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NORMATIVA REGULADORA DEL COMPLEMENT RETRIBUTIU
ADDICIONAL DERIVAT DE LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE
RECERCA, TRANSFERÈNCIA, DOCÈNCIA I FORMACIÓ  EMPARADES PER
L’ARTICLE83DELALLEIORGÀNICAD’UNIVERSITATS(ENCÀRRECSDE
COL.LABORACIÓOEC’S)

Exposiciódemotius

I.L’article83delaLleiorgànica6/2001,de21dedesembre,d’Universitats(enendavant,LOU)
reconeixalprofessoratuniversitarilacapacitatdecelebrarcontractesambentitatsexternes,
públiquesi/oprivadesamblafinalitatderealitzartreballsdecaràctercientífic,tècnicoartístic
aixícomperaldesenvolupamentd’ensenyamentsd’especialitzacióoactivitatsespecífiquesde
formació.
L’apartat segon d’aquest article disposa que seran els Estatuts de cada universitat els que
estableixin els procediments d’autorització dels contractes, així com el destí dels recursos
obtingutsenelmarcdelanormativadictadaperl’Estat.
En conseqüència, el Capítol 2on del Títol V dels Estatuts de la UPC regula els Contractes de
colͼlaboracióperalarecercailatransferènciadelconeixementquel’article164delsEstatuts
defineix com  “els contractes subscrits en aplicació de l’article 83 de la Llei orgànica
d’universitatsambentitatsiorganismespúblicsiprivats,perduratermeprojectesderecerca,
desenvolupamentiinnovació,perprestarserveisiassessoramentsculturals,científics,tècnics,
artístics i humanístics, i per desenvolupar ensenyaments d’especialització o activitats
específiquesdeformació.

II.D’acordambl’article68delaLleiOrgànicad’Universitats,ladedicaciódelprofessoratserà
en tot cas compatible amb la realització dels treballs als que es refereix l’article 83 de
l’esmentadalleideconformitatamblesnormesbàsiquesquereglamentàriaments’estableixin.
Enaquestsentit,elReialDecret1930/1984de10d’octubre,mitjançantelqualesdesenvolupa
l’art. 45.1 de la llei Orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària (en endavant
LRU)(avuiart.68delaLleiOrgànicad’Universitats)sobrelacompatibilitatdeladedicaciódel
professorat universitari amb la realització dels treballs regulats en l’article 83 de la LOU,
modificatpelReialDecret1450/1989de24denovembre,regulaelscomplementsretributius
addicionals que pot percebre el professorat de la Universitat amb càrrec als contractes de
colͼlaboracióregulatsenl’article83delaLleiOrgànicad’Universitatsin’estableixelslímits.
III.AlaUPC,elscomplementsretributiusaddicionalsqueelpersonaldelaUPCpodiapercebre
acàrrecdelscontractesdecolͼlaboració(anomenatsEncàrrecsdecolͼlaboracióoEC’s),vanser
objecte de regulació en el Manual de Gestió Laboral de la Recerca aprovat per Consell de
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Govern al 2010, incloent els esmentats encàrrecs en les bases de cotització i tributació del
personal.
TenintencomptelesrecomanacionsefectuadesperlaSindicaturadeComptesdeCatalunya
enelsseusdarrersinformesdefiscalització,ideconformitatambelprevistenelsEstatutsde
la UPC, s’ha considerat convenient aprovar una Normativa específica que reguli de forma
conjuntaicompletaelsrègimjurídicdelsmencionatsEncàrrecsdecolͼlaboració,incloenttots
aquells complements que tenen el seu emparament en alguna de les activitats previstes en
l’article83delaLleiOrgànicad’Universitats,siguiquinasiguil’entitatdelGrupUPCatravésde
la qual es subscriu el respectiu contracte. Amb aquesta mesura, es pretén clarificar els
procediments,elslímitsilescaracterístiquesdelsEncàrrecsdecolͼlaboracióquepotpercebre
elpersonaldelaUPC,tenintencomptelesdiferentsparticularitatsdecadacolͼlectiud’acord
amblarespectivalegislacióaplicable.

Pertotaixò,elConsellSocialdelaUPC,apropostadelConselldeGovern,iprèviainformació
alsdiferentsòrgansderepresentaciódelpersonaldelaUPC,envirtutdeldisposatenl’article
165 dels Estatuts de la UPC, aprova la present “Normativa reguladora del complement
retributiu addicional derivat de la participació en activitats de recerca, transferència,
docènciaiformacióemparadesperl’article83deLleiOrgànicad’Universitats(Encàrrecsde
colͼlaboracióoEC’s)”


Article1.Objecte
La present normativa té per objecte establir el marc regulador del complement retributiu
addicional anomenat Encàrrec de Colͼlaboració (EC) que pot percebre el personal de la UPC
comaconseqüènciadelasevaparticipacióenactivitatsderecerca,transferència,docènciai
formaciófinançadesespecíficamentiemparadesenl’article83deLleiOrgànicad’Universitats.


Article2.ǦRequisits
1.ElsEncàrrecsdecolͼlaboracióhandetenirsempreunfinançamentextern,sensequeencap
caspuguinanaracàrrecdelpressupostordinaridelaUPC.
2.Noespodenpagarencàrrecsdecolͼlaboraciódesdecapgrupdedisponibilitatqueestigui
gaudintd’uncrèditnitampocespodràpagaracapPDIquetinguideutesamblaUPCoque
tinguiungrupdedisponibilitatambdisponibilitatnegativa.
3.ElsEncàrrecsdecolͼlaboraciónomésespodenimputaraprojectesenelsqualsconstitueixin
unadespesaelegible.
4. L’ordenació dels pagaments dels Encàrrecs de colͼlaboració  correspon al director o
directora de la unitat acadèmica o del grup de recerca acreditat  (entenent com a tals els
centres específics de recerca UPC i grups de la Xarxa ITͲUPC (TECNIO)). En cas de tractarͲse
d’Encàrrecs de colͼlaboració que tinguin el seu origen en contractes o convenis subscrits
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mitjançantfundacionsoestructurescreadesperlaUPCpercanalitzarlesiniciativesderecerca,
transferència i formació continua del professorat, l’ordenació dels pagaments s’efectuarà
d’acordamblesprevisionsdelrespectiucontracteprogramaoencàrrecsdegestió.


Article3.Àmbitd’aplicació
1. Poden percebre Encàrrecs de colͼlaboració, de conformitat amb els requisits,  límits i
procedimentsestablertsenlapresentnormativa:
a) el personal docent i investigador (PDI) de la UPC , sigui quin sigui el seu règim de
dedicació,querealitzitasquesderecerca,transferènciaiformacióespecialitzadaala
UPC.
b)elpersonald’administracióiserveis(PAS)delaUPCquecolͼlaboriencontractesde
colͼlaboracióoactivitatsprevistesenl’article83delaLleiOrgànicad’Universitats.
2.NoméspotpercebreEncàrrecsdeColͼlaboracióelpersonalqueestiguiensituaciódeservei
actiu i que no estigui en cap situació o supòsit que comporti el cessament de l’obligació de
retribuir per part de la UPC (tals com situació d’incapacitat temporal o accident de treball,
permís maternal o paternal, jubilació parcial o definitiva.. o qualsevol altre situació similar).
Tampoc pot percebre Encàrrecs de Colͼlaboració el personal que gaudeixi d’una reducció de
jornada,ambosensereduccióderetribucionsnielpersonalqueestiguigaudintd’unpermís
demobilitat,unallicènciasabàticaosiguinomenatprofessoremèrit
3. Atesa la naturalesa del contracte de professor associat, aquests no podran percebre
Encàrrecsdecolͼlaboració.


Article4.Requisitscomunsatotselspagaments
1.ElsEncàrrecsdecolͼlaboraciós’integrenalabasedetributació(laqualcosapotcomportar
unincrementdelpercentatgederetencióperIRPFdelapersonaqueelpercep)ienlabasede
cotització del personal subjecte al règim general de Seguretat Social (augmentant en
conseqüència,l’aportacióperquotapatronal).
2.Elsencàrrecsdecolͼlaboraciós’handeformalitzardelimitantl’import,elcodidelprojectei
elperíodedepagament.
3. Si l’import d’un Encàrrec de Colͼlaboració és superior als 15.000 euros, es repartirà el seu
pagament en mes d’un mes. En casos degudament justificats, la gerènciapodrà autoritzar la
superaciódellímitmensualde15.000euros.Atalefecte,lasolͼlicitudmotivadahauràdeser
cursadaamb2mesosd’antelació.
4. A tots els Encàrrecs de colͼlaboració s’aplicarà el percentatge i les condicions d’overhead
aprovadesanualmental’apartatdetarifesdelpressupostdelauniversitat.
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Article5.LímitsespecíficsperalPersonalDocentiInvestigador
1.Deconformitatambl’establertalalegislacióvigent,laquantitatanualmentpercebudapel
PDIenconcepted’EncàrrecsdeColͼlaboració(siguiquinasiguil’activitatil’entitatquesubscriu
els contractes de colͼlaboració) no pot excedir el resultat d’incrementar en el 50 per 100 la
retribució anual que pugui correspondre a la màxima categoria docent acadèmica amb
dedicacióatempscompletiambtotselscomplementsprevistosenelsdecretsderetribucions
deprofessoratuniversitari.Aquestlímitespublicaràanualmentalportalperalpersonal,ala
webdelCTTialportaldetransparènciadelaUPC.
2. El Personal Investigador en formació de convocatòries  podrà percebre Encàrrecs de
colͼlaboració d’acord amb els límits i condicions establertes en les respectives convocatòries
ambunlímitmàximdel50%delessevesretribucionsanuals.


Article 6. Regulació específica dels Encàrrecs de col·laboració del
Personald’AdministracióiServeis
1.El PAS de la UPC pot percebre Encàrrecs de colͼlaboració en contraprestació per la seva
participació en projectes finançats externament i realitzats fora de la jornada de treball
ordinària.
2. La dedicació esmerçada als projectes haurà de quedar recollida al sistema de control de
presènciadeformadiferenciada.
3.L’importdelsEncàrrecsdecolͼlaboraciódelPAShadeteniruncosthoraaproximataldeles
taules retributives del PASͲL. Per causes degudament justificades, la gerent podrà autoritzar
importssuperiors,respectant,entotcas,elslímitsestablertsal’apartat5d’aquestarticle.
4.LaparticipaciódelPASentasquesderivadesdel’article83delaLleiOrgànicad’Universitats
had’estarautoritzadapelresponsableadministratiudelaunitatd’adscripcióicaldràgarantir
quelestasquesencarregadesnointerfereixenamblespròpiesdelllocdetreball.
5.ElsEncàrrecsdecolͼlaboraciódelPASestansubjectesalslímitsretributiusestablertsenl’art.
5.1 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat que disposa que: “Les remuneracions totals que hom pot
percebrecomaconseqüènciadelesautoritzacionsatorgadesenvirtutdel’article4nopoden
superar en cap cas les remuneracions màximes establertes en els Pressupostos Generals de
l’Estat per al càrrec de director general o la que, si s’escau, determini a aquest efecte el
Pressupost de la Generalitat. Tampoc no pot superar la retribució que li correspon per
l’activitat principal, estimada en règim de jornada ordinària, incrementada d’acord amb els
percentatgessegüents:
4.1.Un30%,elsfuncionarisdelGrupA1/1opersonaldelnivellequivalent.
4.2.Un35%,elsfuncionarisdelGrupB1/2opersonaldelnivellequivalent.
4.3.Un40%,elsfuncionarisdelGrupB2/3opersonaldelnivellequivalent.
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4.4.Un45%,elsfuncionarisdelGrupC1/4opersonaldelnivellequivalent
4.5.Un50%,elsfuncionarisdelGrupC2/5opersonaldelnivellequivalent.”
Aquestimportsespodranconsultaralportalperalpersonal,alawebdelCTTialportaldela
transparènciadelaUPC.


Article7.Gestió
1. Solͼlicitud de pagament d’Encàrrec de colͼlaboració: La solͼlicitud de l’Encàrrec de
colͼlaboracióil’autoritzaciódeladespesacorresponalPDIresponsabledelprojecte,ihaurà
detenirl’acceptaciódelcolͼlaboradorocolͼlaboradora.
Enel casdel PDI,lasolͼlicitudhauràdetenirelvistiplaudel directorodirectoradelaunitat
acadèmica d’adscripció del colͼlaborador o colͼlaboradora o del responsable del centre
específicderecercaUPCogrupdelaXarxaITͲUPC(TECNIO).
EnelcasdelPAS,lasolͼlicitudhauràdeteniramés,elvistiplaudelresponsableadministratiu
delaunitatd’adscripciódelcolͼlaboradorocolͼlaboradora.
2. La solͼlicitud es dirigeix al Servei de Personal (SP), que en comprova la disponibilitat
econòmicai,sin’hiha,tramitaelpagament.
3. Els formularis dels Encàrrecs de colͼlaboració no poden portar esmenes i han d’estar
correctamentemplenatsisignatspertotselsagentsimplicats.Lesdatesd’entregad’aquests
encàrrecss’ajustaranalsterminisqueescomunicaranpelscanalsques’estableixin.
Disposiciófinal.
AquestanormativaentraràenvigoreldiasegüentalasevaaprovacióperConsellSocial,llevat
dellímitsretributiusdelPAS,queentraranenvigorl’1degenerde2016.
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