MODIFICACIÓ PARCIAL DE L’ACORD SOBRE LES DESPESES (OVERHEAD
EXPENSES) QUE CAL APLICAR A DIVERSES ACTIVITATS

Acord del Consell de Govern de 8 de novembre del 2006
L’Acord de la Junta de Govern de 21 de juliol de 1999, sobre les despeses (overhead
expenses) que cal aplicar a diverses activitats, estableix en el punt 3 les condicions
econòmiques que regulen les actuacions en l’àmbit de recerca.
Amb l’objectiu d’adequar la normativa d’aplicació de cànons a la realitat actual de la
UPF tenint en compte
-

El costos associats a l’activitat de recerca
L’existència del grup UPF
La transparència i objectivitat en els criteris d’aplicació i distribució
La sostenibilitat econòmica dels grups i unitats de recerca
La simplicitat del model

I atès que es considera oportú modificar el nom de l’acord, als efectes que la denominació
inclogui el concepte cànon, per ser el avui en dia més utilitzat,
El Consell de Govern acorda modificar l’acord de la Junta de Govern de 21 de juliol de
1999, en els termes següents:
Primer.- El títol de l’Acord passa a denominar-se “Normativa per la que es regeix
l’aplicació de cànons a diverses activitats”.
Segon.- El punt 3 queda redactat com segueix:
“3. RECERCA
3.1 ACTIVITATS DE RECERCA
3.1.1. Contractes o convenis a l'empara de l'article 83 de la LOU
En les activitats desenvolupades per mitjà dels contractes o convenis regulats a l’article
83 de la LOU s’aplicarà un cànon general del 15% dels ingressos totals del contracte o
conveni.
3.1.2. Projectes de la Unió Europea
S’aplicarà el cànon establert en el programa corresponent. Si el cànon imputat supera el
15%, el percentatge que superi aquesta xifra s’aplicarà a despeses indirectes concretes a
decidir amb l’acord de l’investigador principal del projecte.
3.1.3. Projectes del Plan Nacional de I+D
S’aplicarà el cànon establert a la convocatòria i que s’atorga a la Universitat
separadament de les despeses d’execució del projecte.
3.1.4. Altres Subvencions
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A les subvencions rebudes per activitats vinculades a la recerca i que s’hagin de justificar,
s’aplicarà el cànon que accepti o concedeixi l’organisme finançador. Si aquest superà el
15%, s’aplicarà la mateixa política que en cas dels projectes de la Unió Europea.
En el cas de subvencions, sense desglossament econòmic, s’aplicarà el cànon del 15%
establert de forma general
3.1.5. Congressos
Els ingressos derivats de la realització de congressos recolzats per l’Universitat. estaran
exempts de l’aplicació de cànon, sempre i quan no hi hagi superàvit en l’activitat. En
aquest cas s’aplicarà un cànon del 15% sobre el superàvit.
3.1.6. Utilització d’espais, instal·lacions i equipaments
Les retencions descrites en els punts anteriors no inclouen la utilització d’espais i
instal·lacions addicionals als que normalment disposa un equip d’investigació.
En el cas que un determinat projecte requereixi per la seva execució espais addicionals
s’imputarà al projecte una quantitat d’acord al espai requerit i un preu/m2 establert per la
Universitat. En el cas d’utilització d’instal·lacions o equipaments específics, s’imputarà el
cost al projecte corresponent.
3. 2. Aportacions Grup UPF
En concepte de contribució a la política de recerca de la UPF, les entitats del grup UPF
realitzaran una aportació a la UPF equivalent al 5% dels ingressos dels projectes i
contractes en que l’investigador principal sigui professor permanent de la UPF.
En el cas dels projectes competitius, en especial els finançats per la Unió Europea, es
podrà aplicar un percentatge diferent per mitjà d’un conveni de col·laboració entre la UPF
i l’entitat del Grup UPF.
De l’aportació que l’entitat tingui que realitzar, en base als punts anteriors, es podran
descomptar, si s’escau, les aportacions no dineràries que l’entitat ja hagi fet a la UPF,
com ara espais, serveis, docència o similars.
3. 3. Distribució de cànons i aportacions
Les quantitats retingudes en concepte de cànon i les aportacions realitzades per les
entitats grup UPF es distribuiran de la manera següent:
-

50% del total de cànons retinguts i aportacions de les entitats grup UPF, per
compensar parcialment les despeses generals generades per les activitats de recerca
realitzades.

-

50% del total de cànons retinguts i aportacions de les entitats grup UPF per la
realització de programes i actuacions institucionals de foment de la recerca.”

Disposició final.- Aquest acord serà d’aplicació a partir de l’1 de gener del 2007.
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