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MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE CATALUNYA I INSTITUCIONS DE
RECERCA AMB PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA DE
LA CORONA UPC.

ANTECEDENTS
La Universitat, en resposta a les demandes de la societat i el sistema
productiu i per tal de complir la seva finalitat i objectius, ha adoptat
una forma d’organització flexible que va ser recollida en els seus
Estatuts. En aquests, a més a més d’establir i desenvolupar les unitats
de la pròpia UPC, s’explicita la figura de les entitats amb participació
de la universitat com una possibilitat organitzativa i s’estableix una
classificació d’aquestes.
Per acord del Consell de Govern núm. 55/2004 de data 26/3/2004 es
va aprovar la normativa per al “Seguiment de les entitats participades
per la UPC”. A l’acord esmentat es feia referència al document
informatiu de “Relació dels ens de la UPC” que es va presentar a
Consell de Govern al juny 2003, amb una classificació de les entitats
participades de la universitat.
L’evolució de les entitats participades, tant en nombre com en
complexitat, fa necessari revisar aquesta normativa per tal de regular
aspectes poc desenvolupats i introduir els canvis necessaris per a
garantir, tant en el procés de creació, modificació i extinció com durant
la vigència de la participació de la UPC, el compliment de la normativa
econòmica

i

patrimonial

i

la

salvaguarda

dels

seus

drets

i

responsabilitats, especialment en les entitats en les quals la UPC
participa, en coordinació i complementarietat amb altres agents, amb
l’objectiu de la transferència al sector productiu dels resultats de la
seva investigació.
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És voluntat de la UPC treballar en comú amb aquestes Institucions de
Recerca per tal de generar projectes comuns i conjuntament formar un
gran pol d’excel·lència científica, tecnològica i del coneixement.
Per tot això, en aquest document, es desenvolupen i expliciten els
circuits interns que hauran de seguir-se al si de la UPC i les
competències i obligacions dels òrgans de govern i dels seus
representants en les entitats.
Així mateix, i pel que fa a les Institucions de Recerca, es desenvolupa
un capítol sobre els criteris i requisits bàsics per a la creació,
reconeixement i activitat de les estructures de recerca, i s’elabora un
marc general que dóna les pautes en aquells aspectes que hauran de
quedar

recollits

especialment

en

aquells

els

corresponents

relacionats

amb

acords

de

l’adscripció

col·laboració,
del

personal

investigador (PDI) de la UPC a Institucions de Recerca, amb la
col·laboració de personal de les Institucions de Recerca en tasques
docents a la UPC i amb la utilització dels serveis UPC per part d’aquest
personal.
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1. ENTITATS PARTICIPADES DE LA UPC.
A l’article 16 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya
es defineixen les entitats participades en les seves formes diferents,
són Entitats amb personalitat jurídica pròpia.
Art. 16.1.: La Universitat Politècnica de Catalunya pot organitzar altres
estructures per a la promoció i el desenvolupament de les seves
finalitats, i pot crear, (...) per si mateixa o en col·laboració amb altres
entitats públiques o privades, entitats amb personalitat jurídica
diferent de la Universitat.
1.1. El Grup UPC
Art. 16.2.: La Universitat Politècnica de Catalunya i les entitats en els
òrgans de decisió, el capital o el fons patrimonial de les quals té
directament o indirectament participació majoritària, constitueixen el
grup d'entitats que es denomina Grup UPC.
1.2. Entitats vinculades a la UPC
Art. 16.3.: Les entitats que tenen com a finalitat realitzar tasques
acadèmiques o de suport a les tasques acadèmiques i en què la
Universitat Politècnica de Catalunya participa amb caràcter minoritari
tenen la consideració d'entitats vinculades a la Universitat Politècnica
de Catalunya
Entenent per tasques acadèmiques, d’acord amb la LOU i amb els
estatuts de la UPC (art. 90), les de docència, de recerca, de
transferència

de

resultats

de

la

universitària.

3

recerca,

d’estudi

i

d’extensió

El Grup UPC juntament amb les entitats vinculades (tipus 1)* formen
el que anomenem CORONA UPC.
Fundació UPC

Entitats
vinculades
de recerca

BSC

I2CAT

CCP
Grup UPC

CENIT
CETaqua

AAUPC

CIIRC
CIMNE

IREC

Edicions
UPC, SL

CREDA

UPC

ICFO

PMT, SL

IBEC

Fundació UPC

AIDIT (SL)

IG

CRM

GIRO
CTM

CEIB

IEEC

UPCnet,
(SL)

CTTC

FCIM

INNOVA 31

CETII

Entitats
vinculades

F. UBUNTU

*
1. Entitats Vinculades de Tipus 1: Es tracta d’entitats amb personalitat jurídica pròpia
promogudes per la universitat, habitualment ubicades als campus de la UPC, i/o
que els seus directius són personal propi de la UPC, i en les que, en funció de la
seva temàtica, el personal docent i investigador de la universitat desenvolupa
part de la seva tasca acadèmica.
2. Entitats Vinculades de Tipus 2. Les que no reuneixen les condicions de les entitats
vinculades Tipus 1, però la universitat té interès en participar-hi.

4

ENTITATS VINCULADES DE RECERCA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BSC: Barcelona Supercomputing Center
CCP: Centre Català del Plàstic
CENIT: Centre d’Estudis i Innovació del Transport
CETaqua: Centre Tecnològic de l’Aigua
CIIRC: Centre Internacional d’Investigació dels Recursos
Costaners
CIMNE: Centre Internacional de Mètodes Numèrics en
Enginyeria
CREDA: Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament
Agroalimentari
CRM: Centre de Recerca en Matemàtica
CTM: Centre Tecnològic de Manresa
CTTC: Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
FCIM: Fundació Centre CIM
GIRO: Gestió Integral de Residus Orgànics
IG: Consorci Institut de Geomàtica
IBEC: Institut de Bioenginyeria de Catalunya
ICFO: Institut de Ciències Fotòniques
IEEC: Institut d’Estudis Espacials de Catalunya
IREC: Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya
I2CAT: Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a
Catalunya

ENTITATS VINCULADES
•
•
•
•
•

AIDIT: Agència d'Acreditació de Projectes d'Investigació,
Desenvolupament i Innovació Tecnològica
F. UBUNTU: Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil
CEIB: Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona
CETII: Consorci de l’Escola Tècnica Industrial d’Igualada
INNOVA 31

GRUP UPC
•
•
•
•
•

AAUPC: Associació d’Amics de la UPC
Edicions UPC
Fundació UPC
PMT: Parc Mediterrani de Tecnologia
UPCnet
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2. CREACIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE LES
ENTITATS PARTICIPADES.

Els Estatuts de la Universitat preveuen la competència del Consell de
Govern i del Consell Social en la creació, modificació i supressió de les
entitats participades, i així mateix concreten el contingut dels acords
d’aquests òrgans de govern.
Pel que fa al Grup UPC, l’article 40 estableix:
La creació, la modificació i la supressió de les persones jurídiques
del Grup UPC, així com la integració d'aquestes en altres entitats,
requereix l'aprovació del Consell de Govern i la del Consell Social,
a proposta del rector o la rectora.
La proposta ha d'incloure, si més no, la denominació, les finalitats, els
Estatuts, els objectius, el pla d'actuació, i la proporció i l'import amb
els quals hi participa la Universitat, la freqüència, no inferior a l'anual,
amb què s'ha d’informar de l'activitat i dels resultats econòmics al
Consell de Govern i al Consell Social, i el procediment per fer-ho.
Pel que fa a les entitats vinculades, l’article 42, estableix el mateix
procés de creació, modificació i supressió que el corresponent a les
entitats del Grup UPC.
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3. SEGUIMENT DE LES ENTITATS PARTICIPADES.

3.1 Necessitat de les mesures de seguiment de les entitats
participades per la UPC.
Les entitats participades, d’acord amb la seva naturalesa, societats,
fundacions etc., es regeixen pels seus propis estatuts, reglaments i la
resta de normativa, tant de dret públic com privat, que els afecta; per
tant, la UPC ha d’establir els seus propis mecanismes de seguiment
per tal d’avaluar les decisions a prendre i fer front, en el seu cas, a les
obligacions i drets que en derivin.
La participació de la UPC pot comportar, en el moment de crear o
concretar la seva participació a l’entitat, l’assumpció d’obligacions de
tipus acadèmic, econòmic, i/o patrimonial i les seves aportacions,
inicialment o durant la vigència de la participació, poden consistir entre
d’altres en:


Vinculació de personal propi de la UPC
desenvolupar-hi una part de la seva activitat.

a

l’entitat



Aportacions econòmiques, d’espais i/o d’equipaments.



Reconeixement de drets al personal propi de les entitats.



Transferència genèrica de coneixement i de relacions.



Vinculació al nom i a la marca de la UPC.

per

La participació de la UPC es veurà reflectida en la reciprocitat de les
aportacions de l’entitat per a la UPC o en d’altres obligacions que
l’entitat té davant els seus partícips.

7

Cal remarcar la necessitat de seguiment durant la vigència de la
participació de la UPC en l’entitat, atès que decisions que es preguin
en el si de l’entitat podrien comportar i requerir a la UPC actuacions
econòmiques/ patrimonials que no poden ser adoptades pels seus
representants sense l’aprovació dels òrgans de govern.

3.2. Mesures de seguiment.
Les mesures de seguiment previstes als Estatuts són d’abast general,
aplicables a totes les entitats vinculades (art. 42), i específiques per a
les entitats que formen el Grup UPC (arts. 40 i 41).
Amb caràcter general, per a totes les entitats participades es preveu:
-

En cas de vinculació de personal docent i investigador o
d’administració i serveis de la UPC, s’ha d’especificar l’abast
d’aquesta adscripció, pel que fa a drets, deures i
responsabilitats.

-

S’ha de regular la freqüència, no inferior a l’anual, amb que s’ha
d’informar de l’activitat i dels resultats econòmics al Consell de
Govern i al Consell Social, i el procediment per fer-ho.

Per a les entitats del Grup UPC, llevat que el Consell de Govern i el
Consell Social acordin un altre procediment, es preveu que la relació
amb la UPC es regularà mitjançant la signatura d’un contracteprograma.

Pel que fa a les entitats vinculades (a partir d’ara Institucions de
Recerca) en les que el PDI de la universitat desenvolupa part de la
seva activitat, l’abast de d’aquesta vinculació es regularà en un
conveni específic.

8

El seguiment d’aquestes entitats es farà a través del seguiment del
compliment del conveni esmentat regulador.

3.3. Sistema d’informació de les institucions de recerca de la
UPC.
S’integraran en un sistema d’informació totes aquelles informacions
que es considerin necessàries per al correcte seguiment de l’activitat
de l’entitat.
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4. ADSCRIPCIÓ DEL PDI DE LA UPC A INSTITUCIONS
DE RECERCA AMB PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA
DE LA CORONA UPC.

4.1. Marc General
4.1.1. L’adscripció de l’activitat de recerca d’un PDI de la UPC a una
Institució de Recerca amb Personalitat Jurídica Pròpia s’ha de produir
prèvia sol·licitud de la Institució a la UPC, conjuntament amb
l’investigador interessat.
L’autorització corresponent per part de la UPC ha de tenir en compte
els beneficis que per a l’investigador i per a la UPC aquesta adscripció
pot representar. L’adscripció fa referència a l’activitat de recerca,
també a l’activitat de docència sempre i quan la Institució porti a
terme activitats de formació reconeguda per la UPC o en nom de la
UPC.

4.1.2. L’adscripció de l’activitat de recerca del PDI de la UPC a una
Institució de Recerca implicarà la generació d’un conveni específic
entre ambdues institucions que reculli els diferents aspectes de la
relació: temporalitat, les contraprestacions econòmiques generals, la
propietat intel·lectual i la seva gestió, la visualització i comptabilitat
dels

resultats,

econòmiques

la
per

gestió

dels

aspectes

projectes,
específics

les

contraprestacions

(reduccions

docents,

complements salarials, etc.) etc.

4.1.3. L’adscripció de l’activitat de recerca del PDI de la UPC a temps
complet serà temporal, i en general total, produint-se un canvi
d’Institució pel que fa a l’activitat de recerca.
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Aquest personal podrà demanar assignació de recursos relacionats
amb la recerca dintre de les convocatòries pròpies de la UPC, sempre
que

la

convocatòria

específica

així

ho

estableixi.

En

les

convocatòries de becaris, aquests hauran d’estar assignats dins d’un
programa de doctorat de l’oferta de la UPC. Tots els becaris de
doctorat hauran de complir l’EPIF (Estatut del Personal Investigador en
Formació).

4.1.4. La sol·licitud i la gestió de projectes d’aquest personal serà feta
en el si de la Institució de Recerca que l’acull. Si la sol·licitud i/o gestió
de projectes és realitza a la UPC, es farà amb una contraprestació
econòmica.

4.1.5. Qualsevol altre tipus de participació del PDI de la UPC en
l’activitat de recerca d’una Institució, de caràcter parcial, serà
considerada

simple

col·laboració

puntual

(conveni

específic

per

projectes R+D+I individuals), però no adscripció, i en aquests casos,
l’activitat de recerca del PDI seguirà adscrita a la UPC i al seu
Departament a tots els efectes. En aquests casos, sempre que el PDI
implicat actuï d’Investigador Principal de projecte, aquest ha de ser
sol·licitat i gestionat des de la UPC, excepte casos justificats que siguin
expressament contemplats en el conveni específic de vinculació entre
la institució de recerca i la UPC.

4.2. Consideracions per autoritzar l’adscripció.
4.2.1. L’adscripció del PDI de la UPC a una Institució de Recerca li ha
de comportar una millora en les seves capacitats de desenvolupament
de la seva recerca per un entorn més adequat, unes línies de recerca
més definides i un millor accés als recursos científics i materials.
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4.2.2. Per a la UPC i les seves unitats bàsiques que cedeixen al seu
PDI, l’adscripció d’investigadors a Institucions de Recerca ha de
comportar una millora en la quantitat i la qualitat de la recerca
produïda i/o millors possibilitats de transferència dels resultats de la
recerca a la societat.

4.2.3. Un PDI-UPC no pot fer cap activitat de recerca sistemàtica,
demanar projectes, signar treballs d’investigació, informes, patents o
qualsevol altre document des d’una Institució de Recerca si prèviament
la UPC no ha autoritzat la seva adscripció.
L’autorització pot ser provisional a l’espera de la signatura dels acords
definitius, en aquest cas, el PDI haurà de demanar el permís al
Vicerector amb competències de Recerca de la UPC i ratificat pel
Rector.

4.2.4. El conveni de col·laboració farà referència a l’activitat de
recerca, també a l’activitat de docència sempre i quan la Institució
porti a terme activitats de formació reconegudes per la UPC, i
s’especificarà la temporalitat de l’adscripció. Quan acabi el seu període
d’adscripció es reincorporarà a la seva tasca de recerca a la seva
unitat bàsica d’origen. A tal efecte, la UPC proveirà dels recursos
necessaris a l’investigador. L’activitat docent romandrà associada a la
unitat

bàsica

de

procedència

de

la

UPC,

excepte

en

el

cas

d’Institucions de Recerca amb activitat docent reconeguda per la UPC,
que podran acollir les dedicacions docents corresponents.
4.3. Conseqüències de l’adscripció.
4.3.1. El PDI-UPC adscrit a una Institució de Recerca segueix sent
membre de la UPC, mantenint íntegrament tots els seus drets i deures
personals.
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4.3.2. La UPC haurà de tenir coneixement detallat de tots el projectes
i convenis concedits al PDI–UPC gestionats per la Institució de Recerca
a on aquest personal està adscrit. Tots aquests projectes i convenis
comptabilitzaran a la unitat bàsica d’origen de l’investigador, sense
perjudici que es comptabilitzin també a la Institució de Recerca en el
seu conjunt, i en la pròpia UPC a efectes d’avaluació.
Aquest

punt

haurà

de

constar

específicament

en

l’acord

de

col·laboració i ambdues parts hauran d’establir un sistema de gestió
d’aquesta informació.

4.3.3. Tot el PDI-UPC adscrit a una Institució de Recerca haurà de fer
constar OBLIGATORIAMENT la seva pertinença a la UPC en totes les
publicacions, participació a congressos, conferències que generi, etc.
El PDI-UPC adscrit es responsabilitzarà personalment d’introduir a les
bases de dades de recerca de la UPC la seva producció. El compliment
d’aquesta norma serà condició imprescindible per la renovació de
qualsevol adscripció.

4.3.4. La propietat intel·lectual i industrial dels resultats generats pel
PDI-UPC adscrit a una Institució de Recerca serà compartida entre la
Institució i la UPC, en els termes descrits en el conveni específic.

4.3.5. El conveni haurà de recollir les compensacions econòmiques
generals que rebrà la UPC per la cessió del seu PDI (adscripció) a una
Institució de Recerca. Així mateix haurà de tenir em compte les
compensacions

específiques

per

cobrir

hipotètics

complements

salarials, reduccions docents i altres que es puguin proposar.
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4.3.6. Sempre que hi hagi una petició de reducció docent per un PDI
s’escoltarà la conveniència o no de la unitat bàsica on està assignat.
S’haurà de garantir la qualitat docent abans de concedir-li aquesta
reducció docent. S’intentarà substituir per un Professor de la mateixa
categoria i si no fos possible com a mínim haurà de ser Professor
Lector. En els casos en que la reducció docent sol·licitada no superi el
60% de la seva dedicació docent, es podrà establir, d’acord amb el
Vicerector de Personal Acadèmic la figura de Professor Associat a
Temps Parcial.

4.3.7. L’adscripció d’un PDI-UPC a una Institució de Recerca comporta
la seva reducció màxima de recursos d’espai de recerca i suport a la
recerca a la unitat bàsica d’origen.

4.4. Col·laboracions del Personal Investigador d’Institucions de
Recerca amb personalitat jurídica pròpia de la Corona UPC a la
Universitat i utilització dels serveis de la UPC per part d’aquest
personal investigador.

4.4.1. Tots els membres de les Institucions de Recerca poden
sol·licitar a la UPC la seva vinculació, d’acord amb les condicions i
requisits establerts en la legislació vigent, com a professor associat
amb dedicació mínima, sempre que l’òrgan de govern competent de la
Institució de Recerca ho autoritzi.
Qualsevol

activitat

docent

superior

a

aquesta

dedicació,

serà

considerada “activitat puntual” (conferència, seminari) i retribuïda com
a tal. Les persones que demanin la vinculació i els hi sigui acceptada,
seran considerades com a personal UPC i tindran els deures i
obligacions com a PDI-UPC adscrit a una Institució de Recerca.
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4.4.2. Els acords específics entre les Institucions de Recerca i la UPC
poden considerar altres tipologies de contractes i dedicacions docents
per als membres de la Corona UPC, com especialistes de reconegut
prestigi.

4.4.3. La UPC disposa d’un ventall de serveis generals de suport a la
comunitat universitària (Biblioteques, Univers, Servei de Llengües,
Edicions UPC, ....) i els posa a disposició del personal de les
institucions de recerca que demanin la vinculació a la UPC i els hi sigui
concedida. Aquest personal tindrà accés als serveis generals de la UPC
en les condicions especials que en cada cas s’estableixin en el conveni
específic entre la Institució de Recerca i la UPC.

Disposició primera:
Aquesta normativa deroga l’anterior.

Disposició final:
Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pels
òrgans competents.

S’annexa el model de conveni per a les institucions de recerca de la
UPC amb la Generalitat de Catalunya.

15

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA INSTITUCIÓ DE RECERCA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

I LA

Barcelona, a .......

REUNITS

D’una part, el Sr. Antoni Giró I Roca rector Magnífic de la Universitat Poltècnica de
Catalunya nomenat pel Decret 46/2006, de 28 de març (DOGC núm.4603 de 29 de
març de 2006), en nom i representació d’aquesta institució, en virtut del què disposa
l’article 67 de l’Estatut de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovat pel Decret
225/2003, de 23 de setembre (DOGC núm. 3982, de 7 d’octubre de 2003), domiciliada a
C/ Jordi Girona, 31 i provista de C.I.F. Núm. Q0818003F.
D’altre part, l’Honorable Sr. Josep Huguet I Biosca, president de la Institució de Recerca
(IR) en nom i representació d’aquesta fundació, constituïda mitjançant escriptura
pública atorgada davant el Notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya Sr.
_______en data _______ , inscrita en el registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya en data ________ amb el número _______ amb domicili a _______ CIF
_______.
Reconeixent-se mútua i recíprocament la capacitat legal necessària per a la
formalització d’aquest conveni de col·laboració

MANIFESTEN

Que en data _______, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de
Catalunya, han constituït la Institució de Recerca , ubicada a _______
Que és voluntat de la Universitat Politècnica de Catalunya (en endavant, UPC) estimular
la col·laboració del seus investigadors i investigadores en les activitats de la Institució de
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Recerca (IR) així com afavorir la utilització dels seus Serveis Generals i de suport a la
recerca en les activitats que dugui a terme la IR.
Que la IR ha de ser un instrument per augmentar la visibilitat i l’impacte científic del
sistema de recerca català, i molt especialment, de la UPC
Que per tal d’aconseguir el màxim impacte de les activitats de la UPC i de la IR en
matèria de recerca, és convenient potenciar la col·laboració entre ambdues entitats, per
la qual cosa convé establir les condicions de les relacions mútues en àmbits com són la
col·laboració científica, la propietat industrial i intel·lectual, l’ús compartit d’instal·lacions i
serveis, la visibilitat mútua, l’adscripció a la IR de la recerca dels investigadors de la
UPC, els seus drets i obligacions, i altres qüestions d’interès mutu.
Que el Consell de Govern de la UPC, en sessió de data _______, va aprovar les
normatives de la UPC reguladores de les institucions de recerca amb personalitat
jurídica pròpia, les quals preveu que la UPC i les institucions de recerca participades
han de formalitzar un conveni .
Que la signatura d’aquest conveni ha estat autoritzada pel Consell de Govern i pel
Consell Social de la UPC en sessió de data _______, respectivament,, i pel Patronat de
en sessió de data .....
Per tot això, ambdues part acorden subscriure el present conveni de col·laboració que
es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera.- Objecte.
És objecte d’aquest conveni de col·laboració establir el marc de relacions entre
ambdues entitats i regular-ne les condicions, en particular pel que fa al personal, l’ús de
serveis, propietat industrial, publicacions, i d’altres.
Segona.- Adscripció del personal UPC a la IR.
1. Procediment d’incorporació del personal de la UPC a la IR.
1.1. El procediment d’incorporació del personal de la UPC a la IR es fa mitjançant
l’adscripció de la seva activitat de recerca i de docència, si s’escau, a la IR per un
període de 3 anys.
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1.2. Cada entitat és responsable dels seus propis procediments de reclutament i
adscripció. En general, el personal de la UPC que s’adscriu a la IR ho fa de dues
formes: com a cap de grup a proposta de la IR o com a membre d’un grup a proposta
del seu cap de grup adscrit. En qualsevol cas, el personal que adscrigui la seva activitat
de recerca des de la UPC a la IR (en endavant, personal adscrit), haurà d’obtenir de la
UPC l’autorització que marquen les normatives en vigor. En concret, és d’aplicació el
procediment establert en l’article 22 del text refós de les normatives de la UPC
reguladores dels instituts de recerca aprovada pel Consell de Govern en data 21 de
març de 2006.
1.3. El personal adscrit a la IR tindrà els mateixos drets i deures que la resta de personal
de la IR, essent d’aplicació idèntiques normatives, regulacions i procediments que a la
resta de personal de la IR.
2. Règim jurídic del personal adscrit
2.1. El personal de la UPC que adscrigui la seva recerca i/o docència a la IR manté els
drets i deures propis de la seva vinculació funcionarial o laboral o de formació amb la
UPC i els lligams amb les estructures de la universitat previstes als Estatuts de la
universitat (departaments, Facultats i Escoles universitàries i Consell d’estudis).
L’adscripció de la recerca a la IR no suposa cap tipus de relació laboral entre el
personal de la UPC i la IR.
2.2. En especial, l’autorització del rector de la UPC per adscriure la recerca i/o docència
a la IR no eximeix al personal acadèmic de la UPC del compliment de les obligacions
derivades de la normativa acadèmico-docent de la UPC i del règim de dedicació
establert amb la UPC.
2.3. A efectes legals, les condicions del treball del personal adscrit són facultat exclusiva
de la UPC, excepte en els aspectes que facin referència a la recerca, on s’adaptaran a
les necessitats i normatives de la IR.
2.4. Ambdues entitats es comprometen mútua i recíprocament a mantenir-se puntual i
permanentment informades sobre qualsevol circumstància que afecti el personal adscrit
(altes i baixes a la IR, llicències, permisos, situacions administratives, incidències,
accidents...) . A aquests efectes, la comunicació s’establirà entre el director del centre i
el vicerector competent en personal investigador.
2.5. la IR inclourà en la seva pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i al personal
adscrit.
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3. Desadscripció.
3.1. L’adscripció de personal investigador pot finalitzar:
a) al final de període pactat
b) a instàncies de la IR, i aleshores la IR haurà de garantir la finalització i justificació dels
projectes que en aquell moment dirigeixi la persona afectada, si n’hi ha, i sempre
d’acord amb la seva normativa i procediments interns.
c) a instàncies de l’interessat/da, per qualsevol causa, amb un preavís de 9 mesos per
part de l’interessat/da, llevat que hi hagi un acord per establir un altre termini.
d) a instàncies del seu cap de grup.
e) per desadscripció del seu cap de grup.
f) per pèrdua de la vinculació amb la universitat.
g) a instàncies de la UPC, i aleshores la UPC haurà de garantir la finalització i
justificació dels projectes que en aquell moment dirigeixi la persona afectada, si n’hi ha, i
sempre d’acord amb la seva normativa i procediments interns.
La resolució de la IR o de la UPC per la qual es declara la desadscripció de personal
serà comunicada a l’altra part, a través del representant que es tingui en la comissió de
seguiment.
4. Compensació per responsabilitats addicionals
La IR té la seva pròpia escala salarial i carrera professional aprovades pel seu patronat.
Les categories i mecanismes de promoció de la IR li són propis, i no coincideixen
necessàriament amb els de la UPC. En especial, certes tasques de gestió de la recerca
poden dur associat un complement salarial.
Si a criteri de la IR, resulta convenient que cert personal adscrit adquireixi noves
responsabilitats i tasques, la IR sol·licitarà l’aprovació per part de la UPC de la nova
responsabilitat proposada, així com del complement retributiu corresponent, si s’escau.
La UPC sotmetrà aquesta aprovació a la seva pròpia normativa i procediments, i
comunicarà la decisió a la IR. El complement salarial corresponent, quan n’hi hagi, anirà
a càrrec de la IR.
D’aquesta forma, i donat que ha estat nomenat com a director/a de la IR, el/la Dr.
_______, de la UPC mitjançant acord , signat entre la IR i la UPC,en data _______, la
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IR transferirà anualment a la UPC, l’import de la retribució corresponent a les tasques
encomanades al seu Director.
En el cas de que hi hagi més personal adscrit amb complements retributius, aquesta
transferència anual serà la suma de tots ells.
5. Reducció docent
Igualment, la IR podrà sol·licitar de la UPC una intensificació -instrumentada mitjançant
la reducció docent- pel cas que un investigador adscrit hagi estat proposat per al
desenvolupament de tasques directives o per motiu d’especial dedicació a la recerca
dins de la IR.
En principi es preveu que la reducció docent que es faci del personal adscrit a la IR
haurà de ser com a màxim d’un 90 %.
La UPC sotmetrà aquesta aprovació a la seva pròpia normativa i procediments, i
comunicarà la decisió a la IR. Aquesta intensificació es cobrirà mitjançant la contractació
per part de la UPC de professorat que cobreixi la docència, com a mínim de la categoria
de Professor Lector; si la reducció docent és parcial s’estudiarà la conveniència amb el
Vicerector de Personal Acadèmic que la substitució sigui amb la categoria de Professor
Associat a temps parcial. Les despeses ocasionades aniran a càrrec de la IR, el qual
transferirà els fons directament a la UPC en la forma i terminis que s’acordin.
Tercera. Accés als serveis de suport a la recerca. Coordinació d’inversions.
1. Als efectes del present conveni, s’entén com a serveis de suport a la recerca les
infraestructures i capacitats científico-tecnològiques que les institucions ofereixen als
seus investigadors. Això inclou els serveis científico-tècnics, però també els bancs de
teixits, les biblioteques i altres instruments o infraestructures de suport.
2. Serveis de Suport a la Recerca.
La IR abonarà el preu d’utilització de serveis de suport a la recerca propietat de la UPC
en base a l’ús real que facin tots els seus investigadors, sempre que aquesta utilització
es justifiqui com a cost d’un projecte de recerca de titularitat la IR.
La UPC facturarà a la IR les quantitats que corresponguin d’acord amb la tarifa per a
usuaris interns aprovada pel Consell Social.

20

3. Coordinació de les inversions en equipament.
Per tal d’optimitzar recursos, la UPC i la IR procuraran coordinar la compra
d’instrumentació científica singular, cercant que aquesta sigui complementària i
mútuament profitosa.
4. Biblioteca i altres beneficis
Tot el personal de la IR té dret a accedir als serveis de la Biblioteca de la UPC d’acord
amb les normes generals d’utilització d’aquestes instal·lacions i en les mateixes
condicions que el personal de la UPC.
Tot el personal de la IR podrà disposar del carnet UPC amb les contraprestacions que
corresponguin als membres dels instituts de recerca participats.
Quarta.- Compensació
LA IR aportarà a la UPC la quantitat d’un 20 % de la part del sou destinat a recerca
(incloent tot tipus de complements) del personal UPC que estigui adscrit a la IR. Es
considera que la retribució d’un Professor és el 60% per aspectes docents i el 40% per
recerca.
Si hi ha ocupació d’espais, s’establiran retorns econòmics del valor real per m² ocupat.
Cinquena.- Sol·licitud i gestió dels projectes de recerca
1. Competència.
L’adscripció de la recerca dóna plena responsabilitat a la IR en la sol·licitud de
finançament i la gestió de projectes de recerca. A l’igual que per a la resta
d’investigadors del centre, els projectes dels investigadors adscrits es presenten i
gestionen exclusivament des de la IR.
2. Disposició transitòria.
Es valorarà cas per cas la conveniència de transferir a la IR els projectes de recerca que
estiguin vius en el moment de la signatura d’aquest conveni. Els que no puguin ser
traslladats es continuaran gestionant per la mateixa entitat que ho estigui realitzant, fins
a la seva total finalització, amb independència de l’adscripció de l’investigador principal.
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Sisena.- Imatge Corporativa i visibilitat
1. En qualsevol publicació o difusió dels resultats científics, (articles, comunicacions,
ponències, participació en congressos, aparició en mitjans de comunicació) i en general,
en tots els documents que es generin amb motiu de la seva activitat, el personal adscrit
farà constar sempre la seva pertinença a la IR i a la UPC.
2. la IR donarà a la imatge corporativa de la UPC com a mínim el mateix tractament i
visibilitat que a la dels altres patrons, d’acord amb les directrius que estableix el seu
patronat.
3. La IR posarà a disposició dels investigadors els mitjans necessaris perquè les dades
referents a publicacions, projectes obtinguts i a qualsevol altre resultat científic estiguin
en tot moment a disposició de la UPC.
4. La UPC podrà fer-ne ús d’aquesta informació a efectes estadístics i en indicadors de
la qualitat i l’impacte de la seva recerca.
La Comissió de seguiment vetllarà per la transparència i agilitat del procés de
comunicació, i establirà els estàndards i criteris que siguin d’interès per la UPC.
Setena - Propietat industrial. Transferència de coneixement i tecnologia.
1. Titularitat
La UPC i la IR seran titulars, a parts iguals, dels drets de propietat industrial i
intel·lectual obtinguts com a conseqüència dels resultats científics, obres, publicacions i
invencions del personal de la UPC adscrit a la IR.
En cas d’autoria compartida, correspon a la UPC el mateix 50% de la titularitat, però
multiplicat pel percentatge de participació de l’investigador adscrit en l’autoria del
coneixement explotable.
2. Manament de gestió
La gestió de l’explotació del coneixement generat a la IR correspon a la IR. Quan la
UPC tingui una participació en la titularitat d’aquest coneixement –segons defineix el
punt anterior- la IR comunicarà la UPC, a través del Centre de Transferència de
Tecnologia (CTT), l’existència del coneixement, i la UPC manifestarà el seu interès per
autoritzar la seva explotació dintre d’un termini màxim de 60 dies. En cas que la UPC no
es pronunciï durant aquest termini, el silenci s’entendrà com autorització.
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Si ambdues institucions estan interessades en explotar el coneixement, i consideren
que és convenient que l’explotació sigui duta a terme per una sola entitat, l’explotació
recaurà de manera automàtica sobre la IR. A aquests efectes, la UPC farà un
manament de gestió en favor de la IR perquè gestioni i exploti segons els seus
procediments i en el nom d’ambdues institucions, la sol·licitud i manteniment dels
eventuals títols de protecció de la PI generada. LA IR s’obliga a remetre a la UPC, a
través del CTT, qualsevol document, comunicació o notificació relatius al procediment
de protecció i explotació. LA IR s’ocuparà de totes les gestions de protecció i explotació
de la PI, que inclouen entre d’altres, l’estudi, la redacció, la tramitació i el manteniment
de les sol·licituds de patent, les despeses associades a la protecció, la comercialització,
l’explotació, la defensa i el seguiment.
En el cas que la IR decideixi encarregar a la UPC la gestió de l’explotació del
coneixement, la IR farà un manament de gestió en favor de la UPC perquè gestioni i
exploti segons els seus procediments i en el nom d’ambdues institucions, la sol·licitud i
manteniment dels eventuals títols de protecció de la PI generada. La UPC s’obliga a
remetre a la IR qualsevol document, comunicació o notificació relatius al procediment de
protecció i explotació. La UPC s’ocuparà de totes les gestions de protecció i explotació
de la PI, que inclouen entre d’altres, l’estudi, la redacció, la tramitació i el manteniment
de les sol·licituds de patent, les despeses associades a la protecció, la comercialització,
l’explotació la defensa i el seguiment.
El manament de gestió pot incloure clàusules específiques i limitacions en les
condicions d’explotació. En tots els altres aspectes no limitats, cedeix el control de
l’explotació a l’entitat gestora.
3. Retorns
Els imports que s’obtinguin al llarg del temps per l’explotació de la PI, es destinaran a
cobrir les despeses directes en les que l’entitat gestora hagi incorregut fins el moment
per raó de la protecció, la comercialització, l’explotació, la defensa i el seguiment del
coneixement. Si es produeixen retorns superiors, es destinaran a abonar a l’entitat
gestora, en concepte d’honoraris de gestió, un percentatge sobre aquestes despeses
equivalent al percentatge de titularitat que correspongui a l’altre titular. Per despeses
directes s’entendrà despeses efectivament incorregudes i directament lligades a
l’explotació del coneixement transferit, sense que procedeixi cap repercussió de
despeses fixes o d’estructura. Els retorns en excés d’aquesta quantitat es repartiran
d’acord amb els percentatges de titularitat respectius.

23

4. Declinacions
Si la part que actua com a entitat gestora de l’explotació decideix deixar de pagar les
despeses que es derivin del manteniment de la protecció de la PI, ho comunicarà
expressament a l’altra part amb antelació suficient, i perdrà els drets sobre futurs retorns
en favor de l’altra part.
Les parts podran cedir, sense el consentiment de l’altra part i en qualsevol moment, els
seus drets sobre la PI a una entitat vinculada, sempre i quan aquesta entitat assumeixi
de forma íntegra les obligacions que es deriven de la present clàusula, prèvia notificació
a l’altra part.
5. Comunicacions
Sense perjudici de les comunicacions mitjançant la comissió de seguiment prevista en
aquest conveni, els requeriments i comunicacions d’aquesta clàusula es realitzaran per
qualsevol mitjà per escrit que deixi constància de l’enviament, servint a aquest efectes el
burofax, la carta certificada, o inclús el fax.
Vuitena.- Vigència.
Aquest conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura i tindrà una vigència
indefinida.
El conveni s’extingirà per qualsevol de les causes previstes a l’ordenament jurídic vigent
i en cas que la Universitat se separi de la IR, prèvia la tramitació de l’expedient
corresponent d’acord amb les normatives de la UPC reguladores dels Instituts de
recerca.
L’extinció efectiva del conveni per qualsevol causa es no es produirà fins el moment de
la finalització de les adscripcions del personal en vigor a la data d’extinció. Igualment, la
IR i la UPC hauran de liquidar les obligacions mútues prèviament contractades, si n’hi
ha.
Novena.- Comissió de seguiment.
Es crearà una comissió de seguiment d’aquest conveni, establerta com a comissió mixta
paritària composada per 2 representants de la IR i 2 representants de la UPC, nomenats
a la signatura d’aquest conveni.
Disposició final.-
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Mitjançant aquest contracte queden anul·lats tots els anteriors, que facin referència al
objecte d’aquest contracte

I perquè així consti, se signa el present conveni marc de col·laboració, per duplicat
exemplar a la ciutat i data a l’encapçalament indicades.

Rector,

President

Universitat __________________

Fundació __________________________
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