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CRITERIS I REQUISITS BÀSICS PER A LA CREACIÓ, EL 

RECONEIXEMENT I L’ACTIVITAT DE LES ESTRUCTURES DE 
RECERCA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

 
Acord del Consell de Govern de 21 d’abril de 2005 

 
 
 
PREÀMBUL. 
 
L’article 182 els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona estableix que la 
recerca es duu a terme de forma individual o en grup, principalment als departaments, 
als instituts universitaris d’investigació i als centres de recerca, així com a les 
estructures que la Universitat, amb aquesta finalitat, i d’acord amb els seus Estatuts, 
pugui crear o en què pugui participar. 
 
En el mateix sentit, la Llei Orgànica d’Universitats disposa en el seu article 40.2 que la 
investigació, sens perjudici de la lliure creació i organització per les universitats de les 
estructures que, per al seu desenvolupament, determinin, i de la lliure investigació, es 
portarà a terme, principalment, en grups d’investigació, departaments i instituts 
universitaris d’investigació. 
 
També la Llei d’Universitats de Catalunya es refereix a aquesta qüestió en els seus 
articles 22 i següents, on disposa que la recerca i la innovació tecnològica a les 
universitats públiques es portaran a terme, principalment, als grups de recerca, als 
departaments i als centres de recerca, i que la tipologia d’aquests centres pot ser la 
següent: centres de recerca propis, compartits o vinculats, alhora que considera els 
instituts universitaris de recerca com a centres de recerca que, a més de llurs activitats 
pròpies, poden organitzar o desenvolupar programes de doctorat. 
 
En el marc normatiu exposat, la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb la 
seva tradició i la seva realitat institucional, estructura la seva recerca en quatre pilars 
bàsics: 
 

 Grups de Recerca 
 Departaments 
 Centres d’Estudi i de Recerca 
 Instituts Universitaris d’Investigació 

 
Atès que els departaments i els instituts universitaris d’investigació compten amb una 
regulació específica tant a la legislació general sobre universitats (LOU i LUC) com en 
els mateixos Estatuts de la UAB (articles 25 i següents de la Secció Tercera del Títol 
I), es considera convenient articular els criteris bàsics per a la creació, el 
reconeixement i el desenvolupament dels Grups de Recerca i dels Centres d’Estudi i 
de Recerca, així com la previsió de la relació i la coordinació entre les diverses 
estructures en el desenvolupament de l’activitat de recerca. 
 
Els Grups de Recerca, com a col·lectiu especialitzat amb voluntat de projecció interna i 
externa, participen d’un concepte íntimament relacionat amb l’ordenament de la 
investigació a les Universitats i, com a tal, es veuen reflectits a la legislació de 
referència (LOU, LUC i Estatuts de la UAB). En totes aquestes disposicions s’atribueix 
als GR un paper fonamental en l’estructuració de la investigació de les Universitats i 
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se’ls defineix com a estructures vehiculadores de la recerca i la transferència de 
tecnologia i de coneixement. 
 
L’objectiu de la definició de Grup de Recerca és múltiple: 
 

1) Clarificar un concepte àmpliament utilitzat en l’ordenació de la recerca de les 
universitats en la legislació i els Estatuts vigents. 

 
2) Utilitzar aquesta figura per adreçar-hi i executar accions de política universitària, ja 

siguin accions de finançament o accions estratègiques d’estímul de determinades 
àrees. 

 
3) Facilitar l’establiment d’un mapa de la recerca a la Universitat, utilitzant els GR 

com a definitoris, per tal de facilitar la identificació dels membres actius en 
determinades àrees de recerca, tant per part de la comunitat universitària com per 
part de la societat en general. 

 
4) Complir el mandat de l’article 182.2 dels Estatuts de la UAB, que defineix els 

Grups de Recerca com una unitat d’investigació formada per membres del 
personal acadèmic que comparteixen objectius científics i que estan coordinats 
per un investigador responsable, i determina que Els criteris de constitució i 
manteniment de grups de recerca reconeguts per la Universitat els estableix el 
Consell de Govern. 

 
Així mateix, aquest document contempla i regula els Centres d’Estudi i de Recerca, 
com estructures internes de la Universitat que, sota la supervisió del Vicerectorat 
competent en matèria de recerca, tenen com a finalitat l’assoliment d’uns objectius de 
recerca que, per les seves característiques, no poden ser desenvolupats 
adequadament en el si d’un departament o d’alguna altra estructura existent a la UAB. 
 
Per altra banda, l’activitat de recerca del personal acadèmic i dels departaments de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, així com la voluntat d’altres institucions i 
empreses d’establir marcs de col·laboració amb la Universitat, conjuntament amb la 
necessitat d’assolir masses crítiques i entorns que permetin abordar nous reptes en la 
recerca, ha anat generant a l’entorn de la UAB un teixit d’instituts i centres de recerca 
de naturalesa, característiques i titularitat diverses. Aquests instituts i centres han 
contribuït a potenciar molt l’activitat de recerca a l’entorn de la UAB, formant part del 
que s’anomena Esfera UAB. 
 
Tots aquests nivells tenen una interacció mútua, que la UAB vol potenciar com 
element enriquidor del binomi recerca - docència en el seu campus. En aquest context 
es facilita que el personal acadèmic d’un determinat departament pugui efectuar, de 
forma parcial o completa, les seves tasques de recerca en un institut universitari o en 
un centre de recerca. En funció de les característiques de l’institut o del centre, 
aquesta situació pot donar-se en un percentatge molt petit del seus investigadors (per 
exemple, en un centre que sigui de titularitat completa del CSIC) o en un percentatge 
molt elevat (per exemple, en els instituts universitaris propis, la titularitat dels quals 
correspon completament a la UAB). 
 
Amb la finalitat d’encarar aquesta realitat de forma més explícita en la nostra 
comunitat, es proposa l’establiment d’un marc conceptual més clarificador i l’adopció i 
l’aplicació d’una sèrie de criteris que tinguin en compte, d’una banda i principalment, 
les persones que es trobin en les situacions descrites, i, per l’altra, que clarifiqui les 
interrelacions a nivell institucional. 
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Finalment, cal tenir en compte la necessitat de donar compliment al mandat que conté 
l’article 28.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el sentit que el 
Consell de Govern ha de determinar els criteris i els requisits d’adscripció i les diverses 
modalitats de col·laboració per al personal acadèmic, així com concretar la facultat que 
l’article 132.3 dels Estatuts atorga al personal acadèmic de complir les seves 
obligacions de recerca a través dels departaments, els instituts universitaris 
d’investigació o d’altres centres o estructures de recerca. 
 
D’acord amb les consideracions esmentades, es proposa al Consell de Govern 
l’aprovació de les disposicions normatives següents: 
 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. 
 
Article 1. Objecte. 
 
1. Constitueix l’objecte d’aquesta normativa l’establiment dels criteris bàsics que han 
de regir la creació, el reconeixement institucional i el desenvolupament de l’activitat de 
recerca del Grups de Recerca i dels Centres d’Estudi i de Recerca de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, atès que els departaments i els instituts universitaris 
d’investigació ja compten amb una regulació específica a la legislació vigent. 
 
2. Així mateix, aquesta normativa estableix el marc fonamental per a la interrelació i la 
cooperació entre les diverses estructures de recerca en el desenvolupament de 
l’activitat d’investigació de la UAB. 
 
 
Article 2. Activitat investigadora. 
 
1. La recerca a la Universitat Autònoma de Barcelona es desenvolupa a través dels 
departaments, els centres d’estudi i de recerca, els instituts universitaris i els centres 
de recerca, tant a nivell individual com en grup, i també a través d’aquelles altres 
estructures que la Universitat consideri adequades per a aquesta finalitat. 
 
2. La iniciativa i la participació de la UAB en la creació d’instituts universitaris i centres 
de recerca neix d’alguna o més de les situacions següents: 
 

a. La necessitat de desenvolupar entorns i equips de recerca multidisciplinars i 
amb suficient massa crítica, no sempre assolibles fàcilment des de l’estructura 
departamental. 

 
b. La necessitat de singularitzar una activitat de recerca que afavoreixi un major 

grau de finançament i de disponibilitat d’infrastructures per realitzar la recerca. 
 
c. La col·laboració multiinstitucional i amb les empreses amb clara voluntat 

d’establir accions potents de R+D, per tal de desenvolupar accions conjuntes 
que multipliquin l’esforç realitzat des de la UAB. 

 
 
3. Els òrgans de govern de la Universitat Autònoma de Barcelona promouran, en 
cada cas, l’estructura més adequada per a les finalitats de recerca que es plantegin. 
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Article 3. Definicions. 
 
Als efectes d’aquesta normativa, s’entén per: 
 
a. Grup de Recerca: unitat d’investigació formada per membres del personal 
acadèmic que comparteixen objectius científics i que estan coordinats per un 
investigador responsable. 
 
b. Centre d’Estudi i de Recerca: estructura interna de la Universitat Autònoma de 
Barcelona que té com a finalitat l’assoliment d’uns objectius de recerca que, per les 
seves característiques, no poden ser desenvolupats en el si d’un departament ni 
d’altres estructures existents a la Universitat. 
 
c. Centre de Recerca: estructura de recerca o de suport a la recerca universitària on, 
juntament amb els grups de recerca i els departaments, es duu a terme principalment 
la recerca i la innovació tecnològica a les universitats públiques. Els Centres de 
Recerca poden ser propis, compartits o vinculats. 
 
d. Institut Universitari d’Investigació: centre de recerca que, a més de la seva activitat 
pròpia, pot organitzar o desenvolupar programes i estudis de doctorat i altres estudis 
de postgrau, d’acord amb els requisits que estableix la legislació universitària vigent. 
 
 
CAPÍTOL II. GRUPS DE RECERCA. 
 
Article 4. Concepte de Grup de Recerca. 
 
1. El Grup de Recerca (GR) és una unitat d’investigació formada per membres del 
personal acadèmic que comparteixen objectius científics i estan coordinats per un 
investigador responsable. 
 
2. El GR té la consideració de l’estructura mínima en què s’organitza la recerca a la 
UAB. 
 
3. Per tal d’assegurar una coordinació entre els diferents Grups de Recerca d’un 
determinat àmbit i un suport adequat a la seva organització i gestió, qualsevol 
finançament o recurs de personal, així com qualsevol actuació econòmica i 
contractual, haurà de fer-se en el marc d’un departament, un centre d’estudi i de 
recerca (CER) o d’un institut universitari d’investigació propi de la UAB. 
Excepcionalment també es podrà fer a través d’altres estructures organitzatives de la 
UAB. 
 
 
Article 5. Composició dels Grups de Recerca. 
 
1. Podran ser membres del GR el personal acadèmic amb qualsevol tipus de 
vinculació amb la UAB, i aquelles persones que tinguin un vincle amb algun centre de 
l’Esfera UAB. 
 
2. També podran formar part d’un GR el personal investigador en formació i els 
tècnics de suport a la recerca que hi estiguin vinculats. 
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3. La pertinença d’un investigador a un GR ha d’estar justificada per alguna de les 
circumstàncies següents: 
 

a) Per mitjà de la participació en projectes, convenis i publicacions. 
 
b) Per la coherència entre els projectes, els convenis i les publicacions, i els 

objectius de recerca del GR al quals s’integri. 
 
4. Un GR ha d’estar format, almenys, per tres membres, d’un o de diversos 
departaments de la UAB o d’entitats que formin part de l’Esfera UAB. En tot cas, 
l’investigador responsable del grup haurà de pertànyer al col·lectiu del personal 
acadèmic doctor de la UAB. 
 
 
Article 6. Adscripció i desadscripció dels investigadors. 
 
1. L’adscripció d’un investigador a un determinat GR requerirà: 
 

a) L’acceptació per part de la majoria dels membres del GR. 
 

b) En el supòsit que l’adscripció es pretengui en un GR depenent d’un departament 
diferent al de l’investigador, caldrà l’informe favorable del departament de 
l’investigador així com el del departament del qual depèn el GR. 

 
2. Un investigador pot pertànyer a un màxim de dos Grups de Recerca, si bé només 
podrà ser-ne l’investigador responsable en un d’ells. 
 
3. Un investigador podrà, en qualsevol moment, decidir la seva desadscripció del 
grup o grups de recerca als quals pertanyi. 
 
 
Article 7. Criteris de creació dels Grups de Recerca. 
 
1. Les característiques definitòries bàsiques per a considerar que una determinada 
activitat o una iniciativa concreta pot constituir-se en un GR seran les següents: 
 

a) El reconeixement d’un GR ha de respondre a una línia de recerca seguida en els 
anys immediatament anteriors a la sol·licitud i garantida per mitjà de les 
actuacions futures que es proposa realitzar. 

 
b) El reconeixement d’un GR ha d’estar justificat per l’existència del mínim de 

membres previst en aquesta reglamentació d’un o de diversos departaments de la 
UAB o d’entitats que formin part de l’Esfera UAB. 

 
c) Un GR haurà de tenir un nom adequat al tipus de recerca i de transferència de 

coneixements que es faci. 
 
2. Un GR haurà d’estar adscrit a un departament, un CER o un institut universitari 
d’investigació propi, preferentment al departament al qual està adscrit el responsable del 
GR sol·licitat. Eventualment un GR pot estar adscrit a més d’un departament, CER o 
institut universitari propi, i, en qualsevol cas, les funcions d’organització, gestió i 
coordinació del GR seran exercides des de l’estructura a la que pertanyi l’investigador 
responsable. Excepcionalment, un GR podrà tenir altres adscripcions a estructures 
organitzatives de la UAB.  
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3. Els Grups de Recerca poden adoptar la denominació de Grup, Seminari, Gabinet, 
Laboratori, o qualsevol altra d’equivalent. No s’admetrà, en cap cas, la inclusió dels 
termes Centre o Institut, reservats per a d’altres figures de recerca de la UAB. 
 
 
Article 8. Procediment de creació i de reconeixement. 
 
1. La creació i el reconeixement d'un GR requerirà el seguiment del procés i dels 
tràmits següents: 
 

a) La sol·licitud del GR haurà d’ésser presentada per l’investigador responsable del 
grup de recerca. En aquesta sol·licitud caldrà justificar raonadament la 
conveniència de constituir-se com a GR, així com els objectius de recerca que 
configuren la seva raó de ser. 

 
b) Per tal de garantir la coordinació amb els altres Grups de Recerca del 

departament, el centre o l’institut i facilitar-li el suport organitzatiu que requereixi, 
caldrà aportar amb la sol·licitud l'acord del departament, del centre o de l’institut 
que l’aculli. 

 
c) La creació dels diferents GR haurà de ser aprovada per la Comissió d’Investigació 

de la UAB, que vetllarà per l’adequació de la proposta als objectius perseguits i 
atendrà les reclamacions del personal acadèmic que puguin plantejar en front 
dels departaments, els centres i els instituts implicats. 

 
d) El Vicerectorat competent en matèria de recerca portarà un cens actualitzat 

anualment dels grups de recerca vigents a la UAB, on hi figurarà, com a mínim: 
 

• El nom del Grup de Recerca. 
• El departament, el centre o l’institut universitari al qual es vincula. 
• L’investigador responsable. 
• Els membres del grup. 
• El percentatge de dedicació al grup (si s’escau) dels seus membres. 

 
 
Article 9. Règim de funcionament dels Grups de Recerca. 
 
1. Cada GR haurà de designar, entre els seus membres, una persona responsable, 
que haurà de pertànyer al col·lectiu del personal acadèmic doctor de la UAB. 
 
2. El GR podrà acordar el seu règim de funcionament intern, que haurà de respectar 
els principis bàsics establerts en els Estatuts de la UAB, i que podrà incloure, entre 
d’altres qüestions, el procediment de designació de la persona responsable i la durada 
de les seves funcions. 
 
 
Article 10. Fonts de finançament. 
 
1. Un GR s’haurà d’autofinançar, ja sigui a través de convocatòries competitives o 
contractes i convenis externs, i, si escau, també mitjançant transferències internes dels 
departaments, els centres d’estudi i de recerca i els instituts universitaris d’investigació 
interessats en les activitats que s’hi duen a terme. 
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2. El reconeixement d’un GR no comportarà necessàriament l’assignació d’un 
pressupost ni de personal investigador per part de la UAB. Malgrat això el GR podrà 
ser objecte d’ajuts i accions especials competitives endegades per les àrees de la 
Universitat amb competències de recerca. 
 
 
Article 11. Durada i extinció dels Grups de Recerca. 
 
1. Un GR tindrà una validesa de 5 anys, prorrogable per acord del departament, el 
centre de recerca o l’institut universitari d’investigació responsable, quan llur activitat 
així ho justifiqui. 
 
2. L’acord de prorrogar la vigència del GR haurà de ser comunicada al Vicerectorat 
competent en matèria de recerca. 
 
3. Un GR s’extingirà, bé per voluntat pròpia o a proposta del departament, el centre 
de recerca o l’institut universitari d’investigació corresponent, quan ja no compleixi la 
funció que va justificar la seva creació. 
 
4. En situacions excepcionals, la iniciativa de l’extinció podrà correspondre a la 
Comissió d’Investigació. 
 
5. Tant la decisió d’extinció del GR com l’acord de pròrroga, hauran de ser 
comunicats a la Comissió d’Investigació per a la seva ratificació o la corresponent 
baixa del cens. 
 
 
CAPÍTOL III. CENTRES D’ESTUDI I DE RECERCA. 
 
Article 12. Definició. 
 
1. Els Centres d’Estudi i de Recerca (CER) són estructures internes de la Universitat 
Autònoma de Barcelona que, sota la supervisió del Vicerectorat competent en matèria 
de recerca, tenen com a finalitat l’assoliment d’uns objectius de recerca que, per les 
seves característiques, no puguin ser desenvolupats en el sí d’un departament ni 
d’altres estructures existents a la Universitat. 
 
2. De manera excepcional, la creació i el manteniment d’un CER podrà quedar 
justificat per l’interès de la mateixa Universitat de consolidar un Grup de Recerca d’alt 
nivell, o per la necessitat d’atorgar-li una certa entitat o reconeixement institucional. 
 
 
Article 13. Criteris de creació. 
 
1. Les característiques definitòries bàsiques per considerar que una determinada 
activitat present o una iniciativa concreta pot constituir-se en un CER seran les 
següents: 
 

a. Que representi un nucli de recerca, bé interdepartamental bé d’alta 
especialització, amb un nombre significatiu d’investigadors, un volum important 
d’activitat i un finançament extern suficient. 

 
b. Que reuneixi, a un cert nivell, les condicions assenyalades pels Estatuts de la 

UAB per a la creació d’un institut universitari d’investigació, però sense que la 
seva creació com a institut quedi totalment justificada. 
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c. Que es consideri convenient que sigui una unitat interna de gestió amb 

dependència directa del Rectorat i amb projecció externa pròpia. 
 
2. La creació i el manteniment d’un CER no poden quedar justificats per activitats 
exclusivament docents, ni tampoc com a centre de documentació. 
 
3. Dins del respecte a les exigències contingudes en el Reglament Marc de facultats, 
i escoles universitàries, departaments i instituts universitaris d’investigació i centres de 
recerca propis, aprovat pel Consell de Govern de la UAB, un CER podrà tenir noms 
adaptats a cada cas.  
 
 
Article 14. Procediment de creació. 
 
1. La creació d’un CER requerirà el compliment dels tràmits següents: 
 

a. Acord del Consell de Govern a proposta de la Comissió d’Investigació, sobre la 
creació i sobre la proposta de reglament. 

 
b. La proposta de creació haurà d’anar acompanyada d’una memòria que 

contindrà les finalitats, les línies d’investigació principals, la proposta 
d’activitats, la relació de les persones que en formaran part, i un pla econòmic 
que, entre d’altres aspectes, demostri la capacitat d’autofinançament del CER 
amb fons externs. 

 
c. Per a la tramitació d’un CER al Consell de Govern, la Comissió d’Investigació 

sol·licitarà un informe als departaments o les facultats implicats, o a 
especialistes en els àmbits d’activitat propis del CER, per tal d’avaluar la 
pertinença de la seva creació. 

 
2. Juntament amb la creació del CER, el Consell de Govern haurà d’aprovar-ne el 
reglament, el qual s’haurà d’ajustar al Reglament Marc de facultats, i escoles 
universitàries, departaments i instituts universitaris d’investigació i centres de recerca 
propis, aprovat pel Consell de Govern de la UAB, i, entre d’altres qüestions, haurà de 
preveure el règim de funcionament del CER i el procediment d’incorporació de nous 
membres. 
 
3. Cada cinc anys, la Comissió d’Investigació avaluarà el seguiment dels CER en 
funció dels informes dels seus directors i de les memòries econòmiques i d’activitats 
realitzades, i adoptarà una decisió sobre la seva continuïtat. 
 
 
Article 15. Funcionament. 
 
1. El CER es regirà pel seu reglament aprovat pel Consell de Govern, i per la resta de 
les disposicions normatives vigents a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
2. El director del CER haurà d’informar al vicerector competent en matèria de recerca 
dels canvis que es produeixin en la composició del Centre. 
 
3. El reglament del CER podrà preveure també l’establiment d’un complement 
retributiu per al director, sempre que la dedicació que hi hagi d’esmerçar i els recursos 
externs generats pel Centre així ho justifiquin. 
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Article 16. Finançament. 
 
1. Els Centres d’Estudi i de Recerca són centres autofinançats, en el sentit que 
s’hauran de finançar bàsicament de l’exterior, ja sigui a través de convocatòries 
competitives o de contractes i convenis externs. 
 
2. En qualsevol cas, l’autofinançament haurà de compensar les despeses addicionals 
que la creació i el funcionament del CER pugui generar a la UAB. 
 
3. Sense perjudici del que preveu l’apartat anterior, els CER podran gaudir de 
transferències internes provinents de departaments o facultats o centres interessats en 
les activitats que s’hi duen a terme, així com dels mecanismes que els òrgans de 
govern de la Universitat puguin posar a la seva disposició. 
 
 
CAPÍTOL IV. ACTIVITAT DE RECERCA DEL PERSONAL ACADÈMIC DE 
DEPARTAMENTS EN INSTITUTS UNIVERSITARIS i CENTRES RECERCA. 
 
Article 17. Principis generals. 
 
1. L’acció coordinada entre els departaments i els seus integrants i els grups de 
recerca,  els instituts universitaris i els centres de recerca s’ha de basar en el 
reconeixement mutu, la potenciació de la recerca de qualitat, el desenvolupament de 
programes orientats de recerca i el reconeixement dels mèrits personals, amb 
independència del lloc concret on es realitza l’activitat de recerca. Tots aquests 
components han de contribuir a la potenciació de tot el conjunt de la recerca a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i a l’Esfera UAB i de la productivitat de la seva 
massa crítica d’investigadors. 
 
2. En el moment de la creació d’un institut universitari o d’un centre de recerca, o en 
el moment de la seva instal·lació a l’entorn de la Universitat Autònoma de Barcelona, i 
en establir-se el conveni corresponent de relació amb la UAB, es tindran en compte els 
principis establerts en aquesta normativa i es detallarà la seva aplicació concreta. 
 
3. Qualsevol qüestió litigiosa que pugui sorgir en l’aplicació o la interpretació de les 
disposicions contingudes en aquest capítol serà resolta per la Comissió d’Investigació. 
 
 
Article 18. Adscripció. 
 
1. El personal acadèmic d’un departament de la UAB pot adscriure la seva activitat de 
recerca, totalment o parcialment, a un institut universitari o a un centre de recerca, 
sobre la base d’una col·laboració lleial entre les parts, i sempre que es donin les 
condicions següents: 
 

a. Que el conveni d’adscripció o el document de vinculació del centre de recerca o 
de l’institut universitari d’investigació amb la UAB prevegi aquesta possibilitat. En el 
cas d’instituts propis de la UAB aquesta possibilitat s’entén implícita. 
 
b. Que el personal acadèmic de la UAB vinculat a instituts universitaris o a 
centres de recerca asseguri el compliment de la docència assignada en el pla 
docent i l’atenció als alumnes que li correspongui en el si de la Universitat, així com 
la resta d’activitats docents i de participació en els òrgans de govern del 
departament i les activitats comunes. 
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2. L’adscripció s’ha de realitzar sobre la base de l’aportació del personal acadèmic a 
les línies d’investigació i els programes de l’institut universitari o del centre de recerca, 
i ha de ser autoritzada pel departament i pel centre o l’institut de destinació. 
 
 
Article 19. Procediment. 
 
1. El procediment d’adscripció de l’activitat de recerca a un institut universitari o a un 
centre de recerca exigirà el compliment dels tràmits següents: 
 

a. Presentació de la sol·licitud al Vicerectorat competent en matèria de recerca, 
amb còpia al Vicerectorat competent en matèria de personal acadèmic. 
 
b. La sol·licitud farà esment de la recerca que es preveu dur a terme i la seva 
durada. 
 
c. Juntament amb la sol·licitud, la persona interessada haurà de presentar un 
informe del departament al qual pertany el personal acadèmic i un informe de 
l’institut universitari o del centre de recerca d’acollida. 

 
2. L’adscripció sol·licitada haurà de ser informada favorablement per la Comissió 
d’investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector 
competent en matèria de recerca. 
 
3. La permanència de l’adscripció del personal acadèmic com investigador a un 
institut universitari o a un centre de recerca es revisarà almenys cada cinc anys, en 
funció de les prioritats i les orientacions d’ambdues parts, i en qualsevol cas s’entén 
que no té caràcter indefinit. 
 
 
Article 20. Desadscripció. 
 
1. El personal acadèmic, el departament, l’institut universitari d’investigació o el 
centre de recerca podran instar la desadscripció de l’activitat de recerca del personal 
acadèmic i la seva reintegració al departament. 
 
2. Les desavinences que es puguin produir sobre la desadscripció del personal 
acadèmic i la seva reintegració en el departament seran resoltes per la Comissió 
d’Investigació. 
 
3. La decisió de la desadscripció i la reintegració del personal acadèmic al 
departament haurà de ser informada a la Comissió d’Investigació i al vicerector 
competent en matèria de recerca. 
 
 
Article 21. Activitat i productivitat de la recerca. 
 
1. En els articles científics, les publicacions i actes de difusió de la seva investigació, 
el personal acadèmic haurà de fer constar la seva doble adscripció al departament i a 
l’institut universitari o al centre de recerca, per tal que la seva activitat de recerca quedi 
reflectida en tots dos àmbits. 
 
2. Quan els resultats de la investigació puguin ser objecte de patent d’acord amb la 
legislació vigent, s’haurà de procedir de comú acord entre les institucions interessades. 
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3. L’activitat de recerca del personal acadèmic constarà en la seva totalitat en el 
departament i a l’institut universitari d’investigació o en el centre de recerca, amb 
independència del lloc d’adscripció i de la institució que realitzi la gestió de suport a 
aquesta activitat. 
 
4. El còmput de l’activitat d’investigació d’un departament determinat inclourà tots els 
aspectes derivats de la participació del seu personal acadèmic que també estiguin 
adscrits a instituts o a centres de recerca (publicacions, projectes, convenis, etc.), 
excepte per l’assignació de recursos de suport a la recerca. En qualsevol cas, el 
personal acadèmic haurà de fer esment exprés de la seva pertinença al departament. 
 
5. El personal acadèmic haurà de fer esment de la seva vinculació amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona en qualsevol sol·licitud que pugui cursar per a ajuts o 
finançament extern de la seva activitat investigadora. 
 
 
Article 22. Finançament. 
 
1. L’adscripció de la recerca del personal acadèmic a un institut universitari o a un 
centre de recerca no comportarà un compromís de finançament específic per part de la 
UAB a l’institut o al centre de recerca d’acollida. 
 
2. L’institut universitari o el centre de recerca d’acollida hauran de fer constar les 
retribucions salarials del personal acadèmic adscrit com aportació de la UAB a aquests 
centres o instituts. 
 
 
Article 23. Imputació de despeses indirectes. 
 
1. L’adscripció de l’activitat de recerca a un institut universitari propi de la UAB 
comportarà la previsió del còmput de les despeses indirectes de l’execució i la gestió 
del projecte o l’activitat corresponent, en funció d’un percentatge sobre el cost total, 
que es destinarà a compensar, tant les despeses generals suportades per la 
Universitat, com l’aportació de l’estructura que ha generat el projecte. 
 
2. En el supòsit d’adscripció de l’activitat de recerca a instituts universitaris o centres 
de recerca amb personalitat jurídica pròpia, no serà exigible la compensació prevista a 
l’article anterior ni per a la UAB ni per al departament. 
 
3. En els casos d’adscripció de la recerca a un Centres d’Estudi i de Recerca de la 
UAB, la compensació per les despeses d’execució i de gestió  quedaran fixades en el 
moment de la creació del CER, amb l’establiment d’un percentatge que es destinarà a 
la unitat que es faci càrrec de la gestió del projecte. 
 
4. La UAB, a través dels acords interns de planificació o d’altres mecanismes 
específics, promourà que la contribució del seu personal acadèmic dins l’activitat de 
recerca dels instituts i els centres de recerca generi un retorn al departament d’origen 
que permeti adoptar mesures d’incentivació de la recerca a la pròpia Universitat (noves 
accions, grups de recerca emergents, etc.). 
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Article 24. Utilització d’espais i de laboratoris de recerca. 
 
Quan l’adscripció de la recerca del personal acadèmic a un institut o centre de recerca 
impliqui un guany d’espais externs al departament per part de l’investigador o del seu 
grup, s’acordaran els espais que s’alliberaran i que es podran destinar a altres 
activitats, sense perjudici de les necessitats acadèmiques, de docència i d’atenció als 
alumnes que calgui atendre en el propi departament. 
 
 
Article 25. Assignació de recursos. 
 
L’activitat del personal acadèmic, als efectes d’assignar recursos de suport a la 
investigació (gestió i administració de projectes, tècnics de suport a la recerca, etc.), 
serà imputada als departaments o als instituts universitaris d’investigació o als centres 
de recerca segons els percentatges que figurin en l’acord d’adscripció. Per aquesta 
finalitat, l’activitat del investigador només podrà ser comptabilitzada una vegada. 
 
 
Article 26. Activitat docent. 
 
1. Quan un departament responsable de la docència i el centre de recerca o l’institut 
universitari, ja sigui propi, adscrit participat o interuniversitari, acordin la realització 
d’una determinada activitat docent a un investigador sense vinculació contractual ni 
estatutària amb la Universitat Autònoma de Barcelona, s’haurà de considerar la 
subscripció d’un contracte com a personal professor associat de la UAB, d’acord amb 
les condicions i els requisits establerts a la legislació vigent. 
 
2. Quan un institut universitari o un centre de recerca i un departament impulsin 
conjuntament estudis de postgrau, la compensació personal de l’esforç docent s’haurà 
de considerar pel propi institut o centre de recerca, sense perjudici de la possibilitat 
que la UAB reconegui a l’investigador com investigador vinculat, sempre que es donin 
els pressupòsits previstos a la legislació universitària vigent. 
 
3. La UAB i els centres de recerca o els instituts universitaris podran establir acords 
pel que fa al suport econòmic de les activitats desenvolupades.  
 
4. El desenvolupament, per part del personal acadèmic d’un departament amb 
recerca adscrita a un institut universitari o un centre de recerca, d’activitats 
acadèmiques en uns estudis de postgrau organitzat per l’institut o el centre de recerca, 
haurà de comptar amb l’autorització del departament, i quedar reflectida també com a 
activitat docent del propi departament. 
 
5. Igualment, l’activitat del personal d’un institut universitari o centre de recerca que 
participi en una activitat docent organitzada per un departament haurà de quedar 
recollida entre les activitats de l’institut o del centre de recerca. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES. 
 
Primera. 
 
L’entrada en vigor d’aquesta normativa implicarà la desaparició dels ANE com a 
estructura de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
 
Segona. 
 
Els Grups d’Investigació que, a l’entrada en vigor d’aquesta normativa, gaudeixin d’una 
Autorització de Nom Específic (ANE) o de la consideració de Grup Consolidat de 
Recerca de la Generalitat de Catalunya, constituiran un Grup de Recerca de la UAB, i 
disposaran d’un termini de 2 mesos per manifestar la seva voluntat de ser considerats 
com Grup de Recerca o bé renunciar a aquesta consideració. 
 
 
Tercera. 
 
Els Centres Especials de Recerca i els Centres d’Estudis creats amb anterioritat a 
l’entrada en vigor d’aquesta normativa hauran d’adaptar la seva estructura, el seu 
funcionament i el seu reglament a les exigències del document actual i al Reglament 
Marc de facultats i escoles universitàries, departaments i instituts universitaris 
d’investigació i centres de recerca propis. 
 
 
Quarta. 
 
En la mesura en que es produeixin les adaptacions esmentades en la Disposició 
Transitòria, els Centres Especials de Recerca i els Centres d’Estudis passaran a 
denominar-se Centres d’Estudi i de Recerca. 
 
 
Cinquena. 
 
Les adscripcions existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta normativa 
seran degudament actualitzades, i, llevat que alguna de les parts implicades expressi 
la seva voluntat contrària, s’entendran convalidades. 
 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. 
 
Queden derogades totes les disposicions normatives de rang igual o inferior que 
contradiguin el contingut d’aquest document, i concretament queda derogat l’acord de 
la Junta de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona de 24 d’abril de 1997. 
 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
 
Aquesta reglamentació entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de 
Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona. 


