
Política d’overheads en l’activitat
R&I de la UOC

1. INTRODUCCIÓ

Qualsevol activitat realitzada en el marc d’un projecte de R&I en el què participen
investigadors de la UOC comporta una despesa associada que cal sufragar. Les
despeses poden ser directes (costos directes del projecte) o indirectes (costos
indirectes del projecte).

Totes les universitats i centres de recerca apliquen cànon als seus projectes i ajuts.
Aquest cànon consisteix en un percentatge estàndard que es veu incrementat o
disminuït segons la tipologia dels projectes o ajuts.

2.ÀMBIT OBJECTIU

Aquesta Política té per objecte determinar el concepte d’overhead, així com fixar els
percentatges d’overhead que són d’aplicació a (i) a les activitats de recerca,
desenvolupament i innovació desenvolupades per la UOC, a través de convenis i
contractes entitats partners per l’obtenció de fons de finançament, ja sigui en règim
competitiu com no competitiu, i (ii) a l'organització de congressos, seminaris i o
reunions científiques desenvolupades a la UOC.

3.ÀMBIT SUBJECTIU

La Política és d’aplicació als treballadors de la Fundació per a la Universitat Oberta de
Catalunya (en endavant, “la FUOC”), concretament, al col·lectiu acadèmic, integrat pel
professorat i el personal investigador o de projecte, i el col·lectiu de gestió, a través
dels Estudis, instituts, centres o grups de recerca i/o investigació, que participin
activitats de recerca i innovació de la UOC.

4.DEFINICIONS

a) Es consideren costos directes aquells que són atribuïbles en exclusiva a la
realització d'una activitat en concret i directament relacionada amb el
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desenvolupament del projecte: temps de dedicació de personal de la UOC,
compres de material fungible i inventariable, contractació d’una empresa per a
realitzar una tasca determinada, un viatge per una reunió de projecte, etc. Són
despeses necessàries per a l'obtenció dels resultats dels projecte.

b) Els costos indirectes (o overheads) són aquells que, per la seva naturalesa,
no es poden imputar de forma directa al projecte per no poder
individualitzar-se. Són els costos que suposa per a la institució – UOC – posar
a disposició de l’equip investigador un conjunt de recursos i serveis que li
permeten executar el projecte. Aquests costos s’apliquen al projecte de manera
proporcional a l’import rebut. Per exemple el consum elèctric i telefònic, les
despeses que tenen a veure amb l’ús de les infraestructures d’edificis, equips i
eines estructurals (ordinadors, software, xarxa, etc.) i serveis generals de la
universitat.

Els overheads o cànons el que fa és tenir en compte/incloure les despeses
indirectes que comporta l’execució de qualsevol projecte.

5.PERCENTATGES D’OVERHEAD

S’estableixen els següents percentatges d’overhead tenint en compte la tipologia del
projecte. En la següent taula es mostren els percentatges d’acord amb cada tipologia
de projecte:

CÀNON

Tipus Projecte %

1. Projectes Competitius  (excepte Erasmus +) mínim 18

2.- Projecte Erasmus + 7

3. Recerca Contractada / Consultoria 21

4. Ajuts d'infraestructures / Mobilitat i Beques / Ajuts interns 0

5. Congressos / Seminaris 15

6. Projectes Institucionals 0

7. Càtedres 10

8. Premis 0
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1.- En el cas dels Projectes Competitius s’aplicarà l’overhead que permeti l’entitat
finançadora, amb un mínim d’un 18%.

2.-En els «Projectes Erasmus+», només s’aplica el percentatge d'overhead que
estableixi la corresponent convocatòria. Actualment, és un 7%.

3.- Pel que fa a la «Recerca contractada», l’article 16.4 de la Normativa de l’activitat de
I+D+i en règim de col·laboració i sota contracte de la UOC, aprovada pel Consell de
Direcció el 13 de Juny de 2022, de la partida pressupostària de cada projecte
destinada a remunerar puntualment el personal de la UOC que hi intervé, s'ha de
retenir i destinar un mínim del 10 % del cost de la remuneració als estudis o al centre
on estigui adscrit.

4..- Als ajuts d’infraestructures, de mobilitat i ajuts interns no se’ls hi aplica overhead.

5.- Pel que fa a «Congressos i seminaris», el percentatge d’overhead fa referència a
l’import global del congrés o seminari, incloent-hi tota la tipologia de fonts de
finançament.

6.- Pel que fa als «Projectes Institucionals», tenen aquest consideració aquells
promoguts per algun membre de la Comissió Estratègica de la UOC per a donar
resposta a un objectiu institucional, sempre i quan el Vicerector competent en la
matèria ratifiqui aquesta consideració. En el supòsit que l’entitat finançadora estableixi
la possibilitat de carregar overheads en el projecte, l’import que corresponen als
overheads s’haurà de destinar exclusivament a finançar activitat del projecte no
finançada per l’ens finançador. En cap cas es consideraran iniciatives institucionals
aquelles iniciatives liderades per personal investigador per a donar resposta únicament
als objectius del seu grup de recerca/centre/Estudi.

7.- Pel que fa a les «Càtedres», el percentatge d’overhead es regeix per allò l’establert
a l’article 8.2 de la Normativa de creació i funcionament de Càtedres de la UOC,
aprovada pel Consell de Govern de 9 de novembre de 2020.

8.- Pel que fa als «Premis», tenen aquesta consideració aquells que tenen per finalitat
el reconeixement a la trajectòria, a l’excel·lència o al mèrit del personal investigador
per part de l’entitat convocant. Per tant, en aquests casos, el personal investigador
galardonat reb unes quantitats econòmiques no finalistes. En el cas de que hi hagi
ajuts amb el nom de “Premi” que sí siguin finalistes (atorgament de diners per a fer una
determinada activitat) sí que s’aplicarà el canon previst pels Projectes competitius.

La Comissió de Recerca i Innovació de la UOC podrà acordar la no aplicació total o
parcial del percentatge d’ovehead previst a la present Política, prèvia presentació de la
corresponent sol·licitud degudament motivada davant la Secretaria de la Comissió de
Recerca i Innovació.
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En cap cas s’aprovarà una reducció dels overheads si el projecte ha generat fons
alliberats en el moment del seu tancament o si hi ha retribucions extraordinàries del
personal investigador a càrrec dels alliberats generats pel projecte.

6. DESTÍ DELS FONTS GENERATS PELS OVERHEADS
Els fons recaptats per la UOC en concepte d’overhead es reinverteixen en el
pressupost global de la FUOC. En concret, l’import dels overheads s’utilitzarà per a:

● Finançar el pressupost anual de les polítiques de R&I i així contribuir a la
sostenibilitat de la UOC.

● Finançar provisions de fons per a possibles pèrdues derivades dels projectes
d’R&I.

7. Aprovació de la política

L’aprovació de la present Política s’ha dut a terme de conformitat amb el previst a la
Política de rols i responsabilitats en l’aprovació de normativa interna de la UOC.

8. Confidencialitat

Totes les normes, procediments i documentació aprovats internament seran propietat
de la UOC, no podent-se usar amb finalitats diferents d'aquells para els que han estat
lliurats, ni seran transmesos o comunicats a persones alienes als interessos de la
UOC.
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