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CRITERIS ORIENTATIUS PER A L’ADSCRIPCIÓ DELS NOUS MEMBRES I LA 

DESVINCULACIÓ DELS EXISTENTS SEGONS MÈRITS 

 
1. Motivació 

 
L’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona (UB) fou aprovat com a Institut de Recerca 

Propi per acord del Consell de Govern de la UB de data 12 d’abril de 2009. Segons estableix el seu 

reglament de funcionament intern, Article 2, els seus objectius són: “desenvolupar i assolir el màxim 

nivell d’excel·lència científica en el camp de les neurociències, abastant tots els nivells d’anàlisi des de 

la biologia de la neurona, passant per la formació de xarxes i circuits neuronals, fins al funcionament 

global del cervell, que és la base de les funcions cognitives i del comportament. L’Institut és un institut 

interdisciplinar i translacional que integra línies de recerca en neurobiologia, neurofarmacologia, 

fisiopatologia, neurologia, psiquiatria, psicològica clínica, neuropsicologia i neurociència cognitiva i 

àrees afins.” 

 
Així mateix són membres de ple dret de l’Institut els que s’estableixen a l’Article 3 del reglament. 

Poden formar part de l’Institut, com a membres col·laboradors externs, investigadors d’altres 

institucions o entitats públiques i privades que desenvolupin tasques relacionades amb els objectius 

d’aquest institut i s’hi adscriguin de forma individual. 

 
Són col·laboradors temporals de l’Institut aquelles persones externes a la UB que fan una estada 

presencial de caràcter temporal a la Universitat per un període igual o inferior a un curs acadèmic, 

estant autoritzades per les seves entitats d’origen. També en són membres temporals els becaris 

d’altres institucions que hi facin estades. 

 
La pertinença del personal acadèmic de la UB a l’Institut com a membres de ple dret, en els casos dels 

investigadors permanents i altre personal acadèmic de la UB, la declara el rector o rectora de 

conformitat amb l’article 11 de la Normativa de creació i funcionament de les estructures internes de 

recerca i transferència de la UB, i el seu règim jurídic és l’establert a l’article 12 de la mateixa normativa. 

 

La pertinença del personal acadèmic de la UB a l’Institut com a membres associats quedarà definida 

en els criteris d’adscripció que aprovi el Consell de Direcció a proposta del Director. 

 

L’adscripció i la desvinculació de personal investigador en formació, PAS, membres associats, i 

col·laboradors externs o temporals a l’Institut es fa de manera telemàtica per indicació del director o 

directora de l’Institut, en els termes establerts a l’article 11 de la Normativa de creació i funcionament 

de les estructures internes de recerca i transferència de la UB. 

 

El director o directora de l’Institut és la persona responsable de mantenir actualitzat el registre de 

membres de ple dret, associats, col·laboradors externs i col·laboradors temporals. 

 

Per altra banda, tal i com s’indica a l’article 11 de la Normativa de creació i funcionament de les 

estructures internes de recerca i transferència de la Universitat de Barcelona, la desvinculació del 

personal acadèmic de la UB i dels investigadors permanents de la UB a una de les estructures objecte 
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d’aquesta normativa, així com qualsevol modificació posterior de les condicions de la incorporació, l’ha 

d’acordar el rector o rectora de la UB a proposta del vicerectorat, i pot fer-se d’ofici, a petició de la 

persona interessada o de l’òrgan competent de l’estructura de recerca. 

 
En determinats casos, com ara jubilació o finalització de la relació contractual amb la UB, la baixa 

d’aquests membres és automàtica, prèvia comunicació d’aquests canvis a l’Oficina de Gestió de la 

Recerca per part de la direcció de l’estructura de recerca. 

 
L’adscripció i la desvinculació de personal investigador en formació, PAS i membres associats o 

col·laboradors a un institut, es fa de manera telemàtica, per indicació del director o directora de 

l’estructura i sense que calgui resolució del rector o rectora. La sol·licitud s’ha d’adreçar a l’Oficina de 

Gestió de la Recerca, que consigna aquesta informació a la base de dades de recerca corresponent. 

 
Vista doncs la potestat del director o la directora de l’Institut per donar el vistiplau a les sol·licituds 

d’adscripció i desvinculació i tenint en compte que el director o la directora, amb l’aprovació del Consell 

de Direcció, és responsable de proposar els criteris d’adscripció a l’Institut per tal de garantir l’objectiu 

de desenvolupar i assolir el màxim nivell d’excel·lència científica en el camp de les neurociències tal i 

com s’indica als articles 6 i 7 del reglament intern de l’Institut, s’estableixen els criteris d’adscripció i 

desvinculació que s’han sotmès a consideració per part del Consell de Direcció de l’Institut de 

Neurociències, havent estat aprovats per majoria en sessió de data 21 de desembre de 2021. 

 
2. Adscripció 

 
L’Institut de Neurociències està obert a l’adscripció de nous investigadors que puguin contribuir amb la 

seva trajectòria de recerca amb els objectius de l’Institut i fa una crida a tot el personal acadèmic de la 

UB amb motivacions afins a que manifesti el seu interès. Tanmateix, sembla apropiat distingir entre 

dues tipologies científiques: 

 
Investigador/a principal: Atenent a la pretensió de l’Institut de situar la seva recerca al màxim nivell 

de qualitat i projecció internacional, s’entén per investigador/a principal aquella persona que acredita: 

• un mínim d’un 65% d’articles indexats segons el Journal Citation Reports en Q1 tenint en 

compte la mitjana dels darrers 4 anys. Es podrà considerar una reducció del percentatge 

d’articles en Q1 amb indicadors d’internacionalitat objectivables (participació en projectes 

internacionals); 

• haver publicat com a mínim 3 articles indexats segons el Jounal Citation Reports en els 

darrers 4 anys; i 

• la direcció o co-direcció d’un projecte de recerca competitius actiu. Es podrà considerar la 

compensació de la manca de direcció de projectes de recerca amb indicadors de 

transferència de tecnologia objectivables (patents, spin-off, etc.). 

En el cas dels investigadors i les investigadores principals, juntament amb el document de sol·licitud 
adreçat al vicerector competent en matèria de recerca, caldrà adjuntar el CVA actualitzat que permeti 
avaluar els mèrits. 

 



 
 
 
 

Investigador/a de l’equip de treball: La resta de personal adscrit a l’Institut que no compleixi els mèrits 

d’investigador/a principal serà considerat personal investigador de l’equip de treball. 

 
Els mèrits seran avaluats quan es doni d’alta el personal, i seran actualitzats un cop a l’any, o quan el 

consell de direcció ho consideri oportú. 

 
3. Desvinculació del personal acadèmic de la UB 

 
El Consell de Direcció de l’Institut de Neurociències podrà acordar que es sol·liciti a vicerectorat que 

proposi al rector la desvinculació d’aquell personal acadèmic de la UB que hagi esdevingut inactiu en 

recerca per un període continuat o l’activitat del qual s’aparti dels objectius propis de l’Institut. 


