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PROPOSTA DE REDACTAT DELS ARTICLES 138 a 146 DEL 
TÍTOL VI DEL REGLAMENT DEL PERSONAL ACADÈMIC  
 
 
Article 138. Els col·laboradors i les col·laboradore s de docència i recerca.  
 
1.- El present títol té per objecte establir la regulació de l’activitat honorifica dels professionals que 
desenvolupen la seva activitat professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren 
ocasionalment o permanentment amb la Universitat de forma desinteressada mitjançant la realització 
d’activitats docent o investigadores, i sense tenir vinculació laboral amb la Universitat.  
 
2.- La UAB podrà realitzar convenis o acords amb entitats públiques o privades per la realització de 
tasques docents i investigadores dels col·laboradors en les seves diferents modalitats. 
Excepcionalment, aquest conveni o acords, podran preveure l’abonament de quantitats econòmiques 
per part de la Universitat a l’entitat d’origen dels col·laboradors i de les col·laboradores, per compensar 
la seva dedicació. 
 
3.- El desenvolupament de l’activitat com a col·laborador/a no comporta cap tipus de relació 
contractual, laboral o estatutària, amb la Universitat Autònoma de Barcelona, considerant-se com a 
activitat realitzada a títol de benevolència i no donarà dret a cap retribució per part de la Universitat, ni 
amb càrrec als seus pressupostos, ni a l’article 83 de la LOU. La relació jurídica serà de dret 
administratiu.  
 
4.- La condició de col·laborador/a de docència, serà reconeguda oficialment en les termes que 
s’especifiquen a l’article 141, a proposta del departament, institut propi o del deganat o direcció. La 
condició de col·laborador/a de recerca serà reconeguda per la Comissió de Transferència de 
Coneixements i Projectes Estratègics. 
 
5.- La proposta de nomenament contindrà la motivació de la proposta i la certificació d’estar en situació 
d’alta a la Seguretat Social. En el cas de professionals procedents de l’estranger que no estiguin donats 
d’alta en qualsevol règim de la Seguretat Social espanyola, serà requisit previ que el col·laborador 
proposat tingui una pòlissa privada d’assegurança sanitària. 
 
6.- La condició de col·laborador/a comportarà l’acceptació de l’ús que la UAB pugui fer de les dades 
d’aquestes persones en els termes que determina la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
 
 
 
Article 139. Extensió i límits.   
 
1.- La durada mínima del nomenament serà d’un semestre acadèmic i la màxima, d’un curs acadèmic, 
podent ser renovat anualment, prèvia proposta de l’òrgan competent.  
 
2.- Pel que fa als col·laboradors i col·laboradores de docència, l’extensió i els límits es regulen pel que 
diu l’article 141 d’aquest títol VI. 
 
3.- En el cas dels col·laboradors de recerca,  l’extensió i els límits es regulen pel que diu l’article 142 
d’aquest títol VI. 
 
3.- Els col·laboradors i les col·laboradores de recerca, amb l’autorització de l’organització d’origen, 
podran 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/a de Docència” al col·laborador/a de recerca.   
 
4.- Els convenis establiran la distribució dels costos de les diferents instal·lacions i serveis, o la 
contractació de pòlisses necessàries per a les activitats del col·laborador/a. En el cas que no hi hagi 
conveni, per al col·laborador/a que arribi per invitació d’un centre, institut o departament, la invitació 
establirà qui es farà càrrec de les esmentades despeses.  
 
 

Resaltado

Resaltado

Resaltado

Resaltado



 

 2

 
 
 
Article 140. Tipologia   
 
Els col·laboradors i les col·laboradores podran ser de docència i de recerca.  
 
1.- Els col·laboradors i les col·laboradores de docència podran ser de set tipus: 
 
a) Professor/a vinculat/da  
b) Associat/da clínic/a  
c) Tutor/a de pràctiques externes i de treballs de final d’estudis  
d) Director/a extern de tesi  
e) Tutor/a extern de tesi 
f)  Representant d’altres universitats de titulacions interuniversitàries coordinades  per la UAB 
g) Professor/a de titulacions interuniversitàries 
 
 
2.- Els col·laboradors i les col·laboradores de recerca podran ser de dos tipus:  
 

a) Investigador/a vinculat/da a la universitat (IVU)  
b) Investigador/a convidat/da  
 

 
Article 141. Col·laboradors i col·laboradores de do cència  
 
a) Professor/a vinculat  
 
Es el professional que, sense relació contractual ni estatutària amb la UAB, col·labora de manera 
ordinària en assignatures impartides a les titulacions de la Universitat, ja sigui de forma presencial als 
campus o en el seu lloc de treball de la institució d’origen. Les seves condicions de col·laboració seran 
fixades per conveni subscrit per la UAB i la seva entitat d’origen, i es farà un nomenament per a 
formalitzar-les. La seva activitat docent quedarà registrada en els serveis de gestió de la informació 
corporatius. En qualsevol cas, la Universitat garantirà les eines telemàtiques així com l’accés als 
serveis de suport a la docència que siguin necessaris per al desenvolupament de la seva activitat. 
També se li facilitarà l’accés als edificis de les biblioteques i al Servei d’Activitat Física (per al qual 
tindrà la consideració de comunitat vinculada). 
 
 
b) Associat/da clínic/a  
 
Es el professional vinculat a qualsevol de les entitats sanitàries recollides als convenis subscrits per la 
UAB i que, sense relació contractual ni estatutària, col·labora amb la UAB en la docència pràctica dels 
estudis de ciències de la salut al mateix temps que desenvolupa la seva tasca professional en les 
entitats esmentades. El conveni entre la UAB i la institució sanitària, establirà les condicions de 
col·laboració d’aquests professionals, i es farà un nomenament per formalitzar-les. La seva activitat 
docent quedarà registrada en els serveis de gestió de la informació corporatius. En qualsevol cas, la 
Universitat garantirà les eines telemàtiques així com l’accés als serveis de suport a la docència que 
siguin necessaris per al desenvolupament de la seva activitat. També se li facilitarà l’accés als edificis 
de les biblioteques i al Servei d’Activitat Física (per al qual tindrà la consideració de comunitat 
vinculada). 
 
 
c) Tutor/a de pràctiques externes i de treballs de final d’estudis 
 
És la persona pertanyent a entitats relacionades amb la UAB en virtut de convenis que coopera en 
tasques docents relacionades amb la supervisió i tutorització de pràctiques externes, treballs de final 
d’estudis i pràctiques professionals en les institucions o organismes d’acollida. Les seves condicions de 
col·laboració seran fixades per conveni subscrit per la UAB i la seva entitat d’origen. En qualsevol cas, 
la Universitat garantirà el seu accés a les eines de gestió necessàries per al desenvolupament 
d’aquesta col·laboració. També se li facilitarà l’accés als edificis de les biblioteques i al Servei d’Activitat 
Física (per al qual tindrà la consideració de comunitat vinculada). 
 
Excepcionalment, es podrà nomenar tutor/a de pràctiques externes a personal no acadèmic de la UAB, 
vinculat a serveis científico-tècnics i altres serveis de suport a la docència o a la recerca i que acullin 
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estudiants per a realitzar les pràctiques professionals, sempre amb compliment d’allò que estableix la 
legislació vigent. 
 
 
d) Director/a extern de tesi 
 
És la persona pertanyent a l’Esfera UAB que col·labora en tasques de direcció de tesis i treballs de 
recerca de l’alumnat de la UAB. També estan inclosos en aquesta categoria el professorat d'altres 
universitats i investigadors d'institucions que dirigeixen tesis. La formalització d’aquesta activitat de 
col·laboració es materialitzarà en un document de compromís entre el/la doctorand, el/la director/a, el/la 
tutor/a i el/la coordinador del programa de doctorat. Tanmateix, la Universitat garantirà el seu accés a 
les eines de gestió necessàries per al desenvolupament d’aquesta col·laboració. També se li facilitarà 
l’accés als edificis de les biblioteques i al Servei d’Activitat Física (per al qual tindrà la consideració de 
comunitat vinculada). 
 
 
e) Tutor/a extern de tesi 
 
És la persona que, sense relació contractual ni estatutària, col·labora amb la UAB en tasques docents 
relacionades amb la supervisió, tutorització i avaluació de tesis doctorals. La formalització d’aquesta 
activitat de col·laboració es materialitzarà en un document de compromís entre el/la doctorand, el/la 
director/a, el/la tutor/a i el/la coordinador del programa de doctorat. Tanmateix, la Universitat garantirà 
el seu accés a les eines de gestió necessàries per al desenvolupament d’aquesta col·laboració. També 
se li facilitarà l’accés als edificis de les biblioteques i al Servei d’Activitat Física (per al qual tindrà la 
consideració de comunitat vinculada). 
 
 
f) Representant d’altres universitats de titulacions interuniversitàries coordinades  per la UAB 
 
 
És el personal docent vinculat a qualsevol de les universitats recollides als convenis subscrits per la 
UAB i que, sense relació contractual ni estatutària, coordina, a la seva universitat, la docència d’un 
programa interuniversitari coordinat per la UAB. El conveni interuniversitari del programa formatiu 
establirà les condicions de col·laboració de les institucions. Les tasques previstes en aquest títol podran 
significar l’assumpció de responsabilitat del col·laborador/a de docència respecte de l'assignatura o de 
la seva programació. La Universitat garantirà les eines telemàtiques així com l’accés als serveis de 
suport a la docència que siguin necessaris per al desenvolupament de la seva activitat 
 
 
g) Professor/a de titulacions interuniversitàries 
 
És el personal docent vinculat a qualsevol de les universitats recollides als convenis subscrits per la 
UAB i que, sense relació contractual ni estatutària, col·labora de manera ordinària en la docència 
impartida en un programa interuniversitari coordinat per la UAB, El conveni interuniversitari del 
programa formatiu establirà les condicions de col·laboració de les institucions. Les tasques previstes en 
aquest títol podran significar l’assumpció de responsabilitat del col·laborador/a de docència respecte de 
l'assignatura o de la seva programació, inclosa la qualificació i la signatura d’actes. La Universitat 
garantirà les eines telemàtiques així com l’accés als serveis de suport a la docència que siguin 
necessaris per al desenvolupament de la seva activitat 
 
 
 
 
Article 142. Col·laboradors i col·laboradores de re cerca 
 
a) Investigador/a vinculat/da a la universitat (IVU)  
 
Són investigadors/res vinculats/des a la universitat (IVU) 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, o a altres estructures vinculades a la recerca de la UAB. 
 
La durada del reconeixement de l’investigador/a vinculat serà la que determini el conveni signat entre la 
universitat i la institució de qui depèn laboralment l’investigador. 
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b) Investigador/a convidat/da  
  
Són investigadors/res que pertanyen a universitats o centres d’investigació i que són convidats/des per 
departaments o instituts de la UAB en períodes de sabàtic o llicència en els seus centres d’origen. 
Durant aquest període de temps en el qual estiguin acollits per un grup de la UAB, podran 
desenvolupar la seva recerca en col·laboració amb el grup d’acollida, en el termes fixats pel grup 
d’acollida i l’investigador/a, i sense que sigui necessari cap acord formal entre les institucions.  
   
  
Article 143. Drets i deures dels col·laboradors i c ol·laboradores de recerca  
  
1.- La vinculació dels col·laboradors/res de recerca, que ha de comptar amb la conformitat expressa del 
investigador, no suposarà cap tipus de relació laboral entre l’IVU o l’investigador convidat i la UAB.  
 
2.- Els col·laboradors i col·laboradores de recerca tindran dret a utilitzar les instal·lacions comunes i els 
serveis de la Universitat en les mateixes condicions que el personal propi de la UAB. Els drets i deures 
dels investigadors/res convidats/des, s’establiran, en cada cas, en la invitació adreçada a 
l’investigador/a.  
  
3.- La Universitat ampliarà la seva pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i inclourà els 
col·laboradors i col·laboradores de recerca.  
 
4.- Les despeses originades per la utilització de les instal·lacions i serveis, o la contractació de pòlisses 
necessàries per a les activitats del col·laborador/a de la UAB, seran assumides per l’ens d’origen. 
 
 
Article 144. Convenis reguladors dels investigadors /res vinculats/des a la universitat (IVU)  
  
1.- Cada acord o conveni que subscrigui la UAB amb entitats públiques o privades per a la vinculació 
d’investigadors/res a la Universitat ha de regular:  
  
a) L’objecte i activitat a desenvolupar.  
b) El finançament.  
c) Les dependències i mitjans materials.  
d) L’organització i coordinació del treball.  
e) La propietat intel·lectual i industrial.  
f) La modificació.  
g) La vigència.  
 
2.- Cada acord ha d’incloure els següents drets de l’investigador/a vinculat/da a la universitat (IVU):  
  

a) La Universitat reconeix als IVUs, els drets de representació compatibles amb els estatuts de 
la UAB.  
  
b) L’IVU te dret a utilitzar les instal·lacions comunes 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 l’IVU. 
La despesa ocasionada anirà a càrrec de l’ens d’origen.  
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d) Amb relació a la propietat intel·lectual, el dret d’autor correspon a l’investigador/a, sense 
perjudici del que preveu el paràgraf 3 d’aquest article amb relació als drets d’explotació.  
  
e) L’IVU podrà concórrer a les convocatòries externes de recerca, en les mateixes condicions 
que el personal propi de la Universitat.  
  
f) L’IVU podrà dirigir tesis doctorals en les mateixes condicions que el professorat de la UAB, 
sempre d’acord amb la legislació vigent.  

  
3.- Els acords poden recollir altres situacions d’investigador/a vinculat/da a la universitat (IVU):  
  

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

  
4.- Cada acord ha d’incloure els següents deures de l’investigador/a vinculat/da a la universitat (IVU):  
  

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. 
L’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.  

  
 
  
 
 


