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Normativa de compensació de 

despeses generals per l’activitat de recerca  
 

(Acord del Consell de Govern de 9 de juny de 2008 i modificat per l’acord de 
16 de novembre de 2017) 

 
 
 
 

 

a) La compensació per despeses generals dels contractes, convenis o encàrrecs formalitzats de nou des de 
l’1 de juliol de 2008 serà del 21% de l’import total del contracte, el conveni o l’encàrrec extern. 
 
b) En el cas que l’empresa contractista sigui una spin-off adscrita al trampolí tecnològic de la UAB aquest  
percentatge serà del 12,6%. 
 

c) De la compensació per despeses generals esmentada en els paràgrafs anteriors i de les despeses  
indirectes que ingressa la universitat per projectes competitius, un percentatge variable serà assignat a 
l’investigador principal i a l’estructura bàsica a la qual tingui adscrita la seva recerca. Aquest percentatge, 
calculat sobre els ingressos anuals acumulats per cada investigador, variarà en funció de l’escala  següent: 

 
Fins a 2.000 € anuals per investigador, 0% 

De 2.001 a 100.000 € anuals per investigador, 7% 
Més de 100.000 € anuals per investigador, 9% 

 

d) La distribució del percentatge entre l’investigador i l’estructura bàsica a la qual tingui adscrita la seva  
recerca serà la següent: 
 

70% l’investigador i 30% l’estructura. 

 
Aquesta distribució no impedeix que les estructures bàsiques puguin acordar polítiques internes de 
compensació de despeses generals relacionades amb la recerca. 

 
e) Per a projectes de l’European Research Center (ERC), el 9% de retorn aplicable s’incrementarà fins al 
12%. Aquest increment del 3% serà assignat a l’investigador. 
 

f) La nova modalitat de retorn variable dels projectes ERC entrarà en vigor el dia de l’aprovació pel Consell 
de Govern. 
 

g) Règim transitori: els projectes ERC vigents els hi serà d’aplicació l’increment del 3% però detraient 
d’aquest import el valor dels ajuts atorgats per a la UAB per a la posada en marxa del projecte 
 

 
 
 
 


