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NORMATIVA REGULADORA DE LES ENTITATS VINCULADES DE RECERCA DE 
LA UPC   
 

 

Preàmbul 
 

I. 
L’activitat de recerca de les Universitats ha estat objecte d’una important evolució en 
les dues últimes dècades, de manera que la generació de coneixement desenvolupada 
pel personal docent i investigador ha passat de desenvolupar-se exclusivament en el si 
de la pròpia Universitat, a interactuar amb entitats externes, sovint vinculades a la 
mateixa Universitat. 
 
Des de les administracions central i autonòmica s’ha fomentat activament la creació 
d’aquestes estructures, que han adoptat diferents fórmules. En concret, el model de 
centres de recerca de Catalunya (CERCA) s’ha desenvolupat quantitativament i 
qualitativament en els darrers deu anys, i ha assolit nivells d’excel·lència científica en 
diverses àrees. És un model caracteritzat per estructures de gestió àgils i autònomes, 
que permeten la captació de talent investigador, i l’eficiència en l’assoliment de fons 
competitius sobre la base d’una activitat científica d’alt nivell. 
 
Com assenyala la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, la 
mobilitat juga un paper essencial en el desenvolupament professional de l'investigador 
i, per tant, en el progrés científic. Organitzar-la i planificar-la, tant a escala nacional com 
internacional, constitueix un element fonamental en matèria de política científica, tal i 
com ho demostren les diferents accions i programes de cooperació internacionals 
desenvolupats en els successius Programes Marc de la Unió Europea. 
 
En aquest context, aquesta Llei va preveure la possibilitat d'adscripció del personal 
docent i investigador a d’altres organismes públics o entitats diferents dels del seu destí, 
mitjançant el corresponent procediment de mobilitat. 
 
D’altra banda, la disposició addicional segona de la Llei 2/2014, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic de la Generalitat de Catalunya reconeix 
també aquesta mobilitat, i desenvolupa els complements retributius que pot percebre 
el personal investigador adscrit als centres de recerca. 
 
 
II. 
La UPC participa actualment en 14 centres de recerca (8 dels quals són CERCA). El valor 
més destacable amb què la UPC hi contribueix és sens dubte el capital científic i 
tecnològic aportat pel seu personal docent i investigador. Entre els mecanismes de 
seguiment de la vinculació, les condicions d’adscripció del personal constitueixen un dels 
elements més rellevants. El règim d’adscripció del PDI pot contemplar la realització de 
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tasques de recerca, desenvolupament tecnològic, transferència i difusió del 
coneixement, o inclús funcions de direcció dels centres o de gestió de programes. 
 
La relació de la UPC amb les seves entitats participades es recull a l’article 24.3 dels seus 
Estatuts amb caràcter minoritari. 
 
Per tal de disposar d’un inventari del conjunt de les entitats en què la UPC participa, el 
Consell de Govern, en la seva sessió de 30 de març de 2017, va aprovar la creació del 
Registre de les Entitats Participades per la UPC. Es tracta d’un inventari que recull, 
fonamentalment, els aspectes jurídics més rellevants, i que regula els procediments 
lligats a la vinculació i la representació de la universitat en els seus òrgans de govern. 
 
Entre les entitats participades, les que anomenem “Entitats Vinculades de Recerca 
(EVR)” constitueixen un subgrup singular que requereix d’una atenció específica, i que, 
sens perjudici del control de caire legal, es focalitzi en aspectes més relacionats amb 
l’activitat desenvolupada. 
 
Les EVR de la UPC disposen d’una normativa que data de l’any 2008. Es tracta d’un marc 
de col·laboració aprovat per Consell de Govern el 15 de maig, que es complementa, per 
a cada entitat, amb la subscripció d’un conveni específic. 
 
Les diferents casuístiques que recullen aquests convenis han posat de manifest 
l’heterogeneïtat de les relacions i la conveniència de renovar aquest marc, en el sentit 
d’incorporar mecanismes que garanteixin l’acompliment de la legalitat actual i dels 
compromisos adquirits. 
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NORMATIVA REGULADORA DE LES ENTITATS VINCULADES DE RECERCA 
(EVR) DE LA UPC 
 

Títol I. Disposicions generals, principis d’actuació i procediment de 
vinculació de les EVR 
 

Article 1. Objecte.  
 
1. La present normativa estableix i regula els requisits, criteris i procediments per 

vincular entitats de recerca a la UPC, les condicions de l’adscripció del personal de la 
UPC a les mateixes, així com els mecanismes de seguiment i control de la vinculació. 

  

Article 2. Característiques de les entitats vinculades de recerca. 
 
1. Es podran vincular a la UPC, com a entitats vinculades de recerca (en endavant EVR) 

mitjançant conveni, les entitats que reuneixin les següents característiques: 
 
a) Han de ser organismes independents amb personalitat jurídica pròpia.  
b) Han de ser entitats de dret públic o entitats privades en les que la UPC participi 

amb caràcter minoritari.  
c) Han de tenir com a finalitat la realització d’activitats de recerca científica i 

tècnica, el desenvolupament tecnològic, la transferència i la difusió del 
coneixement i la innovació.  

d) Han de tenir implantada la prevenció de riscos laborals d’acord amb la legalitat 
vigent, i han d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
financeres, fiscals i laborals. 

Article 3. Criteris de vinculació i principis d’actuació. 
 
1. La vinculació d’una EVR a la UPC ha de procurar que s’aconsegueixin els següents 

objectius : 
 
a) Per a la UPC i per a les seves unitats acadèmiques, la vinculació de l’entitat ha de 

comportar una millora en la quantitat i la qualitat de la recerca produïda i/o en 
les possibilitats de transferència dels resultats de la recerca a la societat. La 
vinculació ha de suposar, també, un instrument per augmentar la visibilitat i 
l’impacte científic de la UPC.  

b) Per al personal adscrit a una EVR l’adscripció li ha de comportar una millora en 
les capacitats de desenvolupament de la seva recerca, al disposar d’un entorn 
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més adequat, unes línies de recerca més definides i un millor accés als recursos 
científics i materials. 

c) La vinculació de les EVR a la UPC no pot suposar despeses econòmiques, més 
enllà de les previstes en el propi conveni, estatuts, o d’altres instruments 
reguladors de l’EVR. Pel cas que es generin despeses no previstes en els 
esmentats instruments, aquestes hauran de ser degudament compensades per 
l’entitat a la Universitat.   

Article 4. Vinculació de les EVR a la UPC. 
 
1. La vinculació d’una entitat de recerca a la UPC s’ha de regular en un conveni de 

col·laboració que requereix l'aprovació, a proposta del rector/a, del Consell de 
Govern i del Consell Social de la UPC.  
En aquest conveni es vetllarà per garantir el compliment del principi de cooperació 
entre administracions i, en especial, les relacions entre la UPC i la entitat de recerca 
es guiaran pels següents principis: 
 
a) el principi de confiança recíproca i benefici mutu. 
b) el principi d’eficàcia en els compliment dels objectius fixats. 
c) el principi d’eficiència en l’assignació i utilització de recursos públics. 

 
2. El conveni de vinculació ha de preveure, com a mínim, els següents aspectes: 

 
a) el procediment i les condicions de l’adscripció del personal de la UPC, 

especificant els retorns que ha de percebre la UPC si s’escau, els complements 
retributius que pugui percebre el PDI adscrit a càrrec de l’EVR, el procediment i 
les condicions de les reduccions docents que pugui sol·licitar el PDI de la UPC 
adscrit a l’EVR, així com qualsevol altre qüestió que afecti a l’adscripció. 

b) la protecció, titularitat, gestió i explotació de resultats de la propietat 
intel·lectual i industrial (en endavant, PI) generada pel PDI adscrit.  

c) si escau, els convenis regularan també les condicions d’utilització dels serveis de 
la UPC per part de l’EVR. 

d) les qüestions d’imatge d’acord amb el previst en la present normativa. 
e) la durada del conveni que no podrà ser superior a 4 anys, prorrogable de mutu 

acord per períodes anuals successius fins un màxim de 4 anys.  
f) els mecanismes de seguiment, la forma i freqüència, que com a mínim ha de ser 

anual, amb què s'ha de retre comptes als òrgans de govern de la UPC. 
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Títol II. Adscripció del PDI de la UPC a les EVR 
 

Capítol I. Qüestions generals de l’adscripció. 

Article 5. Àmbit subjectiu.  
 
1. Es pot adscriure a les EVR el PDI de la UPC, funcionari o contractat, per desenvolupar 

les funcions de recerca, transferència i/o innovació, sempre que així s’hagi previst 
en el conveni signat entre l’EVR i la UPC. 

 
2. En cap cas es poden adscriure a les EVR els professors associats. 
 
3. El Personal d’Administració i Serveis no podrà ser adscrit a una EVR. La seva 

vinculació a una EVR de caràcter públic es podrà fer d’acord amb els procediments 
previstos en la normativa vigent (comissió de serveis, serveis especials en altres 
administracions, excedències...).  

 

Article 6. Àmbit material.  
 

1. El personal investigador adscrit a les EVR podrà realitzar les següents tasques: 
 
a)  recerca científica i tècnica,  
b) desenvolupaments tecnològics, transferència o difusió de coneixement,  
c) direcció de centres de recerca, instal·lacions científiques i/o programes i 

projectes científics.  
 
2. No és objecte d’aquesta normativa l’adscripció de professorat per a realitzar tasques 

docents en altres entitats, que es regularà per la normativa específica que sigui 
d’aplicació. 

 

Article 7. Durada. 
 
1. L’adscripció segons l’Article 8 de l’activitat de recerca del PDI de la UPC a una EVR 

serà sempre temporal, sense que en cap cas es puguin autoritzar adscripcions 
superiors a 4 anys de durada, prorrogables per períodes d’igual o inferior durada, i 
en tot cas s’hauran d’actualitzar anualment.  
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Article 8. Adscripció del PDI. 
 
1. Amb caràcter general, l’adscripció del PDI de la UPC a una EVR serà per a la totalitat 

de la seva activitat de recerca, i la sol·licitud i gestió dels projectes de recerca 
(nacionals o internacionals, competitius i no competitius, públics i privats) es 
realitzarà a través de l’EVR.  
 

2. Els projectes de convocatòries que tenen com a objectiu impulsar i premiar 
l'excel·lència de la recerca de professors o investigadors individuals, així com els 
projectes en els que la sol·licitud només hi ha un únic investigador o investigadora, 
encara que pugui contractar a d’altres investigadors o investigadores per a dur-lo a 
terme, (per exemple ICREA Acadèmia, ajuts ERC Starting Grant, Consolidator Grant, 
Advanced Grant, Synergy Grant), que hagin estat aconseguits per professorat de la 
UPC seran gestionats, amb caràcter general, per part de la UPC. Excepcionalment, 
les dues entitats podran acordar, en el moment de la sol·licitud d’un projecte 
d’aquest tipus, que sigui gestionat a través de l’EVR, establint-se mecanismes de 
compensació addicionals, tal com s’indica a l’Article 10.  Anàlogament, aquells 
projectes on més del 50% de l’equip investigador a l’EVR és professorat de la UPC, 
seran duts a terme i gestionats a través de la universitat. 

 
3. El personal adscrit a una EVR tindrà els mateixos drets i obligacions, en la mesura 

que la naturalesa del vincle del personal adscrit ho permeti que la resta de personal 
de l‘EVR, essent d’aplicació idèntiques normatives, regulacions i procediments que 
a la resta de personal investigador de l’entitat pel que fa a l’activitat de recerca. 

 

Article 9. Autorització de l’adscripció. 
 
1. La sol·licitud d’autorització d’adscripció ha d’anar signada pel PDI de la UPC, pel 

director/a o legal representant de l’EVR, i informada pel director/a del departament 
al que pertanyi de la UPC, i ha de concretar la durada, les activitats a desenvolupar i 
les reduccions docents que, si escau, es sol·licitin.  
 

2. Les condicions de l’autorització i, si escau, els complements retributius, quedaran 
fixades en un document signat pel vicerector/a competent en matèria de recerca de 
la UPC, el director/a de l’EVR i pel PDI adscrit, que s’annexarà al conveni de vinculació 
de l’entitat amb la UPC. 
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3. En el cas que durant la vigència de l’adscripció es produeixin modificacions en les 
condicions establertes, es seguirà el mateix procediment que l’utilitzat per aprovar-
la, deixant-ne constància escrita. 

 

Article 10. Compensació.  
 
1. Amb l’objectiu de compensar a la UPC per l’adscripció del personal, les EVR abonaran 

a la UPC un cànon equivalent a un mínim del 10% del sou (incloent tot tipus de 
complements reconeguts al PDI de la Universitat) del PDI de la UPC que estigui 
adscrit a l’entitat. Excepcionalment, i per causes degudament acreditades, el 
conveni podrà preveure altres formes de compensar a la UPC. En el cas de les 
convocatòries indicades a l’Article 8.2, el cànon serà la diferència entre la retribució 
del PDI adscrit (amb dedicació a temps complet) i el sou corresponent a una 
dedicació màxima a temps parcial amb la mateixa categoria. 
 

2.  En el cas que la UPC participi a l’entitat amb una aportació anual de recursos, 
aquesta aportació podrà contemplar una part, o bé la totalitat de la compensació 
prevista en el punt anterior, així com d’altres conceptes que prèviament s’hagin 
pactat i valorat econòmicament com espais, recursos materials, personal de suport, 
o accés als serveis de biblioteques. 

 
3. Quan la compensació a la UPC sigui econòmica, el cànon serà facturat per la UPC, en 

la forma i terminis establerts als convenis de col·laboració amb l’EVR, a través de 
l’Àrea de Recerca i Transferència de la UPC. 

 
4. Estar al dia en el pagament del cànon és requisit indispensable per a la renovació de 

les adscripcions del PDI de la UPC i, per a la renovació dels convenis de vinculació 
amb l’EVR, sense perjudici de la facultat de la UPC per resoldre el conveni 
d’adscripció per incompliment en qualsevol moment. 

 
5. A banda del cànon, l’EVR haurà d’abonar a la UPC les tarifes d’utilització d’espais i 

els preus dels serveis utilitzats d’acord amb les tarifes establertes a les Bases 
d’Execució del Pressupost.  

 
6. Els overheads dels convenis de cooperació educativa i altres convenis que es puguin 

establir entre la UPC i l’EVR, seran els establerts a les Bases d’Execució del Pressupost 
de la UPC.  

 
 
Article 11. Participació de PDI de la UPC a projectes concrets de recerca de l’EVR  
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1. El PDI de la UPC, prèvia sol·licitud motivada, es podrà adscriure a una EVR per a la 
seva participació a un projecte o un programa concret, per dur a terme activitats de 
recerca.  

 
2. L’autorització de la participació de PDI a una EVR es pactarà abans de l’inici del 

projecte i haurà de determinar, per a cada projecte, la durada, la modalitat en la que 
es produeix aquesta autorització (d’acord amb l’article 12.2) i les condicions 
econòmiques de compensació a la UPC, que en cap cas han de ser inferiors a les que 
correspondrien en cas d’adscripció total en proporció al temps dedicat a la recerca 
efectuada en l’EVR. 

 
3. La sol·licitud d’autorització es formularà per part de l’investigador, i ha de tenir el 

vistiplau del/de la director/a o representant legal de l’EVR, i del/de la Vicerector/a 
competent en matèria de recerca, i especificarà la durada exacta del projecte o 
programa per la qual se sol·licita. 

 
4. La UPC serà compensada adequadament pel PDI de la UPC que desenvolupi activitats 

de recerca en projectes i programes concrets per adscripció a les EVR. Aquesta 
compensació es determinarà en convenis bilaterals entre la UPC i les EVR i es tindran 
en compte les diferents modalitats de participació previstes a l’article 12 i a les 
convocatòries corresponents. 

 
 

Article 12. Participació conjunta UPC-EVR en projectes de recerca 
 

1. La participació conjunta en projectes o programes de recerca es podrà dur a terme 
com a membres individuals dins del mateix consorci, o també en qualsevol de les 
modalitats descrites a l’article 12.2. En qualsevol cas, la definició de la modalitat 
haurà de regir-se sempre pel que estableixi la convocatòria i requerirà una avaluació 
de les oportunitats que ofereixen les diverses modalitats, recollint-se les condicions 
específiques de participació en els convenis bilaterals. 

 
2. La participació en els projectes es podrà dur a terme en les següents modalitats: 

 

a) Com a Tercera Part contra pagament, quan la UPC aporti recursos al projecte o 
programa de la EVR per les feines dutes a terme en el marc d’aquest, a canvi 
d’una contraprestació. En aquest cas, s’hauran de compensar adequadament els 
costos de la UPC. (Third Party against payment). 

b) Com a Tercera Part sense pagament (Third Party free of charge). Aquesta 
modalitat estarà només justificada per necessitats específiques que seran 
valorades i acceptades expressament pel Vicerector competent en matèria de 
recerca, i que comportarà que els recursos de la UPC seran justificats per les EVR 
en els projectes esmentats. 
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c) Entitat Afiliada o amb vincle legal (Linked Third Party), quan l’EVR participi en un 
projecte justificant aquesta participació conjunta pel vincle legal existent o el 
control de l’EVR per part de la UPC. En aquest cas, cada part, UPC i EVR, tindrà 
una participació concreta, farà les seves tasques i executarà el seu pressupost, i 
l’entitat beneficiària serà qui reparteixi la compensació entre les parts.  

d) Cal tenir en compte que la participació en projectes i programes de recerca no 
sempre va dirigida exclusivament a compensar per la participació de PDI o 
personal, si no que pot contemplar altres formes de col·laboració i compensació 
de despesa com poden ser equipaments o infraestructures. En aquests casos 
s’hauran de determinar les condicions sota les quals es duen a terme aquestes 
compensacions. 

 
3. La participació als projectes i programes es pot dur a terme a les instal·lacions de les 

EVR o de la UPC. Aquest fet determinarà l’entitat beneficiaria dels costos indirectes 
derivats de la participació conjunta. Aquest detall s’haurà d’informar i recollir en les 
sol·licituds de participació i en els convenis bilaterals. 

 
4. La UPC forma part d’associacions o entitats, que pel fet de contribuir en aquestes 

mitjançant una aportació anual, és susceptible de rebre recursos per a projectes de 
recerca. La participació de les EVR en qualsevol de les modalitats en aquells 
programes o projectes on la UPC hagi de pagar una contribució o cànon, requerirà 
una compensació econòmica a la UPC, corresponent al 10% del pressupost atorgat 
a l’ERV per a cada projecte que li hagi estat atorgat en el marc d’aquesta 
col·laboració. En qualsevol cas l’interès de les EVR en participar en aquest tipus de 
projectes s’haurà de manifestar a la UPC amb anterioritat a l’inici del projecte.  

 
5. La UPC compartirà amb les EVR l’accés a les seves eines de justificació i a la 

informació, amb l’objectiu de justificar despeses pròpies de la UPC en els projectes 
on es participi conjuntament. Aquest accés es farà prèvia sol·licitud de l’entitat, i en 
la que caldrà indicar les dades del projecte en el qual s'ha participat, les hores de 
dedicació per període, així com qualsevol altra despesa que s’hagi pogut incórrer 
derivada de la participació en el projecte.  

 
6. En cas de participació conjunta a projectes on la UPC sigui la part beneficiària, l’EVR 

es compromet a complir amb els requeriments establerts a les convocatòries, així 
com a les peticions d’informació i aclariments que puguin ser requerits. Cada entitat 
serà responsable de les seves justificacions i treballs en el marc dels projectes i 
contractes en els que col·laborin. 

 

Capítol II. Complement retributiu del PDI adscrit 
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Article 13. Complement retributiu. 
 
1. D’acord amb el disposat en la disposició addicional dotzena de la llei 2/2014, de 20 

de març, de mesures financeres, administratives, fiscals i del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya, si el personal adscrit a una EVR efectua tasques de 
director/a d’una EVR, d’instal·lacions científiques o de programes o projectes 
científics que s’hi desenvolupin, pot percebre, mentre efectua aquesta activitat, una 
compensació econòmica a l’empara de l’article 72 de la llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya. 

 
2. L’import del complement retributiu regulat en el punt 1 d’aquest article serà decidit 

per l’òrgan competent de l’EVR i comunicat a la UPC, per tal que es procedeixi al seu 
abonament mitjançant la seva nòmina ordinària, en la forma i terminis que s’acordin. 
En aquests casos, i donat que el motiu de retribució són tasques de direcció pactades 
prèviament entre les entitats, els complements retributius estaran exempts 
d’overhead addicionals que estableix la UPC de forma regular per la contribució en 
projectes de recerca. 

 
3. Els complements retributius que percebi el PDI adscrit per la seva participació en les 

activitats de l’EVR s’abonaran al professor a través de la nòmina de la UPC. En 
aquests casos, el complement quedarà subjecte a la política i normativa general de 
regulació d’aquests complements que tingui establerta la UPC per tot el seu 
personal. 

 
4. En tots els casos, l’EVR ha de compensar a la UPC del cost del complement.  
 

Article 14. Incompatibilitat. 
 
1. El pagament de qualsevol quantitat al PDI a temps complet de la UPC per compensar 

la recerca desenvolupada a l’EVR, s’ha de vehicular sempre a través de la UPC 
d’acord amb les seves normes i procediments interns. Les EVR no poden efectuar 
directament pagaments de cap quantitat sota cap concepte al PDI a temps complet 
de la UPC. 

 
2. La percepció per part de PDI a temps complet de la UPC de qualsevol quantitat o 

remuneració directament de l’EVR, suposarà una vulneració de la normativa 
d’incompatibilitats aplicable al PDI de la UPC i comportarà l’exigència de les 
responsabilitats disciplinàries que corresponguin.  
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3. Els convenis de vinculació han de preveure l’obligació de les EVR de col·laborar i 
facilitar la informació que la Universitat li pugui requerir en qualsevol moment, per 
garantir el compliment de la normativa d’incompatibilitats del seu personal. 

 
 
 
 

Capítol III. Règim jurídic del personal adscrit. 
 

Article 15. Règim jurídic del personal adscrit. 
 
1. El personal de la UPC que adscrigui la seva recerca a una EVR manté els drets i deures 

propis de la seva vinculació funcionarial o laboral amb la UPC, així com els lligams 
amb les unitats i estructures previstes als Estatuts de la Universitat. Tot això sense 
perjuidici del que estableix l’article 8.3. 

 
2. L’adscripció a l’EVR no suposa cap tipus de relació laboral entre el PDI de la UPC i 

l’EVR. En especial, l’autorització de la UPC per adscriure la recerca a l’EVR no eximeix 
al PDI de la UPC del compliment de les obligacions derivades de la normativa 
acadèmica de la UPC i del règim de dedicació establert amb la UPC.  

 
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 l’EVR, i en matèria de seguretat i salut en el treball 
i prevenció de riscos laborals que s’adaptaran a la normativa vigent, així com a 
l’establert a l’article 19 de la present normativa. 

 
4. La UPC i l’EVR inclouran al conveni el compromís mutu de mantenir-se puntual i 

permanentment informades sobre qualsevol circumstància que afecti el personal 
adscrit (altes i baixes a la EVR, llicències, permisos, situacions administratives, 
incidències, accidents...). 

 

Article 16 . Reducció docent. 
 
1. L’EVR podrà sol·licitar a la UPC que atorgui al PDI adscrit una reducció docent per 

incentivar la recerca desenvolupada a l’entitat per un període determinat. 
 
2. La reducció docent d’un PDI no pot ser superior al 50% de la seva dedicació, excepte 

que es tracti del director/a de l’entitat. 
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3. Les compensacions específiques que l’EVR haurà d’abonar a la UPC per a reduccions 
docents es calcularan a partir del sou de la mateixa categoria docent del PDI adscrit.  

 
4. La reducció docent serà sol·licitada pel PDI, amb el vistiplau del director/a de l’EVR i 

serà resolta pel vicerector/a competent en matèria de recerca, previ informe del 
vicerector/a competent en matèria de personal docent i investigador, i escoltat el 
director/a del departament. 

 
5. Les condicions de la reducció quedaran fixades en un document signat per la UPC, 

l’EVR i pel PDI adscrit, que s’annexarà al conveni de vinculació, i que caldrà  
comunicar al Servei de personal als efectes oportuns. 

 

Article 17.- Filiació i Indicadors. 
 
1. La UPC figurarà com a primera filiació, en totes les publicacions (articles, 

comunicacions, etc.), ponències, participació en congressos, conferències, 
contractes i projectes de recerca, aparició en mitjans de comunicació i en general, 
en tota la documentació que es generi amb motiu de la activitat del personal adscrit 
a l’EVR. Tot això sense perjudici del que s’estableix en els convenis entre la UPC i 
l’entitat vinculada de recerca pel que fa a la segona filiació..  
 

2. Per comunicar la filiació en les publicacions se seguiran les indicacions descrites pel 
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius:  

a. Signatura i filiació institucional: 
https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/signatura-filiacio-institucional 

b. Filiació institucional i dobles vinculacions - Investigadors UPC adscrits a 
entitats vinculades de recerca: 
https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/signatura-filiacio-
institucional#investigadors-upc-adscrits-entitats-vinculades-recerca 

A més, el personal adscrit haurà d'indicar la UPC sempre com a primera filiació (o 
filiació preferent) també en els identificadors d'autor (o perfils públics) de les bases 
de dades bibliogràfiques (Scopus, Publons - WoS, Google Scholar, etc.) i en les 
respostes a potencials consultes que els gestors de les bases de dades (Clarivate 
Analytics, Elsevier, etc.) els puguin plantejar en relació a la seva filiació.  
El compliment d’aquestes normes serà condició imprescindible per la continuïtat de 
qualsevol adscripció. 

 
3. El PDI de la UPC adscrit es responsabilitzarà personalment de que la seva producció 

científica s’introdueixi en els sistemes d’informació corporatius de la recerca de la 
UPC (actualment, DRAC i FUTUR). El compliment d’aquesta norma serà condició 
imprescindible per la continuïtat de qualsevol adscripció.  

https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/signatura-filiacio-institucional
https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/signatura-filiacio-institucional#investigadors-upc-adscrits-entitats-vinculades-recerca
https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/signatura-filiacio-institucional#investigadors-upc-adscrits-entitats-vinculades-recerca
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4. La UPC ha de tenir coneixement detallat de tots el projectes i convenis concedits al 

PDI de la UPC i gestionats per l’EVR. Els convenis preveuran específicament 
l’obligació de l’EVR de col·laborar i facilitar a la UPC la informació que a l’efecte li 
sigui requerida en qualsevol moment. 

 
5. Tots aquests projectes i convenis comptabilitzaran a la unitat d’origen de 

l’investigador/a, sense perjudici que es comptabilitzin també a l’EVR en el seu 
conjunt, i a la pròpia UPC a efectes d’avaluació. Aquest aspecte ha de constar 
específicament en el conveni de vinculació i, ambdues parts hauran d’establir els 
procediments i sistemes de gestió que els permeti compartir aquesta informació.  

 
6. La UPC podrà fer ús d’aquesta informació a efectes estadístics i en indicadors de la 

qualitat i d’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. 

 
7. Únicament el PDI de la UPC adscrit a una EVR, i de conformitat amb els procediments 

establerts en aquesta normativa, pot filiar la seva recerca a una EVR. L’incompliment 
de l’establert en aquest article suposa una vulneració de la normativa 
d’incompatibilitat del PDI de la UPC, i podrà donar lloc a les responsabilitats que 
escaiguin, d’acord amb la normativa aplicable en cada cas.  

 

Article 18. Règim de dedicació del personal adscrit. 
 
1. L’activitat de recerca desenvolupada pel PDI adscrit a les EVR es tindrà en compte 

als efectes del còmput de punts PAR (punts per activitats de recerca) i punts PATT 
(punts per activitats de transferència de tecnologia), sempre que estiguin 
incorporades als sistemes d’informació de la UPC. 
 

2. En tot cas, el règim de dedicació del PDI adscrit serà l’establert en cada cas a la 
normativa vigent de la UPC. 

 

Capítol IV. Resultats de la recerca. 
 

Article 19. Propietat intel·lectual i industrial (PI). 
 
1. Titularitat. La UPC i l’EVR seran titulars, a parts iguals (és a dir 50% UPC i 50% ERV) 

dels drets de PI obtinguts com a conseqüència dels resultats científics, obres, 
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publicacions, know-how, software i invencions, obtinguts pel personal de la UPC 
adscrit a l’EVR, d’acord amb el marc jurídic previst en la normativa de propietat 
intel·lectual i de propietat industrial de la UPC, aprovada pel Consell de Govern 
CG/2018/08/05, de 20 de novembre de 2018.  
No obstant, les parts podran establir un repartiment del percentatge de titularitat 
de la UPC i l’EVR diferent a l’anterior, sempre que estigui degudament justificat i 
havent valorat prèviament la participació de cada part en l’obtenció dels resultats. 
En aquest supòsit, la UPC i l’EVR signaran el document de compromís mutu, on 
s’establiran els percentatges corresponents a cada part, i un acord de cotitularitat 
on es fixaran les condicions de protecció, gestió i explotació dels resultats conjunts. 
 
Els drets morals d’autoria o invenció correspondran en tot cas als autors dels treballs 
o inventors d’acord amb la legislació vigent. 

 
2. Notificació dels resultats de IP. Quan l’EVR desenvolupi un resultat susceptible de 

ser protegit per drets de propietat industrial o intel·lectual en el que hagi participat 
PDI adscrit, o bé un PDI que hagi participat en un projecte de recerca de l’EVR, o bé 
sigui resultat de la participació conjunta UPC-EVR en projectes de recerca, caldrà que 
l’EVR notifiqui per escrit a la UPC l’obtenció d’aquest resultat en el termini màxim de 
un (1) mes des de la seva obtenció.  

 
3. Protecció, gestió i comercialització: Les condicions de protecció, gestió i explotació 

dels drets de PI obtinguts dels resultats de recerca s’establiran en el conveni de 
vinculació entre la UPC i l’EVR. No obstant l’anterior, la UPC i l’EVR podran pactar 
unes condicions diferents a les establertes en el conveni de vinculació que s’hauran 
de formalitzar en un acord de cotitularitat específic per cada dret de PI, i on hauran 
de quedar regulades com a mínim les clàusules relatives a la protecció, gestió i 
comercialització dels drets de PI. 

 
4. Distribució dels rendiments econòmics: El repartiment dels rendiments econòmics 

obtinguts com a conseqüència de l’explotació comercial dels resultats de recerca 
titularitat de la UPC i l’EVR, corresponents al PDI UPC adscrit  o bé un PDI que hagi 
participat en un projecte de recerca de l’EVR, o bé sigui resultat de la participació 
conjunta UPC-EVR en projectes de recerca, es realitzarà de conformitat amb 
Normativa sobre drets de propietat industrial i intel·lectual de la UPC aprovada pel 
Consell de Govern CG/2018/08/05, de 20 de novembre de 2018. 

 

Article 20. Participació en Empreses de Base Tecnològica (EBT). 
 
1. La UPC es reserva el dret de participar directament en el capital d’EBT’s creades o 

participades per les EVR a partir de la recerca desenvolupada pels investigadors de 
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la UPC adscrits o que participin en projectes de l’EVR . El percentatge de participació 
de la UPC i els drets en la EBT’s seran establerts de mutu acord entre les parts en 
funció de l’establert en l’apartat 1 de l’article anterior. Per tal d’iniciar el procés de 
creació d’empreses de base tecnològica, l’EVR haurà de notificar a la UPC la voluntat 
del PDI o de l’EVR de valorar la creació de la EBT com a vehicle per l’explotació del 
resultats de recerca, per tal que la UPC pugui participar en el tot el procés. 
 

2. La compatibilitat per prestar serveis en les EBT, així com les excedències i permisos 
del PDI adscrit són les establertes per la normativa pròpia de la UPC. 

 
 

Capítol V. Coordinació d’Activitats Empresarials en matèria de prevenció de 
riscos laborals i Protecció de dades personals 
 

Article 21. Coordinació d’activitats empresarials en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 
 
1. La UPC y la EVR resten obligats al compliment de la normativa sobre prevenció de 

riscos laborals, i a cooperar en matèria de seguretat i salut segons estableix el Reial 
Decret 171/2004, de 30 de gener , per el qual se desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.  
 

2. El personal investigador adscrit s’integra en l’organització de l’EVR per realitzar 
tasques de recerca científica i tècnica, desenvolupament tecnològic, transferència o 
difusió del coneixement, o de direcció del centre de recerca. El personal investigador 
adscrit desenvolupa la seva activitat en el centre de recerca de l’EVR, fent servir les 
seves instal·lacions científiques, productes i equips de treball. 
 

3. És responsabilitat de l'EVR el disseny segur dels seus llocs de treball, i en concret 
d'aquells que ha d'ocupar el personal investigador adscrit, tot respectant les 
mesures de seguretat i salut en el treball previstes per la normativa de prevenció de 
riscos laborals de la UPC. 
 

4. Per justificar documentalment aquesta obligació, l'EVR trametrà a la UPC, 
prèviament a l'inici de les activitats, l'avaluació de riscos dels llocs de treball ocupats 
per personal UPC, les mesures preventives que se'n derivin i la planificació de 
l’activitat preventiva d’aquests llocs. 

 
5. L'EVR ha de garantir la seguretat i salut a les seves instal·lacions i, en funció dels 

resultats de l'avaluació de riscos dels llocs de treball ocupats pel personal 
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investigador adscrit, ha d'informar documentalment a la UPC del compliment de les 
següents obligacions: 

  

a) El lliurament al personal investigador adscrit de les normes, instruccions i 
informació de seguretat i salut, així com l’avaluació de riscos de l’activitat del PDI 
que apliquin al lloc de treball. 

b)  La impartició, amb mitjans propis o concretats, de la formació en matèria de 
seguretat i salut necessària i suficient que ha de rebre cada PDI adscrit per al 
correcte desenvolupament de les tasques encomanades. 

c) La informació de seguretat i salut que ha de rebre el PDI adscrit sobre els riscos 
de les seves activitats en l’EVR, les mesures preventives que ha d’aplicar i les 
instruccions de seguretat que ha de seguir. La informació de seguretat i 
instruccions d’us dels equips de recerca, maquinaria, productes químics, 
materials i altres mitjans que la EVR posi a disposició del personal adscrit. 

d) La posada a disposició dels equips de protecció col·lectiva necessaris. Certificat 
de lliurament dels equips de protecció individual al PDI adscrit. 

e) El lliurament al personal investigador adscrit dels equips de protecció individual 
necessaris. 

f) La informació al personal investigador adscrit de les consignes d'actuació en cas 
d’emergència que ha de seguir en l’EVR. 

g) Els protocols específics de vigilància de la salut que apliquen al PDI adscrit. 
h) Els certificats acreditatius de la formació especifica en matèria de seguretat i 

salut impartida al PDI adscrit. 
 

6. La EVR i la UPC acreditaran documentalment el compliment de les seves obligacions 
en matèria de prevenció de riscos laborals en relació al PDI adscrit, especialment en 
el cas que les activitats que hi realitzi impliquin riscos qualificats com a greus o molt 
greus. 

7. La EVR s’obliga a comunicar als interlocutors en matèria de prevenció de riscos de la 
UPC els canvis en les activitats de recerca que efectua el PDI de la UPC , les actuacions 
en matèria de prevenció que calgui realitzar , i de manera immediata els incidents i 
accidents que pateixi el personal de la UPC adscrit. 
 

8. La UPC és responsable de: 

 
a) Impartir la formació bàsica en prevenció de riscos laborals al personal 

investigador adscrit a l'EVR. 
b) Oferir al personal investigador adscrit la vigilància de la salut adequada, en funció 

dels resultats de l'avaluació de riscos comunicats per l’EVR. 
c) Informar documentalment a l’EVR del compliment d’aquestes obligacions. 
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Article 22. Protecció de dades personals. 

 
1. La UPC i l’EVR hauran de respectar la normativa de protecció de dades de caràcter 

personal pel que es refereix a l’accés i comunicació de les dades del personal 
vinculat. Aquestes dades només podran ser aplicades o utilitzades per al compliment 
de les finalitats relacionades amb la vinculació del personal, no podent ser cedides o 
lliurades a tercers. 
 

2. En tot cas l’EVR haurà d’adoptar mesures d’índole tècnica i organitzatives 
necessàries, en especial les que legalment es determinen en aplicació del Reglament 
General de Protecció de Dades (RGPD) EU 2016/679, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Aquestes per garantir un nivell de seguretat adequat al risc de les dades de caràcter 
personal, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la 
seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures 
tècniques o organitzatives adequades, tenint en compte l'estat de la tècnica, els 
costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així 
com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les 
persones físiques. 
 

3. Si en les activitats empresarials hi ha previst el tractament de dades personals per 
part d’una de les parts com encarregada del tractament de l’altre, caldrà signar un 
contracte on es detallin les següents condicions: ha de vincular l'encarregat respecte 
del responsable i ha d’establir l'objecte, la durada, la naturalesa i la finalitat del 
tractament, així com el tipus de dades personals i categories d'interessats i les 
obligacions i els drets del responsable. 

 
4. Si l’execució de les activitats empresarials no comporta l’accés de cap de les parts a 

les dades de caràcter personal dels tractaments dels quals l’altre és responsable, 
però pot haver de tenir-ne coneixement durant el període d’execució, aquest o 
aquesta ha de garantir que si el seu personal tingués coneixement de les dades 
personals esmentades, estan obligats al Deure de Confidencialitat [Article 5.1.f) del 
RGPD] en relació amb aquestes. Aquesta obligació subsisteix fins i tot després 
d’haver finalitzat les relacions amb la UPC. 

 
 
Capítol VI. Desadscripció 
 
Article 23. Desadscripció 
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1. L’adscripció del PDI de la UPC a l’EVR finalitzarà: 
 
a) al final del període d’adscripció convingut o de les seves pròrrogues. 
b) per mutu acord de la UPC i de l’EVR, prèvia audiència de l’investigador adscrit. 
c) a instàncies de l’interessat, el qual ho comunicarà al vicerector/a competent en 

matèria de recerca de la UPC i al director/a de l’EVR, amb un preavís mínim de 1 
mesos. 

d) per pèrdua de vinculació de l’investigador amb la UPC. 
e) per finalització de la vinculació de l’EVR i la UPC. 

 

Títol III.- Vinculació del personal investigador de l’EVR a la UPC 
 
Article 24. Règim jurídic del personal investigador vinculat 
 
1. El conveni de col·laboració amb l’EVR pot preveure la possibilitat de que el personal 

investigador de l’EVR es vinculi a la UPC per a realitzar tasques acadèmiques. 
 

2. Al personal investigador de l’EVR vinculat a la UPC li serà d’aplicació el previst a la 
Normativa de personal vinculat a la UPC aprovada pel Consell de Govern. 
 

3. La vinculació de personal de l’EVR a la UPC no modifica ni altera la relació jurídica 
amb l’EVR, romanent sota el seu poder d’organització i direcció i, mantenint amb la 
mateixa EVR la seva relació de dependència directa, amb subjecció al seu propi règim 
jurídic.  

 
 
Article 25. Autorització de la vinculació. 

 
1. La vinculació de personal de les EVR a la UPC es formalitza mitjançant una 

autorització, d’acord amb el formulari que figura a l’Annex núm. 1, signat pel 
vicerector/a competent en matèria de recerca de la UPC, el director/a o legal 
representant de l’EVR, i l’investigador vinculat. 
En cas que estigui previst que es realitzi activitat docent, caldrà també l’autorització 
del vicerector de personal docent i investigador. 
 

2. Correspon a Serveis Jurídics i Convenis de la UPC la tramitació de les sol·licituds de 
vinculació de personal de l’EVR a la UPC. 

Disposició addicional. 
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En l’aplicació d’aquesta normativa es tindran en compte els compromisos assumits per la 
UPC en els convenis signats amb motiu de la creació de l’entitat vinculada de recerca, 
quan en aquesta la UPC hi ostenti un percentatge de participació. 
 
Així mateix, quan l’EVR tingui, alhora, naturalesa d’institut universitari de recerca es 
respectaran, en l’aplicació de la present normativa, les especificitats que es puguin derivar 
d’aquesta doble naturalesa. 
 
Disposició transitòria. 
 
Amb caràcter general, els convenis signats amb les entitats vinculades de recerca de la 
UPC que es relacionen a l’Annex 2, s’han d’adaptar al que preveu aquesta normativa 
abans del dia 2 d’Octubre de 2020.  
 
Aquest termini es pot ampliar, de manera excepcional, en el cas de convenis ja adaptats 
al que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. L’entitat 
vinculada de recerca haurà d’acreditar la necessitat d’un termini superior per la 
complexitat de la seva estructura organitzativa i la composició dels seus òrgans de govern. 

 
Disposició derogatòria. 
 
La present normativa deroga la normativa anterior reguladora de les entitats vinculades 
de recerca i, en especial el marc de col·laboració entre la UPC i les entitats de recerca 
regulat per acord del Consell de Govern de 15 de maig de 2008, així com qualsevol altre 
disposició que pugui contravenir el que s’estableix en la present normativa. 
 
 
Disposició Final. 
 
Disposició final primera. Adaptació de Normatives 
 
1. Aquesta normativa desenvolupa i complementa el documents sobre el “Registre de 

les Entitats Participades per la UPC”, i hi preval en cas de contradicció. 
 
2. La present normativa modifica l’article 3 de la Normativa de personal vinculat a la 

UPC, i afegeix com a Annex 1 el model normalitzat de sol·licitud i autorització de 
vinculació de personal d’Entitats Vinculades a la UPC. 

 
 
Disposició final segona. Desenvolupament normatiu 
 
S’autoritza al Gerent/a o les persones en qui delegui, perquè amb l’objectiu de fer 
efectiva la gestió d’aquesta normativa, elaborin un model de conveni de col·laboració 
regulador de la vinculació de les EVR a la UPC, el formulari de sol·licitud d’autorització 
d’adscripció, i el model de resolució, que s’annexaran a aquesta normativa. 
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Disposició final tercera. Entrada en vigor 
 
La present normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació el Consell de Govern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 1 

 
Model normalitzat de sol·licitud i autorització de vinculació de personal d’Entitats Vinculades 
a la UPC 
 
AL VICERECTOR/A DE RECERCA DE LA UPC 
 
Dades del Sol·licitant: 
Nom i cognoms:  
DNI/NIE/Passaport: 
Entitat d’origen: (Nom complet, NIF i adreça) 
Categoria professional: (especificar modalitat o categoria professional i identificar si és permanent o 
temporal i en aquest cas data de finalització prevista) 
 
Dades de l’activitat acadèmica: 
Activitats: (Descripció completa de les activitats que es desenvoluparà a les instal·lacions de la UPC durant 
l’estada, amb especificació de les instal·lacions, serveis i equips a utilitzar, així com les condicions de la 
utilització, si s’escau) 
Data d’inici de la vinculació i durada prevista: (en cas d’estar previstes activitats de docència indicar 
nombre d’hores a impartir) 
Unitat acadèmica de referència:  
 
Documentació que s’acompanya (marcar on correspongui):  
 Vistiplau del director de la Unitat acadèmica de la UPC de referència, en la que s’indica els espais i 

mitjans que, en l’àmbit de la seva competència, es compromet a destinar durant l’estada. 
 Acreditació de cobertura d’accidents i malalties. 
 Altres (especificar) 
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SOL·LICITO: Que s’autoritzi la meva vinculació a la UPC per a la realització de les activitats descrites en la 
present sol·licitud, tot comprometent-me a complir amb la normativa de la UPC 
(www.upc.edu/normatives i www.upc.edu/prevenció) i declaro que disposo de la formació en prevenció 
de riscos suficient i adequada per als riscos i activitats a desenvolupar en la UPC.  
 

Nom i cognoms del 
sol·licitant 

AUTORITZO la 
vinculació: 
El XXX de (entitat 
d’origen) 
 

Vist-i-plau 
Vicerector de Política de 
Personal Docent i 
Investigador (només en 
cas de vinculació per 
activitats docents)  

AUTORITZO la 
vinculació: 
El vicerector/a de 
Política Científica 
 

(signatura i data) (signatura i data) (signatura i data) (signatura i data) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 2 
 

Entitats Vinculades de Recerca de la UPC. 
 
 

Entitat Vinculada de Recerca Forma participació 

BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER – Centro Nacional de 
Supercomputación  
(BSC-CNS) 

Consorci 

CENTRE TECNOLÒGIC DE L’AIGUA  
(CETaqua) Fundació 

CENTRE INTERNACIONAL INVESTIGACIÓ DELS RECURSOS 
COSTANERS 
(CIIRC) 

Consorci 

CENTRE INTERNACIONAL MÈTODES NUMÈRICS 
(CIMNE) Consorci 

CENTRE RECERCA EN ECONOMIA I DESENVOLUPAMENT 
AGROALIMENTARI UPC-IRTA 
(CREDA) 

Fundació 

CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA  
(CRM) Consorci  

http://www.upc.edu/normatives
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Entitat Vinculada de Recerca Forma participació 

EURECAT-MANRESA Fundació 

CENTRE TECNOLÒGIC TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA 
(CTTC) Fundació 

INSTITUT BIOENGINYERIA DE CATALUNYA 
(IBEC) Fundació 

INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES 
(ICFO) Fundació 

INSTITUT D’ESTUDIS ESPACIALS DE CATALUNYA 
(IEEC) Fundació 

INSTITUT RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA 
(IREC) Fundació 

FUNDACIÓ I2CAT 
(i2CAT) Fundació 

FUNDACIÓ MIQUEL AGUSTÍ 
(FMA) Fundació 
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