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Sol·licitud per declarar la pertinença d’investigadors permanents i altre personal 

acadèmic o investigador a l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona (art. 

11 Normativa de creació i funcionament de les estructures internes de recerca i 

transferència de la Universitat de Barcelona, aprovada per acord del Consell de Govern 

de 7 d’octubre de 2020)  

 

En/Na __________________ provist/a de NIF/NIE ________________ i, amb categoria professional  
_______________________ del Departament de ___________________________ de la Facultat de 
_____________________,  amb contracte 
 

□ Indefinit 

□ Amb data de finalització (dd/mm/yyyy) 

 

DECLARO  

 

I.- Que he estat acceptat/da pel Director/a de l’Institut de Neurociències per formar part de l’esmentada 

estructura de recerca com a: 

□ Investigador/a principal de la línia de recerca ____________________(indicar el nom de la línia) 

□ Investigador/a de l’equip de treball de _____________________ (indicar el nom de l’investigador/a 

principal) 

 

I portaré a terme la meva recerca en l’àrea: 

□ Cognitive and Behavioural Neuroscience 

□ Experimental Neurology 

□ Mental Health 

□ Pathophysiology of nervous system diseases 

 

En la subàrea: _______________________ (indicar el nom de la subàrea) 

 

II.- Que la pertinença a l’Institut de Neurociències (marcar el que correspongui) 

□  no comporta trasllat físic 

□  comporta trasllat físic a ................... (indicar l’adreça completa del lloc on es trasllada) 

 

III.- Incompatibilitats 

 

□ Que no estic incurs/a en cap causa d’incompatibilitat de les previstes a l’art.12.2 de la normativa de 

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

 

□ Que estic incurs/sa en la incompatibilitat prevista a l’art. 12.2 de la normativa de creació i 

funcionament de les estructures de recerca i transferència de la UB en pertànyer a especifiqueu l'institut 



 

 

o centre de recerca al que pertanyeu. El percentatge de dedicació a especifiqueu l'institut o centre de 

recerca al que us adscriviu serà de especifiqueu percentatge i el percentatge de dedicació a 

especifiqueu l'institut o centre de recerca al que pertanyeu serà de especifiqueu percentatge. 

 

Per tot això, i d’acord amb l’art.11 de la Normativa de creació i funcionament de les estructures internes 

de recerca i transferència de la Universitat de Barcelona, 

 

SOL·LICITO:  

 

Que sigui declarada pel rector/a de la Universitat la meva pertinença a l’Institut de Neurociències 

 

Vist i plau 
<Signatura> 
 
 
 
 
 
Dr./a (nom) 
Director/a Institut de Neurociències de la UB 

Nom i cognoms de l’investigador/ personal 
acadèmic sol·licitant 
<Signatura> 
 
 
 
 
 
(nom) 

Vist i plau 
<Signatura> 
 
 
 
 
 
Dr./a (nom) 
Director/a 
En cas de demanar excepcionalment la doble adscripció 

Vist i plau 
<Signatura> 
 
 
 
 
 
Dr./a (nom) 
Investigador/a principal de la línia de recerca 

Vist i plau 
<Signatura> 
 
 
 
 
 
Dr./a 
Director/a del Departament  

Vist i Plau 
<Signatura> 
 
 
 
 
 
Dr./a  
Degà/na de la Facultat 

 

 

IMPORTANT: 

Cal adreçar a ubneuro@ub.edu concepte “alta” la sol·licitud i un breu CV (on s’indiqui el % articles en 

Q1 en els darrers 4 anys, i els projectes actius), heu d’enviar la sol·licitud amb les signatures digitals 

de: l’interessat/da, Director/a del Dpt., i Degà/na. L’Institut s’encarregarà de la signatura del Director/a 

i d’enviar tots els document a l’Oficina de Gestió de la Recerca (OGR), mitjançant INSTÀNCIA 

GENÈRICA. Calen les signatura originals o digitals no serveixen signatures escanejades. 
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