BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 155

I.

Dissabte 27 de juny de 2009

Secc. I.

DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
10577

Reial decret 1014/2009, de 19 de juny, pel qual es regula la concessió
d’excedència temporal per a personal investigador funcionari i estatutari que
faci activitats d’investigació biomèdica, per al desenvolupament d’activitats en
empreses de base tecnològica.

La Llei 14/2007, de 3 de juliol, de recerca biomèdica, dedica el títol VIII a la promoció i
coordinació de la recerca biomèdica en el Sistema Nacional de Salut establint, entre altres,
mesures de mobilitat del personal investigador dins de l’Administració General de l’Estat i
cap a entitats privades de recerca mitjançant una excedència temporal.
L’article 86.2 de l’esmentada Llei regula l’excedència temporal per autoritzar que
personal investigador funcionari i estatutari passi a prestar serveis en empreses de base
tecnològica creades a partir de patents o de resultats generats per projectes de recerca
finançats totalment o parcialment amb fons públics i realitzats en centres de recerca,
sempre que aquest personal investigador fonamenti la seva participació en aquests
projectes.
En aquest sentit, l’objecte del present Reial decret és la regulació del procediment de
concessió d’aquestes excedències temporals, així com de les seves condicions i
requisits.
En virtut d’això, a iniciativa de la ministra de Ciència i Innovació, a proposta de la
ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres en la reunió del dia 19 de juny de 2009,
DISPOSO:
Article 1.

Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte la regulació del procediment i les condicions de
concessió d’excedències temporals als funcionaris dels cossos i escales de recerca i
personal estatutari en servei actiu que realitzin activitats substantives de recerca biomèdica
científica o tècnica en centres públics de recerca en l’àmbit de l’Administració General de
l’Estat que, d’acord amb l’article 86.2 de la Llei 14/2007, de 3 de juliol, de recerca biomèdica,
passin a prestar serveis de recerca biomèdica en empreses de base tecnològica creades
a partir de patents o resultats generats per projectes de recerca finançats totalment o
parcialment amb fons públics.
2. Als efectes d’aquest Reial decret s’entén per:
a) Funcionaris dels cossos i escales de recerca: els funcionaris de carrera segons es
defineixen a l’article 9 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, que pertanyen als cossos i escales que s’especifiquen a l’annex.
b) Personal estatutari: el personal estatutari segons es defineix a l’article 8 de la Llei
55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de
salut.
c) Centre públic de recerca: el que, en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat,
reuneix les condicions que estableix per a aquests centres el Pla nacional d’R+D+I.
d) Empresa de base tecnològica: l’empresa l’activitat de la qual requereix la generació
o un ús intensiu de tecnologies, per a la generació de nous productes, processos o serveis,
derivats de la recerca, el desenvolupament i la innovació i per a la canalització d’aquestes
iniciatives i transferència dels seus resultats.
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Condicions i requisits per a la concessió d’excedència temporal.

1. La concessió de l’excedència temporal se subordina a les necessitats del servei i
a l’interès que els centres públics de recerca tinguin en la realització dels treballs científics
i tècnics que s’han de desenvolupar a l’empresa de base tecnològica.
2. L’excedència temporal per prestar serveis en empreses de base tecnològica es
concedeix per a l’exercici de tasques que estiguin directament relacionades amb l’activitat
científica o tècnica que el personal funcionari o estatutari estigui realitzant al centre públic
de recerca de procedència. Aquesta prestació es pot realitzar només en règim de
contractació laboral. El sol·licitant ha d’acreditar la seva participació en el projecte científic
del qual sorgeix l’empresa.
3. La durada de l’excedència no pot ser superior a cinc anys, i no és possible, una
vegada esgotat el termini, sol·licitar noves excedències temporals per prestar serveis a la
mateixa empresa de base tecnològica.
4. Les empreses de base tecnològica on es poden prestar serveis han de tenir per
objecte alguna de les activitats que consten a l’article 19.1 de la Llei 13/1986, de 14 d’abril,
de foment i coordinació general de la recerca científica i tècnica.
5. La participació dels centres públics de recerca en el capital de l’empresa de base
tecnològica on s’han de prestar serveis, sigui en espècie o mitjançant aportació dinerària,
no pot ser inferior al 10 per cent, en el moment de concedir-se l’excedència corresponent.
Article 3.

Iniciació del procediment.

El procediment de concessió de l’excedència temporal s’inicia a sol·licitud de
l’investigador interessat, mitjançant escrit en el qual s’acrediti el compliment de les
condicions a què es refereix l’article anterior, adreçat a la direcció general o a la presidència
del centre públic de recerca en què estigui destinat. Les sol·licituds es poden presentar en
els llocs que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El sol·licitant ha d’acreditar la seva participació en el projecte científic del qual sorgeix
l’empresa mitjançant declaració de l’entitat que hagi realitzat el projecte científic.
Article 4.

Tramitació del procediment.

1. Admesa a tràmit la sol·licitud, la direcció general o la presidència, si s’escau, del
centre públic de recerca ha de sol·licitar l’informe previ de la unitat, centre, institut o
departament en què estigui destinat l’investigador, i amb el tràmit previ d’audiència al
sol·licitant durant el termini de 15 dies perquè formuli al·legacions, ha de dictar resolució
en la qual s’ha de valorar la concurrència de condicions i requisits establerts a l’article
segon d’aquest Reial decret.
2. En el supòsit que l’excedència se sol·liciti per prestar serveis en una empresa de
base tecnològica participada per un centre públic de recerca diferent d’aquell on estigui
destinat l’interessat, la direcció general o la presidència, si s’escau, de l’organisme al qual
pertanyi l’investigador interessat, abans d’emetre resolució, ha de sol·licitar informe a
l’organisme o organismes que participen en l’esmentada empresa de base tecnològica.
Article 5.

Resolució del procediment.

1. La direcció general o la presidència, si s’escau, del centre públic de recerca és
l’òrgan competent per resoldre les peticions d’excedència temporal. El termini màxim per
resoldre i notificar és de tres mesos, comptats des de la data en què la sol·licitud hagi
tingut entrada en el registre de l’òrgan competent per tramitar-la, i es pot entendre estimada
la sol·licitud una vegada transcorregut l’esmentat termini sense que hagi recaigut resolució
expressa. La resolució posa fi a la via administrativa i ha de contenir els recursos que
siguin procedents en contra, l’òrgan administratiu o judicial davant el qual s’han de presentar
i el termini per interposar-los.
2. La resolució per la qual s’autoritzi l’excedència temporal n’ha d’establir la durada,
que ha de ser com a màxim de cinc anys.
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En el supòsit que la resolució d’autorització sigui inferior a aquest termini, pot establir
la possibilitat de pròrroga per un límit màxim de cinc anys, computant a aquests efectes el
temps que ja hagi disposat de la dita excedència. El procediment per sol·licitar la pròrroga
és el mateix que per sol·licitar per primera vegada l’excedència temporal.
3. Les excedències es concedeixen sense cap retribució per part del centre públic de
recerca, pel temps que duri la relació contractual amb l’empresa de base tecnològica, amb
un termini màxim de cinc anys i amb dret a reserva del lloc de treball. El temps que duri
l’excedència es computa als efectes d’antiguitat.
Article 6.

Cobertura temporal del lloc de treball.

El lloc de treball de l’investigador a qui s’atorga l’excedència temporal pot ser cobert
temporalment, en les condicions que preveuen la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic, i la seva normativa de desplegament.
Article 7.

Reingrés.

1. Si abans de l’últim mes previ a la finalització del període pel qual s’ha concedit
l’excedència el funcionari o personal estatutari no sol·licita el reingrés al servei actiu, és
declarat d’ofici en situació d’excedència voluntària per interès particular.
2. En cas que el contracte de treball es resolgui anticipadament, el funcionari ha de
sol·licitar el reingrés en el termini màxim d’un mes des de la finalització. La reincorporació
té efectes econòmics i administratius des de la data de la seva sol·licitud. Si no sol·licita el
reingrés en el termini assenyalat, és declarat d’ofici en situació d’excedència voluntària per
interès particular.
3. Conclosa l’excedència i reincorporat al seu lloc de treball, el funcionari no pot
sol·licitar una nova excedència de caràcter temporal, de les regulades en aquest Reial
decret, durant un termini de dos anys.
Disposició final primera.

Títol competencial

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.15 de la Constitució espanyola,
que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de foment i coordinació general
de la recerca científica i tècnica.
Disposició final segona.

Facultats de desplegament

El titular del Ministeri de Ciència i Innovació pot dictar les disposicions necessàries per
al desplegament i l’execució del que disposa aquest Reial decret, sense perjudici de les
competències que corresponguin a altres departaments ministerials.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Ambaixada d’Espanya a Singapur, 19 de juny de 2009.
JUAN CARLOS R.
La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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ANNEX
Cossos i escales de recerca
Grup A1:
Escala d’investigadors titulars dels organismes públics de recerca.
Escala de tècnics superiors especialistes dels organismes públics de recerca.
Escala de professors de recerca del Consell Superior d’Investigacions Científiques.
Escala d’investigadors científics del Consell Superior d’Investigacions Científiques.
Escala de científics titulars del Consell Superior d’Investigacions Científiques.
Escala de titulats superiors especialitzats del Consell Superior d’Investigacions
Científiques.
Grup A2:
Escala de tècnics especialistes de grau mitjà dels organismes públics de recerca.
Grup C1:
Escala d’ajudants de recerca dels organismes públics de recerca.
Escala d’ajudants de recerca del Consell Superior d’Investigacions Científiques.
Grup C2:
Escala d’auxiliars de recerca dels organismes públics de recerca.
Escala d’auxiliars de recerca del Consell Superior d’Investigacions Científiques.
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