març de 2013. 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT CG 11/3  2013 
 
 
 
 

Vicerectorat de Política Científica 
Barcelona, 15 de març de 2013 



Normativa reguladora de l’autorització per prestar serveis en 
societats mercantils participades per la UPC 

 
 
 
 

Preàmbul. 
 

Per tal de donar compliment als seus objectius, la Universitat Politècnica de 
Catalunya ha fomentat durant els últims anys la creació d’empreses de base 
tecnològica sorgides de la pròpia Universitat, i basades en l’explotació de 
tecnologia i coneixements desenvolupats mitjançant les activitats 
científiques de recerca dels propis investigadors de la UPC. En aquest sentit, 
l’article 140 dels seus Estatuts preveu que “per tal de potenciar la capacitat 
emprenedora dels membres de la comunitat universitària, la Universitat 
fomenta la creació d’empreses de base tecnològica o bé la participació en 
aquestes empreses. En el marc de la normativa vigent, per crear aquestes 
empreses i, si s’escau, perquè la Universitat hi pugui participar, cal 
l’aprovació del Consell Social i del Consell de Govern. En aquest procés 
s’han de preservar els interessos i els drets econòmics de la Universitat.” 

 
 
Malgrat els importants esforços de la Universitat Politècnica de Catalunya 
per recolzar les iniciatives empresarials sorgides del seu entorn, els 
investigadors i docents universitaris han hagut d'enfrontar-se a importants 
barreres financeres i legals en el procés de consolidació dels seus projectes 
empresarials. L'aprovació de la Llei Orgànica 4/2007 -de reforma de la LOU– 
fou un primer pas en l'eliminació d'algunes d'aquestes barreres, creant nous 
mecanismes que incentiven la creació d'aquestes empreses i permeten 
facilitar la presa de decisions per part dels futurs emprenedors. Aquest 
procediment ha culminat amb l'aprovació de la Llei 14/2011 de la Ciència, la 
Tecnologia i la Innovació, que estableix un marc que flexibilitza la mobilitat 
dels investigadors del sector públic i les empreses, especialment aquelles 
participades per la Universitat. Entre aquestes mesures, l’article 19 de la 
d’aquesta llei ha establert la possibilitat que les Universitats puguin atorgar 
al seu personal investigador una autorització per prestar serveis, mitjançant 
contracte laboral a temps parcial i de durada determinada en les empreses 
que hagin estat creades o participades per la Universitat. 

Atenent a aquest nou marc legal, i amb l'objectiu d'aconseguir un marc que 
promogui i recolzi la creació d'aquest tipus d'empreses així com la 
transferència dels resultats de la recerca universitària al teixit productiu i 



social a través de les mateixes, tot preservant els interessos i drets 
econòmics de la Universitat, com estableixen els seus Estatuts, la 
Universitat Politècnica de Catalunya ha considerat oportú aprovar la present 
normativa que concreta els requisits i el procediment d’atorgament 
d’aquesta autorització. Aquesta regulació s’ha de completar amb el 
desenvolupament de les altres figures de compatibilitat i mobilitat previstes 
en l’esmentada llei. 

 
 
Article 1. 

 
El rector o rectora de la UPC podrà concedir al seu personal investigador 
l’autorització per prestar serveis en societats mercantils creades o 
participades per la UPC, mitjançant un contracte laboral a temps parcial i de 
durada determinada regulada en l’article 18 de la llei de la Ciència, la 
Tecnologia i la Innovació, en les condicions establertes en la present 
normativa. 

 
 
Article 2. 

 
Als efectes d’aquesta normativa, s’entén per personal investigador aquell 
que, estant en possessió de la titulació exigida, dugui a terme una activitat 
investigadora, entesa com el treball creatiu realitzat de forma sistemàtica 
per incrementar el volum de coneixement, per crear noves aplicacions, la 
seva transferència i la seva divulgació. 

En tot cas, serà considerat personal investigador el personal docent i 
investigador definit en l’article 195 dels Estatuts de la UPC, que tingui 
capacitat investigadora. 

 
 
Article 3. 

 
L’autorització regulada en aquesta normativa només es concedirà per 
prestar serveis en societats mercantils que reuneixin els següents requisits: 

3.1 que la societat estigui participada per la UPC i que la seva participació 
hagi estat autoritzada pel Consell de Govern de la UPC, previ informe del 
Consell Social. 

3.2 que entre la societat i la UPC s’hagi signat un contracte de transferència 
de tecnologia. 



3.3 que el personal investigador que sol·licita l’autorització tingui la condició 
de soci o sòcia de l’empresa, 

3.4 que la societat no tingui cap deute pendent amb la UPC. 
 
 

Article 4. 
 
La sol·licitud d’autorització per prestar serveis en empreses participades per 
la UPC es presentarà pel personal investigador sol·licitant segons model 
normalitzat a la UASLR, que gestionarà la sol·licitud. 

La sol·licitud haurà d’incloure una memòria completa en la que s’exposin els 
motius de la mateixa, la justificació de la participació del sol·licitant en 
alguna actuació relacionada amb l’Estratègia Espanyola de Ciència i 
Tecnologia i d’Innovació i la concreció de les tasques que es vol 
desenvolupar a l’empresa amb la contractació laboral. 

Caldrà adjuntar a la sol·licitud un escrit signat pel legal representant de 
l’empresa en el qual es concreti la proposta del contracte laboral a temps 
parcial de durada determinada que es vol concertar –la dedicació del qual 
afegida a la dedicació a la UPC no podrà excedir un còmput total d’hores de 
dedicació setmanal superior a 56 hores 25 minuts- i en el que es 
comprometi a respectar les condicions de la present normativa. 

La UASLR sol·licitarà a les unitats corresponents un informe respecte al 
compliment dels requisits establerts en la present normativa així com de les 
relacions prèvies que l’empresa tingui amb la Universitat. 

 
 
Article 5. 

 
L’autorització per prestar serveis en societats mercantils i les seves 
pròrrogues, si s’escau, serà atorgada pel rector o rectora, previ informe dels 
vicerectors competents en matèria de recerca i personal acadèmic de la 
UPC, que tindrà en compte els següents aspectes: 

- contribució del sol·licitant al desenvolupament del projecte 
empresarial i la seva participació en alguna actuació relacionada amb 
l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d’Innovació i 

- volum de contractació de l’empresa amb la UPC 
 

- convenis de finançament de becaris 



- convenis de cooperació educativa 
 

- convenis de patrocini o mecenatge amb la UPC 
 
 

En cas d’empreses de nova creació (aquelles que fa menys d’un any que 
han entrat en funcionament), el rector podrà autoritzar la sol·licitud, 
malgrat no tenir cap dels ítems assenyalats, sempre que aprecií que la 
concessió de l’autorització pugui contribuir de forma essencial al 
desenvolupament del projecte empresarial. 

 
 
Abans de formalitzar l’autorització, l’empresa i la UPC han d’acordar, tenint 
en compte les circumstàncies concurrents (pendència de la IP inicial, si 
l’empresa té o no infraestructures pròpies de recerca, objecte del 
contracte...) les normes relatives a la titularitat i explotació de la propietat 
intel·lectual i industrial que es puguin generar per l’activitat del personal 
investigador en l’empresa, que s’haurà de formalitzar en un acord escrit 
entre l’empresa i la UPC. 

 
 
Formalitzat l’acord relatiu a la IP el rector o rectora resoldrà l’autorització 
per a la prestació de serveis a l’empresa. En aquesta autorització 
s‘establiran també els criteris que es tindran en compte per a la pròrroga de 
l’autorització, si s’escau. 

 
 
La resolució d’autorització per prestar serveis en societats mercantils es 
comunicarà al director o directora de la unitat acadèmica d’adscripció. 

 
 
Article 6. 

 
L’autorització per prestar serveis no suposarà en cap cas la modificació de la 
jornada ni l’horari de treball del personal investigador a la UPC. 

L’autorització tindrà una durada màxima d’un any, prorrogable per iguals 
períodes, sempre i quan es mantinguin els criteris establerts en la resolució 
de concessió o de pròrroga. 

El personal investigador que sigui autoritzat per prestar serveis en una 
empresa en cap cas podrà participar amb l’empresa en convocatòries de 



projectes en les que es pugui presentar també la Universitat, si aquesta es 
presenta. L’ incompliment d’aquesta clàusula comportarà la revocació 
automàtica de l’autorització. 

L’empresa procurarà donar un paper actiu i primordial com a soci tecnològic 
a la UPC en les convocatòries de projectes en les que participi. 

L’autorització quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc 
de treball en el sector públic. 

L’autorització quedarà automàticament sense efecte en cas que la UPC deixi 
de participar en l’empresa, llevat que per motius justificats, la UPC consideri 
que el manteniment de l’autorització és beneficiosa per a la Universitat. 

El personal investigador de la UPC està obligat a comunicar a la Universitat 
la finalització de la relació laboral. 

 
 
Article 7 

 
La concessió pel rector o rectora de l’autorització per prestar serveis en 
societats participades per la UPC comporta, en aplicació de l’article 18.3 de 
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
la inaplicació al personal investigador sol·licitant de les limitacions 
establertes en l’article 12.1.b) i d) i 16 de la llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
públiques. 
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