MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA REGULADORA DE
CÀNON PER A LES ACTIVITATS DE RECERCA
DESENVOLUPADES PEL PDI DE LA UPF
(Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2010)
Article únic. L’apartat 3 queda redactat de la manera següent:
3.- Recerca
3.1. Criteris per a l’aplicació de cànons a les activitats de recerca
Les activitats de recerca desenvolupades pel PDI de la UPF, per les que la UPF
obté finançament bé per l’establiment de contractes o convenis amb empreses o
institucions, o bé per l’obtenció de subvencions per via competitiva de les
administracions públiques o via no competitiva d’entitats finançadores de recerca,
es regirà per les condicions següents:
3.1.1. Contractes o convenis amb empreses i institucions
En les activitats desenvolupades per mitjà dels contractes o convenis, signats amb
empreses i institucions a l’empara de l’article 83 de la LOU, s'aplicarà un cànon
general del 18% dels ingressos totals del contracte o conveni.
3.1.2. Projectes de la Unió Europea
a) Sisè Programa Marc (6PM) i anteriors
S'aplicarà el cànon establert en l’instrument de finançament específic, d’acord
amb les bases de la convocatòria.
b) Setè Programa Marc (7PM)
S'aplicarà, de forma general, el cànon que marqui l’instrument de finançament
d’acord amb les bases de la convocatòria, amb les excepcions següents:
•

Programes COOPERATION i CAPACITIES (projectes col·laboratius)
S’aplicarà un cànon del 16,66% sobre els ingressos del projecte.

•

Programa IDEES (projectes individuals)
S’aplicarà un cànon del 16,66% sobre els ingressos del projecte. En el cas
de les actuacions de l’ERC (Advanced i Starting Grants) els vicerectorats
competents en matèria de recerca i política científica, previ acord amb el
departament i l’IP, podran establir altres condicions en l’aplicació del
cànon per tal d’afavorir la captació de talent.
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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. Ajuts i altres subvencions
A les subvencions rebudes per activitats vinculades a la recerca, s'aplicarà el
cànon que accepti o concedeixi l'organisme finançador.
En el cas que no s’indiqui de forma expressa el cànon a aplicar per la Universitat,
s’aplicarà el cànon establert per a les activitats desenvolupades per mitjà dels
contractes o convenis signats amb empreses i institucions (punt 1.1), és a dir, el
18% sobre l’import de la subvenció.
3.1.5. Col·laboració del PDI en Entitats de Recerca
Les condicions del cànon a aplicar per l’adscripció de la recerca del professorat a
d’altres institucions s’establiran en el conveni que es concerti entre la UPF i l’altra
institució, d’acord amb allò previst a la Normativa reguladora de la col·laboració
del PDI en Centres de Recerca i Instituts de Recerca no integrats a la UPF,
aprovada pel Consell de Govern en data 12 de maig de 2010
3.1.6 Congressos
Els ingressos derivats de la realització dels congressos recolzats per la Universitat,
estaran exempts de l’aplicació de cànon, sempre i quan no hi hagi superàvit en
l’activitat. Si n’hi ha s’aplicarà un cànon del 15% sobre el superàvit.
3.2.- Criteris per a la distribució de cànons per activitats de recerca
Les quantitats retingudes per la Universitat en concepte de cànon es distribuiran
de la manera següent:
-

60% del total de cànons retinguts, per compensar parcialment les despeses
generals generades per les activitats de recerca realitzades.
40% del total de cànons retinguts per la realització de programes i
actuacions institucionals de foment de la recerca. S’estableix un valor
mínim de garantia, igual a l’import distribuït per aquest concepte en el
pressupost de l’exercici 2010.”
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