
 

Vicerectorat de Política Científica i de Recerca nombre de pp: 17 23/02/2015 

 Annex del punt 5.3 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Adequació dels procediments de gestió 

dels projectes amb finançament 

competitiu extern al programa H2020 

 

 
 

 

Consell de Govern 

Sessió ordinària de 26 de febrer de 2015 
 

 

Pendent de revisió jurídica i lingüística 

CPISR-1 C 
Mario 
Ruiz Sanz

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Mario 
Ruiz Sanz 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 
o=Universitat Rovira i Virgili, ou=Dret Públic, 
ou=Serveis Públics de Certificació CPISR-1 
amb càrrec, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/verCPISR-1CarrecUR (c)03, 
sn=Ruiz Sanz, givenName=Mario, title=TU -
Secretari/ària General, 
serialNumber=18165161Z, cn=CPISR-1 C 
Mario Ruiz Sanz 
Fecha: 2015.02.23 14:14:28 +01'00'



1 / 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adequació dels procediments de gestió dels projectes amb 
finançament competitiu extern al programa H2020 i altres 

programes 
 
 

Consell de Govern de 26 de febrer de 2015 
 

(pendent de revisió lingüística)



Gestió dels ajuts per a activitats d’RDTI amb finançament competitiu extern 

2 - 17 

 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
L’entrada en funcionament de l’Horitzó 2020 (H2020), nou programa de finançament 
de la Unió Europea, ha generat la necessitat d’actualitzar el document de “Gestió del 
VII Programa Marc” aprovat pel Consell de Govern el 12/7/2007 (vgeu Annex I). 
 
A més, el creixent augment de projectes finançats fora de l‘H2020, bé siguin de la 
pròpia Comissió Europea (CE), com els programes EACEA o ESPON, de caire 
internacional, o bé d’altres ajuts nacionals a costos totals, genera la necessitat de 
recollir en un document unes directrius de gestió generals aplicables dins la URV a 
tot aquest tipus d’ajuts. 
 
Així doncs, el document es presenta en dos capítols: 
 
-  un primer capítol aplicable als ajuts emmarcats dins de l’H2020 
- un segon capítol que contempla la resta d’ajuts externs (fora de l’H2020), dels 
quals és beneficiaria la URV i han estat obtinguts per via competitiva, per a la 
realització d’activitats d’RDTI, tant amb pressupostos elaborats a costos totals com 
marginals 
 
Definicions 
 
Activitats d’RDTI 
RDTI: Recerca, Desenvolupament, Transferència, Innovació. 
Activitats com ara projectes, xarxes de col·laboració, suport a la mobilitat de PDI, 
beques i d’altres orientats a la realització de recerca, desenvolupament, formació i 
innovació tecnològica o no tecnològica. 
 
Pressupostos a costos marginals 
Només tenen en compte les despeses que cal fer per realitzar una activitat: 
contractació de nou personal, adquisició d‘equipament, material fungible, viatges, 
etc. Exemples: projectes del Pla Nacional (MINECO), Suport a grups de recerca 
(AGAUR). 
 
Pressupostos a costos totals 
Tenen en compte, a més dels costos marginals, els costos de dedicació del personal 
propi (personal fix laboral o funcionari) de la URV. Exemples: projecte de 
col·laboració del programa marc de la CE, projectes ESPON, projectes EACEA, 
projectes Daphne (DG Justícia), projectes Fundación Biodiversidad. 
 
Costos Indirectes (Overheads) 
La realització de qualsevol activitat representa costos directes (directament 
imputables a la seva realització) i costos indirectes (no imputables directament). 
 



Gestió dels ajuts per a activitats d’RDTI amb finançament competitiu extern 

3 - 17 

Són costos indirectes, per exemple, els inclosos en les partides 68 “Dotacions per a 
amortitzacions” i 62 “Serveis exteriors” (lloguers, reparacions, subministraments i 
comunicacions) del pressupost URV. 
 
Habitualment, els organismes finançadors d’activitats d’RDTI fixen un import en el 
pressupost en concepte de costos indirectes en funció de cada programa. 
 
Cànon 
Distribució que aplica la URV als ingressos rebuts en concepte de costos indirectes 
procedents de fonts de finançament externes per a la realització d’activitats d’RDTI. 
La norma vigent de caràcter general és l’aprovada al Consell de Govern el 
10/7/2003, que ha estat actualitzada diverses vegades i adaptada a les Bases 
d’Execució del Pressupost (BEP), aprovades anualment pel Consell de Govern i el 
Consell Social de la URV. 
 
Recursos alliberats 
Quantitat resultant de restar les despeses marginals i el cànon URV a la quantia de 
l’ajut per a la realització d’una activitat d’RDTI. 
 
Els recursos alliberats es generen com a conseqüència, per exemple, de la 
imputació d’hores de personal propi URV als projectes: es justifiquen com a despesa 
davant de l’organisme finançador, però no es comptabilitzen com una despesa en el 
projecte. 
 
Unitat Gestora 
S’entén el Servei de Gestió de la Recerca (SGR) o la Unitat de Gestió Administrativa 
Descentralitzada (UGAD). 
 
 
CAPÍTOL I. GESTIÓ DELS AJUTS REBUTS DE L‘H2020 A LA URV 
 
I.1. Descripció del Programa 
 
L’H2020 és el principal programa de la Unió Europea per al finançament de la 
Recerca, el Desenvolupament i la Innovació. Amb quasi 80.000 milions d’euros de 
pressupost (en preus actuals), la seva vigència s’estén des del 2014 al 2020. L’acord 
d‘11 de desembre de 2013 entre el Parlament Europeu i el Consell Europeu es va 
publicar al DOCE el 20 de desembre de 2013 (vegeu aquí). 
 
L’H2020 agrupa i reforça les activitats que durant el període 2007-2013 eren 
finançades pel 7è Programa Marc de Recerca i Desenvolupament, les accions 
d’innovació del Programa Marc per a la Innovació i la Competitivitat (CIP) i les 
accions de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT). 
 
Amb voluntat de simplificar la gestió d’aquest programa, la Comissió Europea ha 
introduït diversos canvis, el més significatiu dels quals fa referència als costos. Així, 
l’H2020 utilitza un model de costos totals sobre el que s’aplica un percentatge únic 
de finançament extra, segons el tipus de projecte. Els costos subvencionables 
inclouen així els costos directes i, per a la majoria de les accions, els costos 
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indirectes, que representen un percentatge únic del 25% sobre els costos directes. 

A mode de resum, el finançament dels costos directes serà: 

 

Taula 1: Finançament dels Costos Directes en H2020 segons el tipus d’entitat i d’acció 

Tipus d’acció 
Tipus d’entitat 

Recerca Innovació 

Sense ànim de lucre (Non-profit)  100% 

Amb ànim de lucre (Profit) 

100% 

70% 

 
I.2. Quantificació dels Costos Indirectes (Overheads) 
 
Com a norma general, els costos indirectes es finançaran aplicant un percentatge 
fix del 25% sobre els costos directes (exclosa la subcontractació). 
 
En el cas de les accions Marie Sklodowska – Curie (MSCA), aquest percentatge no 
aplica, ja que, com es detalla en la taula següent, el finançament corresponent als 
costos indirectes i a la gestió es calcula a través d’una tarifa plana en funció del 
nombre de persones/mes executades en el projecte. La taula mostra les quanties 
assignades per a aquest concepte, en funció de l’instrument dins del programa 
MSCA. 

 

Taula 2: Marie Sklodowska-Curie Actions – “flat rates” per costos indirectes i gestió 

ITN IF RISE COFUND 

1200€ 

/person/month 

650€ 

/person/month 

700€ 

/person/month 

650€ 

/person/month 

(*) Els imports expressats en la taula poden canviar en funció de la convocatòria. 
 

I.3. Cànons URV 
 
La distribució de cànons s’aprova anualment en les Bases d’Execució del Pressupost 
(BEP) de la URV i s’utilitzen aquelles en vigor a la data de signatura del Grant 
Agreement. Per al 2015, això és: 
 

Pel que fa a les subvencions i ajuts amb finançament extern (Estat, Generalitat de Catalunya, 
UE, Organismes Autònoms, etc), en què els costos indirectes que ha de percebre  la 
Universitat venen determinats per l’organisme que atorga la subvenció, és la següent: 

 

Taula 3. Repartiment dels Costos Indirectes / Overheads de finançament extern, segons BEP. 

Activitat 
Costos de 

gestió 
Cànon 
unitat 

Cànon 
URV 

URV 
Solidària 

TOTAL C. 
Indirectes 

Subvencions i ajuts 
externs (2) 

30% 20% 45% 5% 100% 

(2) Si l’organisme atorgant finança una part de les despeses totals (costos directes i 
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indirectes) de la subvenció o ajut, la distribució dels costos indirectes s’aplicarà sobre la part 
finançada. 
 
Per a les accions Marie Curie, on els costos indirectes finançats es calculen com una 
tarifa plana:  

a) cas que la URV no sigui coordinadora, el cànon s’aplicarà sobre la totalitat del 
concepte “Finançament de costos indirectes i gestió” que resulti de les 
negociacions amb el coordinador / consorci. S’aplicarà la distribució de la 
Taula 3. D’entrada, la postura que el representant de la URV ha de defensar 
és la d’obtenir les quantitats establertes a la Taula 2. 

 
b) cas que la URV sigui coordinadora, s’establirà un acord entre la unitat gestora 

i l’IP (i el consorci) sobre quina part del concepte es queda per (i) la gestió 
pròpiament dita del projecte, que s’haurà de destinar principalment a la 
contractació d’un Gestor del Projecte i a les activitats pròpies de la gestió del 
consorci i (ii) quina part s’ingressa en conceptes de cànon. 

 
c) en qualsevol cas, si la URV està obligada a realitzar auditoria, primer caldrà 

reservar el cost previst de l’auditoria. 
 
La distribució dels cànons es realitzarà sobre les quantitats reals ingressades 
(avançaments o ingressos), no sobre previsions. Això evitarà que, en cas de retorn 
de diners/devolucions, s’hagi d’anar a diversos centres de cost. A més, per 
precaució, es farà una retenció del 20% en la distribució d’aquests cànons en els 
avançaments, que es repartiran una vegada finalitzat el procés de justificació i 
auditoria de l’anualitat corresponent. 
 
I.4. Costos directes 
 
En termes generals, es podran imputar diferents tipologies de costos directes, entre 
les que destaquen: 
 

- Hores de dedicació de personal propi 
- Amortització d’equips de nova adquisició o ja existents 
- Altres despeses d’RTD (personal contractat, material fungible, viatges, serveis 

propis...) 
- Despeses de gestió (management), en aquells ajuts que així s’expliciti, 

generalment en els casos en què la URV actuï com a coordinadora. 
 
I.4.1. Hores de dedicació de personal propi 
 
Les hores de dedicació de personal propi es reporten a través de Timesheets (fulls 
de dedicació horària).  
Per omplir aquests Timesheets, es tindran en compte les següents consideracions: 

- El nombre màxim anual d’hores productives del treballador, que vindrà 
determinat pel model de contracte i conveni o normativa associada. 

- El percentatge màxim de dedicació a la recerca d’aquestes hores productives.  
 
Amb els convenis vigents, la taula següent mostra les hores de dedicació de 
diferents categories laborals que poden aplicar al personal que treballa a la URV. 
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Aquesta taula està subjecte als canvis que apliquin, segons canvi de la legislació 
vigent i dels respectius convenis. 
 
 
Taula 4: Indicacions sobre el màxim d’hores de dedicació a la recerca  
Categoria Hores 

anuals
hores dia % recerca

Professor Associat (1)

Becari en Projecte - Projecte Europeu 1750 8 100%
Becari en Projecte - URV 1750 8 100%
Becari predoctoral URV 1640 7,5 100%
Director d'Investigació 1640 7,5 100%
Investigador Ordinari 1640 7,5 100%
Investigador Postdoctoral 1640 7,5 100%
Personal Investigador Juan de la Cierva 1640 7,5 100%
Personal Investigador Ramón y Cajal 1640 7,5 100%
Personal Investigador Marie Curie 1640 7,5 100%
Personal Investigador Beatriu de Pinós 1640 7,5 100%
Personal Investigador Novell 1640 7,5 100%
Personal Investigador SECTI 1640 7,5  100%
Professor Col·laborador Permanent 1640 7,5 70%
Ajudant 1640 7,5 70%
Professor Lector 1640 7,5 70%
Professor Agregat 1640 7,5 70%
Catedràtic contractat 1640 7,5 70%
Catedràtic d'Escola Universitària 1664 7,5 70%
Catedràtic d'Universitat 1664 7,5 70%
Titular d'Universitat 1664 7,5 70%
Titular d'Escola Universitària 1664 7,5 70%
Professor Emèrit (2) 7,5 100%
Professor Visitant  7,5 100%
Escala Tècnica 1606   (3) 7,5 0%
Escala de Gestió 1606  (3) 7,5 0%
Escala Administrativa 1606  (3) 7,5  0%
Personal laboral Grup I 1606  (3) 7,5 100%
Personal laboral Grup II 1606  (3) 7,5 100%
Personal laboral Grup III 1606  (3) 7,5  100%
ICREA 1640 7,5 100%
Notes sobre la taula 

(1) Els associats laborals, per definició, no poden fer recerca i no poden imputar projectes hores en projectes de 
recerca. 

(2) Els professors emèrits  no tenen assignada jornada laboral 
(3) Valors vàlids per 2014 

 
Per reportar les hores dedicades al projecte, s’ha d’utilitzar l’aplicació Timesheets 
desenvolupada a la URV a tal efecte i que serà d’ús obligatori per als 
investigadors/res principals i membres de l’equip investigador.  
 
L’accés a l’aplicatiu és on-line a través del següent enllaç (provisional): 
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https://appserver.urv.cat/timesheet/ 
 
Cal seguir les indicacions de l’aplicació i el manual d’ús per poder completar 
correctament les timesheets. 
 
Segons les indicacions de l’Annotated Grant Agreement (versió 7 de desembre 
2014) la Universitat, solament a efectes del càlcul del cost hora (hourly rate), 
utilitzarà preferentment la quantitat de 1720 hores productives anuals per persona i 
any (persones treballant a temps complert) o la part proporcional de 1720 (en el cas 
d’un altre règim de dedicació). 
 
 
Observacions: 
 
Investigadors ICREA: es poden imputar les seves hores en el cost del projecte. A tal 
efecte, cal que ICREA consti com a Third Party en el Grant Agreement. Veure 
proposta de text per l’articulat del Grant Agreeement a l’Annex II. 
 
Professors emèrits: La seva dedicació s’equipara al PDI Laboral. 
 
I.4.2. Amortització d’equips de nova adquisició o ja existents 
 
El programa H2020 permet imputar despeses corresponents a l’amortització d’equips 
de nova adquisició o d’aquells ja existents que s’utilitzin en el projecte. 
 
Per al càlcul de les taules d’amortització, cal tenir en compte les dades registrades 
en les fitxes d’inventari dels equips corresponents i el % de dedicació de l’equip en el 
projecte. 
 
I.4.3. Despeses de gestió (management) 
 
Si la URV participa com a coordinadora, l’IP pressupostarà obligatòriament la 
contractació d’un Gestor de Projecte (en anglès, Project Manager) o equip de 
gestors (segons la dimensió del projecte) per a la gestió del consorci i del projecte. 
Les obligacions de l’IP que participa com a coordinador en un projecte de l‘H2020, 
així com les del Project Manager o equip de Management es llisten a l’Annex III 
d’aquest document. 
 
En el procés de contractació del gestor o equip de gestors, es valorarà 
necessàriament la capacitat i experiència en gestió de projectes d’R+D i el 
coneixement de l’anglès. El gerent o persona en qui delegui formarà part del tribunal 
de selecció. 
 
 
I.5. Recursos alliberats 
 
Per exemplificar el càlcul dels recursos alliberats d’un projecte, considerem un 
pressupost de costos directes de 100.000€, dels quals 25.000€ són en personal 
propi i 75.000€ en altres despeses d’execució): 
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Taula 5: Exemple de càlcul per als recursos alliberats. 
 Costos elegibles Despesa real 

imputada a projecte 
Finançament UE 

Personal propi 25.000  25.000 
Despeses RTD 75.000 75.000 75.000 
Costos directes 100.000 75.000 100.000 
Costos indirectes (25% CD) 25.000  25.000 
TOTAL CD+CI 125.000  125.000 (A) 

Cànon URV (= CI)  25.000  

Total despesa real  100.000 (B)  
Recursos alliberats (A – B)   25.000€ 
 
S’obrirà una orgànica per al projecte i una altra per als recursos alliberats. És el 
sistema que contempla la normativa VII PM (veure Annex I) i que s’aplica en 
l’actualitat, per extensió, a tots els projectes a costos totals. 
 
S’aplicarà la modificació següent (respecte el document de gestió del VII PM): 
 
- les despeses imputables a l’orgànica de recursos alliberats són totes aquelles amb 
vinculació directa o relacionades amb el projecte. Això és, no cal que siguin 
necessàriament elegibles, però sí necessàries per al correcte desenvolupament del 
projecte. La seva imputació serà degudament justificada per l’IP del projecte i 
s’imputarà sota la seva responsabilitat. Per exemple, seran imputables a l’orgànica 
de recursos alliberats les despeses d’enviament de documentació i també la part no 
amortitzable d’equipament inventariable.  
 
Quan el projecte finalitzi i s’hagi rebut l’últim ingrés per part de l’organisme 
finançador, els romanents es repartiran segons la següent distribució: 
 

 
URV Solidària URV–Recerca URV–Departament URV–Grup 

1% 33% 33% 33% 
 
 
I.6. Revisió de la proposta  
Els pressupostos i les parts administratives de les propostes han de ser revisades 
pels tècnics de les unitats gestores abans de ser enviades a l’organisme finançador. 
En cas de no fer-se, la URV es reserva el dret d’acceptar la gestió del projecte. 
 
Aquest punt és especialment necessari quan es demana un cofinançament de la 
URV. 
 
 
I.7. Tractament de les Terceres Parts (Third Parties) 
 
Es seguiran les indicacions de l’AGAUR en aquest aspecte. Vegeu Annex II. 
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CAPÍTOL II. ALTRES AJUTS (no H2020) 
 
Aquest apartat inclou la gestió dels ajuts que arribin per altres programes de 
finançament de les activitats RDTI fora del programa H2020. 
 
II.1 Gestió dels cànons 
 
S’ha d’aplicar un cànon equivalent als costos indirectes (overheads) finançats per 
l’organisme que convoca l’ajut, segons indiquen les Bases d’Execució del 
Pressupost (veure taula 3 del present document) i el punt I.3 d’aquest document. 
 
Sempre que sigui possible, la URV ha de demanar el màxim de costos indirectes en 
el moment de l’aplicació. 
 
II.2 Gestió dels recursos alliberats 
 
Es proposa la mateixa gestió que per als projectes de l’H2020. 
 
En aquells casos que l’alliberament de recursos no es realitzi per la declaració 
d’hores a través del sistema de Timesheets de la URV, l’alliberament s’ha de 
realitzar una vegada presentada adequadament la documentació justificativa de 
l’anualitat a la què corresponen els recursos a alliberar. 
 
II.3. Revisió de la proposta  
 
Els pressupostos i les parts administratives de les propostes hauran de ser revisades 
pels tècnics de les unitats gestores abans de ser enviades a l’organisme finançador. 
En cas de no fer-se, la URV es reserva el dret d’acceptar la gestió del projecte. 
 
Aquest punt és especialment necessari quan es demana un cofinançament de la 
URV. 
 
 
Nota final 
 
 
El Consell de Govern delega específicament qualsevol modificació o adaptació del 
present document a la Comissió de Política Científica i Transferència tret dels punts 
I.3, I.5 i II.1. 
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ANNEX I. Gestió del VII Programa Marc.  
 
Document aprovat en Consell de Govern de 12 de juliol de 2007, que es troba a la 
intranet, en el següent enllaç: 
 
http://tramits.urv.cat:82/continguts/secretaria_general/links_consell_govern/acords_c
onsell_sessions/sessio28/11_gestio_vii_prog.pdf  
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ANNEX II: Proposta d’articulat per a ICREA com a third party per als Grant 
Agreements. 
 
A continuació s’inclou el document-resum proposat per l’AGAUR que detalla les 
diferents tipologies de Third Parties que contempla l’H2020, així com la gestió 
d’aquestes dins de l’H2020. 
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PARTICIPACIÓ D’INVESTIGADORS ICREA 
 
Per a aquells projectes en què es contempli la participació d’investigadors ICREA, 
cal tenir en compte el següent: 
 
En la majoria dels casos, a la part B de les propostes, es tracta el tema de les Third 
Parties i cal informar-ho tan aviat com sigui possible. 
 
En alguns casos, es planteja una pregunta com la que segueix: 
 

- Does the participant envisage the use of contributions in kind provided by third 
parties? 

 
S’ha de respondre YES, i s'ha d’incloure el text següent (o equivalent): 
 
 
ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) is a governmental institution who 
will provide resources (professors/researchers) to this project as a third party, available free 
of charge to xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. These professors/researchers are working in the 
xxxxxxxxxxxxxxx but his/her salaries/costs are paid by ICREA.  

 
ICREA is a foundation supported by the Catalan Government and guided by a Board of 
Trustees which aims to recruit top scientists for the Catalan R&D system, scientists capable 
of leading new research groups, strengthening existing groups, and setting up new lines of 
research. 
 
In this case, resources made available by the third party ICREA to the beneficiary are 
assimilated as "own resources" of the beneficiary, and will therefore be charged to the project 
without being considered a receipt. The beneficiary is free to use these resources at will, 
their cost will be declared by the beneficiary and it will be recorded in the accounts of the 
third party. They will be available for auditing if required. Following the rules of ICREA, 
although Dr. xxxxxxxxxxxxxxxx is paid by ICREA, he/she is assigned to physically work in 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, department xxxxxxxxxxxxx, and considered as a member of 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
 
NOTA: aquest text encara està pendent d’aprovació, es tracta d’una proposta perquè hi 
donin el vistiplau totes les universitats catalanes que participen en projectes europeus en 
què algun dels investigadors és investigador ICREA. 
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ANNEX III. Repartiment de responsabilitats de gestió en els ajuts de la CE 
coordinats per la URV 
 
En els ajuts dels programes europeus presentats per un consorci d’entitats, el 
coordinador del consorci té responsabilitats de gestió davant la Comissió Europea 
(en endavant CE) i les altres entitats membres del consorci que requereixen un 
tractament intern a la URV diferenciat d’aquells altres en què la Universitat participa 
només com a soci. 
 
Aquest document és un recull de bones pràctiques i recomanacions, especialment 
en allò que afecta a les responsabilitats del Project Manager. 
 
Rols 

- Investigador responsable (en endavant IP) 
- Project manager (en endavant PM) 
- Tècnic de projecte SGR/UGAD (en endavant tècnic SGR/UGAD) 
- Suport administratiu departament/UGAD o PSR (en endavant suport 

PSR/adm)  
 
Selecció i contractació del PM 

- Tan aviat com finalitza la negociació i es coneix amb prou seguretat el 
pressupost final, es convocarà una plaça per a PM del projecte. Atès que no 
està signat el contracte, ni donada d’alta cap codificació econòmica, la 
sol·licitud es trametrà amb un certificat provisional del cap SGR/UGAD. 

- Es procurarà que la durada del contracte del PM sigui des de la data d’inici del 
projecte fins a la data de lliurament de l’informe final (segons contracte amb la 
CE). Pot ser un contracte a temps parcial o complet, segons les necessitats 
del projecte. 

- El període de contracte del PM des de la fi del període d’execució del 
projecte, segons contracte amb la CE, fins a la presentació de l’informe final, 
atès que no és una despesa elegible per a la CE, es finançarà des d’altres 
fons no finalistes (inclosos els recursos alliberats del projecte). 

 
Perfil del PM i selecció 

- Màxima difusió de la convocatòria: a més dels canals preceptius a la web del 
Servei de Recursos Humans de la URV, es procurarà la màxima difusió de la 
convocatòria (infojobs, red OTRI/UGI o d’altres) 

- Selecció: es procurarà que el tècnic SGR/UGAD participi en el procés de 
selecció tot assessorant l’IP sobre l’adequació dels candidats/es 

- Perfil i mèrits a valorar en la convocatòria: 
o Formació i experiència: desitjable formació en ajuts finançats per la CE, 

molt convenient experiència prèvia en la gestió d’ajuts finançats per la 
UE en universitats o d’altres entitats. És convenient que tingui 
coneixements tècnics sobre el tema tractat en el projecte. 

o Nivell elevat d’anglès, tan parlat com escrit. 
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Descripció tasques a realitzar pel PM: 
 

- Proporcionar assistència al Coordinador del projecte per executar les 
decisions.  

- Responsable de la gestió administrativa diària del projecte, incloent  (que no 
limitat a): 

o Coordinació de les activitats i administració del Consorci 
o Contacte amb els socis del projecte 

- En particular, serà responsable de les tasques que se li assignen en 
l’elaboració del Consortium Agreement (si encara està per signar), 
transferències als socis i informes econòmics descrits a continuació en aquest 
mateix document. 

 
Consortium agreeement 

- L’IP redactarà la proposta de Consortium Agreement amb  l’ajut del PM (si ja 
està contractat) i l’assessorament del Tècnic de Gestió SGR/UGAD.  

- El tècnic SGR/UGAD sotmetrà la proposta de Consortium Agreement a la 
revisió d’assessoria jurídica i, en el seu cas, discutirà la integració de 
possibles esmenes amb l’IP i el PM. 

- El PM o l’IP remetrà la proposta de Consortium Agreement als socis i 
negociarà la necessitat d’esmenes. 

- El tècnic SGR/UGAD tramitarà les signatures del vicerectorat de la URV. 
- El PM o, en el seu defecte, el tècnic de gestió de l’SGR/UGAD enviarà els 

Consortium Agreements signats als socis. 
 
Transferències als socis 

- L’IP, amb el suport del PM, ha de preparar un calendari de pagaments a les 
entitats sòcies, d’acord amb l’establert al Consortium Agreement. 

- El PM, amb el suport administratiu del departament/UGAD o PSR, ha de 
preparar la documentació interna URV per fer les transferències i la farà 
arribar al tècnic SGR/UGAD. 

- El tècnic SGR/UGAD ha d’enviar al PM comprovants bancaris de les 
transferències realitzades als socis per tal que aquest els informi. 

 
Informes (reports) científico-tècnics 

- És responsabilitat de l’IP la redacció de l’informe tècnic de la part de la URV 
en el projecte. 

- És responsabilitat de l’IP la redacció de l’informe tècnic global del projecte per 
a cadascun dels períodes estipulats en el contracte i de l‘informe tècnic final. 

- Per a la seva redacció, comptarà amb la col·laboració de les entitats sòcies en 
els termes que acordin en el consorci. El PM donarà suport en la recollida 
d’informes dels socis i, en funció del perfil tècnic del mateix, podrà contribuir a 
la redacció dels informes tècnics. 

 
Informes (reports) econòmics 

- És responsabilitat del tècnic SGR/UGAD la redacció de l’informe econòmic de 
la part de la URV en el projecte. 
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- És responsabilitat del PM la redacció del report econòmic global del projecte 
per a cadascun dels períodes estipulats en el contracte i de l’informe 
econòmic final del global del projecte. 

- Són responsabilitats del PM: 
o Identificar els interlocutors amb responsabilitat financera a les 

institucions sòcies. 
o Assegurar que les entitats sòcies coneixen els documents pels 

informes econòmics i les regles de finançament i de justificació 
econòmica específiques del programa (càlcul de costos de personal, 
viatges, amortització d’inventariable, especificitats sobre altres costos 
directes, impostos...). 

o Donar suport a les entitats sòcies en l’elaboració dels informes 
econòmics (assessorament, formació...). 

o Recollir i revisar els informes econòmics de tots els socis.  
o Integrar la informació dels informes econòmics per a la preparació de 

l‘informe econòmic global. 
o Mantenir una comunicació fluida amb el cap de projecte de la CE per a 

la gestió dels aspectes econòmics del projecte i informar dels aspectes 
més rellevants al tècnic SGR/UGAD. 

o Fer un seguiment periòdic de la despesa reportada pels socis i 
identificar amb antelació possibles desviacions. 

- El tècnic SGR/UGAD revisarà i enviarà la informació tècnica i econòmica 
preparada per l’IP i el PM al cap de projecte de la CE i en conservarà còpia a 
la carpeta del projecte. 

 
Canvis en el contracte 

- El PM centralitzarà les demandes individuals dels socis o els acords del 
consorci respecte al contracte signat amb la CE: canvis en les tasques a 
realitzar, dedicació de personal, pressupostos, etc. 

- L’IP i/o el PM informaran al tècnic SGR/UGAD dels canvis necessaris. 
- El PM discutirà amb el cap de projecte de la CE les formalitats necessàries 

per implementar els canvis (addendes al contracte o d’altres). 
- El PM mantindrà informats als socis de les modificacions que es facin al 

contracte. 
 
  
 
NOTA 1: En el cas que s’opti per la no-contractació d’un PM del projecte, serà l’IP o 
un membre del Grup de Recerca qui assumirà les tasques del PM esmentades en 
aquest annex.  
 
NOTA 2: En el cas que el projecte no pugui assumir la contractació d’un PM perquè 
així ho estipulin les bases de la convocatòria, serà el PSR del grup o en el seu 
defecte el Tècnic de Gestió la UGAD/SGR qui assumirà les tasques del PM 
esmentades en aquest annex.  
 




