
 
 

NORMATIVA SOBRE INVESTIGADORS AMB VINCULACIÓ A LA UAB 
(Desenvolupament parcial de l’article 144 dels Estatuts de la UAB) 

 
Acord del Consell de Govern de 29 de gener de 2004 

 
 
Article 1. Concepte 
 

1. Son Investigadors Vinculats (IVU) a la UAB les persones que exerceixen 
tasques de recerca a la Universitat Autònoma de Barcelona per a la 
realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació i per a 
la transferència de coneixement i tecnologia, mitjançant un acord o altres 
formes de col·laboració amb universitats, centres de recerca o altres 
entitats públiques o privades (art. 62.1 LLUC). Els IVU mantenen el 
contracte de treball amb l’entitat d’origen i són assignats a un 
Departament o Institut propi o participat de la UAB. 

 
2. La vinculació, que ha de comptar amb la conformitat expressa de 

l’investigador, no suposarà cap tipus de relació laboral entre l’IVU i la 
UAB. 

 
Article 2. Extensió i límits 
 

1. El personal Investigador Vinculat, amb l’autorització de l’organització 
d’origen, podrà col·laborar en activitats docents sempre que l’acord o 
conveni contempli aquesta possibilitat. En els casos en els que es doni 
aquesta circumstància degudament certificada pel Departament o Institut 
propi, la UAB farà un reconeixement de “Col·laborador de Docència” a 
l’Investigador Vinculat. 

 
2. El personal Investigador Vinculat amb la deguda autorització de 

l’organització d’origen, i si les disponibilitats pressupostàries dels àmbits 
d’acollida ho permeten, podrà ser contractat per impartir docència a la 
UAB. El tipus de contracte, que en qualsevol cas serà en règim de 
dedicació a temps parcial, recollirà les hores de classe a impartir. 

 
Article 3. Convenis reguladors 
 

Cada acord o conveni ha de regular: 
1. L’objecte i activitat a desenvolupar  
2. El finançament 
3. Les dependències i mitjans materials 
4. L’organització i coordinació del treball 
5. La propietat intel·lectual i industrial 
6. La modificació 
7. La vigència 

 



Article 4. Drets i deures 
 

1. Cada acord ha d’incloure els següents drets de l’investigador vinculat: 
 

a) La Universitat reconeix als investigadors vinculats els drets de 
representació compatibles amb l’estatut de la UAB. 

b) El personal investigador vinculat té dret a utilitzar les instal·lacions 
comuns i els serveis  de la Universitat en les mateixes condicions 
que el personal propi de la UAB. 

c) La Universitat ampliarà la seva pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil i inclourà el IVU. La despesa ocasionada anirà 
a càrrec de l’ens d’origen. 

d) Amb relació a la propietat intel·lectual el dret d’autor correspon a 
l’investigador, sense perjudici del que preveu el paràgraf 3 
d’aquest article amb relació als drets d’explotació. 

e) El IVU podrà concórrer a les convocatòries externes de recerca, 
en les mateixes condicions que el personal propi de la Universitat. 

f) El IVU podrà dirigir tesis doctorals en les mateixes condicions que 
els professors de la UAB, sempre d’acord amb la legislació vigent. 

 
2. Els acords poden recollir altres situacions de l’investigador vinculat 

com: 
 

a) El dret a utilitzar els serveis amb els quals la UAB tingui un acord 
en les mateixes condicions que el personal propi de la UAB 
sempre i quan aquests serveis figurin en el finançament acordat 
entre ambdues parts. 

b) El dret a concórrer a les convocatòries internes d’ajut a la recerca 
de la Universitat, en les mateixes condicions que el personal propi 
de la UAB. 

 
3. Cada acord ha d’incloure els següents deures de l’investigador 

vinculat: 
 

a) L’organització del treball de l’IVU s’adaptarà a les necessitats de 
la Universitat per a facilitar la màxima eficàcia i eficiència i la plena 
integració de l’IVU al grup de recerca al que pertanyi. La 
organització del treball pot ser facultat exclusiva de la Institució 
d’origen en el cas que així sigui contemplat en el conveni 
específic. 

b) Pel que fa a la titularitat de patents i al dret d’explotació que se’n 
derivi, es tindrà sempre en compte la normativa general de la UAB 
al respecte, El percentatge corresponent a la contribució de l’IVU, 
es distribuirà entre la UAB i la Institució d’origen amb els criteris 
que estableixi el conveni específic. 

c) A les publicacions resultants de la recerca realitzada per l’IVU a 
l’empara del conveni, s’hi farà constar la doble vinculació de l’IVU 
a la Institució d’origen i a la UAB. 


