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b) La llibertat de l’investigador o la investigadora per treballar en el camp 
del coneixement que desitge.

c) El desenvolupament de línies d’investigació bàsiques i aplicades.
3. Són objectius de la investigació:
a) L’increment dels coneixements bàsics i del benestar de la societat, amb 

atenció preferent a la realitat i a l’anàlisi de les necessitats de la Comunitat 
Valenciana.

b) La formació d’investigadors i investigadores, per a llur incorporació poste-
rior a centres d’investigació, públics o privats, o a la resta del sistema productiu.

c) El desenvolupament d’una cultura crítica transformadora de la realitat 
social que respecte la diversitat cultural i la igualtat democràtica.

Article 143 49

La Universitat de València ha de fomentar la mobilitat del seu personal 
docent i investigador, com també del seu personal investigador en formació, a 
fi de millorar-ne la formació i l’activitat investigadora, mitjançant la concessió 
de permisos i llicències, que seran regulats per reglament aprovat pel Consell 
de Govern.

Article 144 
La investigació es duu a terme individualment, en grups o unitats d’inves-

tigació, departaments, instituts universitaris d’investigació o en altres centres o 
estructures propis o mixts entre la Universitat de València i altres organismes, 
públics o privats.

El Consell de Govern, després de l’informe de la Comissió d’Investigació, 
ha d’establir, mitjançant un reglament, els requisits mínims per a la constitu-
ció de grups i d’unitats d’investigació.

Article 145 
1. Tot respectant els drets dels investigadors i les investigadores reco-

neguts per la legislació vigent, corresponen a la Universitat de València 

49 Article redactat d’acord amb el Decret 45/2013, de 28 de març, del Consell.
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els drets de pro-pietat industrial i altres resultats que siguen susceptibles 
d’apropiació derivats de la investigació duta a terme pel seu personal docent 
i investigador, amb els seus mitjans personals, materials i de coneixement, 
tret que siga conseqüència de la participació en contractes, convenis, pro-
grames o plans d’investigació que establesquen una destinació diferent dels 
resultats obtinguts. 

2 Quan la patent o altres drets de propietat industrial tinguen com a titu-
lar la Universitat, aquesta suportarà totalment les despeses de tramitació. En 
aquest cas, i una vegada descomptades les despeses esmentades, es destinarà un 
50 % dels beneficis als investigadors o les investigadores i un 20 % als depar-
taments o instituts universitaris d’investigació als quals estiguen adscrits, i la 
resta quedarà incorporada al pressupost general de la Universitat.

3. En els casos que la Universitat cedesca els drets que li corresponen 
i permeta els investigadors i les investigadores adquirir la titularitat sobre 
els resultats, es reservarà una llicència gratuïta, intransferible i no exclusiva 
d’explotació, i una participació en els beneficis. En cas que la Universitat 
obtinga beneficis, es destinarà un 70 % als investigadors o les investigadores 
i un 20 % als departaments o instituts universitaris d’investigació als quals 
estiguen adscrits, i la resta quedarà incorporada al pressupost general de la 
Universitat. 

4. Els recursos obtinguts com a conseqüència de la participació del per-
sonal docent i investigador de la Universitat de València en qualitat d’investi-
gador o investigadora principal en els diversos programes o plans, contractes 
i convenis d’investigació s’incorporaran en la seua totalitat al pressupost de 
la Universitat i es gestionaran d’acord amb el règim economicopressupostari 
aplicable.

Article 146 
La Comissió d’Investigació té caràcter consultiu i assessor del Consell de 

Govern. La presideix el vicerector o la vicerectora amb competències en ma-
tèria d’investigació, o la persona que delegue, i està formada per representants 
dels departaments i instituts universitaris d’investigació, com també dels be-
caris i les becàries d’investigació, d’acord amb allò que estableix el reglament 
aprovat pel Consell de Govern.




