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NORMATIVA APLICABLE 
Normativa específica: 
• Bases reguladores 
• Convocatòria 
• Sol·licitud del projecte 
• Resolució de concessió: provisional i definitiva. 
• Instruccions d’execució i seguiment 
Normativa d'àmbit general: 
• Llei General de Subvencions i el seu Reglament 
• Normativa comunitària dels fons FEDER, si el projecte esta 

cofinançat entre PGE i FEDER. 
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CANVIS EN LES CONDICIONS APROVADES DE 
L’AJUT: CRITERIS GENERALS 
• La modificació no ha d’afectar als objectius de l’ajut i qualsevol canvi 

requereix l’autorització de la Direcció General d’Investigació 
Científica i Técnica(DGICT).  

• La sol·licitud de modificació de l’ajut la farà l’investigador principal 
(ha de tenir la signatura dels dos IP, si és el cas) a través de Facilita, 
l’aplicació de la Carpeta Virtual d’Expedients del MINECO. Qualsevol 
modificació en l’ajut requereix la signatura electrònica del Vicerector 
de Recerca. 

• La DGICT comunica la seva decisió a l’IP que figura com a 
interlocutor amb el MINECO. 

• Les sol·licituds hauran de ser presentades al Ministeri al menys 2 
mesos abans del final del període d’execució del projecte. 

• Els canvis efectuats respecte a la sol·licitud inicial han d’incorporar-
se als informes de seguiment i final per facilitar el seu seguiment. 
Aquest és un aspecte fonamental per evitar posteriors requeriments 
del Ministeri. 
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MODIFICACIONS EN LA DISTRIBUCIÓ DE L’AJUT 
• L’import aprovat per a despeses directes d’execució podrà 

gastar-se en qualsevol de les despeses elegibles, ja sigui del 
grup de personal, o bé, d’execució, no necessitant autorització 
prèvia de la DGICT. Però, qualsevol canvi respecte a la 
sol·licitud inicial s’ha de reflectir, per a la seva aprovació 
científica-tècnica, als corresponents informes de seguiment i 
final, justificant la seva necessitat per assolir els objectius 
finals. 
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MODIFICACIONS EN EL TERMINI D’EXECUCIÓ 
• S’ha de sol·licitar al menys 2 mesos abans de la data de finalització, 

utilitzant un model específic que facilita el MINECO. 
 
• Informació que ha de contenir la sol·licitud: 
1. Els motius pels quals s’ha endarrerit el projecte. 
2. Proposta de les activitats a desenvolupar per aconseguir els 

objectius pendents. 
3. Despesa realitzada, compromesa i romanent disponible per les 

activitats pendents. 
4. Previsió de despesa per conceptes fins a la finalització. 

 
• Si el projecte és coordinat , la sol·licitud de modificació dels 

subprojectes ha de tenir el vistiplau del coordinador.  
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MODIFICACIONS EN LA COMPOSICIÓ DE L’EQUIP 
Canvi d’Investigador Principal 
• L’IP o els IPs podran sol·licitar la baixa, per motius justificats, i han de proposar a 

una persona per substituir-los. 
 

Altes e increments de dedicació dels membres de l’equip d’investigació i de treball. 
 
• Només es possible sol·licitar l’autorització per a la incorporació o increment de 

dedicació de nous membres de l’equip d’investigació. Hauran de complir els 
següents requisits: 1) ser doctor o titulat superior, 2) vinculació amb l’entitat fins 
al final del termini d’execució del projecte, i 3) contribució continuada i 
significativa al projecte. 

• Les sol·licituds d’alta a la Base de Dades de Projectes es presenten a través de 
Facilit@ com una instància genèrica. Cal adjuntar: currículum, contracte laboral, 
signatura i autorització de la institució d’origen (si és el cas). 

• La incorporació de la resta de personal que no compleixi els requisits anteriors  
no requereix comunicació expressa. Aquest personal s’inclourà en l’equip de 
treball i podrà carregar despesa amb càrrec al projecte. L’activitat que 
desenvolupi i les despeses que generi s’han d'incloure als informes de seguiment 
i final. 
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MODIFICACIONS EN LA COMPOSICIÓ DE L’EQUIP 
Baixes d’investigadors i reduccions de dedicació 

 
• Amb caràcter general, i exceptuant casos de força major, la 

reducció o la baixa d’un investigador solament s’autoritzarà en 
casos molt excepcionals. 

• Les sol·licituds de baixa  es presenten a través de Facilit@ com 
una instància genèrica. 

 
• No requereix comunicació de baixa el personal que esta inclòs 

en l’equip de treball, però s’ha d’informar en els informes de 
seguiment i final. 
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LLIURAMENT DE FONS AL PROJECTE 
• El Ministeri reparteix l’ajut en anualitats, normalment tres 

anualitats. 
• El pagament de la primera anualitat es fa en el moment de la 

resolució de concessió. El pagament de les anualitats següents 
esta subjecte a la presentació i avaluació positiva dels 
informes de seguiment. 

• Els lliuraments del Ministeri són un pla de pagament, però no 
necessàriament un pla d’execució del projecte. 
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DESPESES DE PERSONAL 
 

DESPESES ELEGIBLES: 
• Contractes a personal doctor, titulat superior i personal tècnic.  
• El contracte per obra i servei de vinculació temporal, 

preferiblement a temps complert (37,5 hores/setmana).  
DESPESES NO ELEGIBLES: 
• Beques de formació 
• Contractes de tipus predoctoral (article 21 de la Llei de la 

Ciència) 
• Despeses de personal fix. 
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MATERIAL INVENTARIABLE 
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• Equipament científic-tècnic, incloent equips informàtics i 
programes d’ordinador vinculats directament al projecte i fons 
bibliogràfic.  

• Ha de donar-se d’alta en l’inventari de la UdL. 
• Cal donar publicitat de la font de finançament (enganxina)  
• Es recomana l’adquisició en el període inicial del projecte.  

 
 
 



MATERIAL INVENTARIABLE I ALTRES DESPESES D’EXECUCIÓ 
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• MOLT IMPORTANT: les contractacions de serveis i 
subministraments han d’ofertar-se públicament quan es 
superen un límits (art.31,3 LGS i legislació dels contractes del 
sector públic). 

• Els límits a l’adjudicació directa estan fixats en 50.000 euros 
per als contractes d’obres i 18.000 euros per als 
subministraments i serveis. Per damunt d’aquests imports cal 
iniciar un expedient de contractació. 

• L’expedient de contractació sempre ha de ser anterior a la 
comanda i a l’emissió de la factura per part del proveïdor.   

• PROCEDIMENT NEGOCIAT: tres invitacions, tres ofertes i 
selecció de la millor oferta.  

• PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT: Exclusivitat d’un 
sòl proveïdor. Cal aportar certificats d’exclusivitat. 
 
 



MATERIAL FUNGIBLE 
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• Material fungible: 
1. Reactius 
2. Animals d’experimentació 
3. Material de ferreteria 
4. Material informàtic 
5. Material per al mostreig 
6. Material electrònic, òptic i informàtic 
7. Gasos 
8. Materials per experimentació (nanomaterials, obleas de silici,..) 
9. Altres 
 
• Les despeses generals de material d’oficina no tindran cabuda en aquesta 

partida, ni tampoc el material fungible informàtic (toner, CD, pendrives,..), però 
sí són elegibles elements com memòria ram, disc dur extern, teclat, ratoli, 
webcam, ampliació de memòria externa, bateria externa. 

 
• Si la compra o prestació de servei supera determinades quantitats serà 

d’aplicació el que s’ha exposat en relació a la Llei de Contractes de 
l’Administració Pública  

 



VIATGES I DIETES (1) 
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DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA I DETALL SEGONS UN MODEL 
NORMALITZAT DISPONIBLE A LA WEB DEL MINECO: 
1. Qui viatja? 
2. Vinculació del viatger amb el projecte 
3. Itinerari del viatge 
4. Destí del viatge 
5. Motiu del viatge 
6. Inici i fi del viatge 
7. Data del congrés (si és el cas) 
8. Transport. Classe turista 
9. Allotjament. S’ha de justificar amb factura i no pot superar 

l’import de la dieta d’allotjament del RD 462/2002 
10. Manutenció. Número de dies x Import de la dieta de manutenció. 

Grup 2 del RD 462/2002 
11. Despeses d’inscripció al congrés si és el cas 

 



VIATGES I DIETES (2) 
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MOTIU DEL VIATGE: 
• Assistència a un congrés, indicar la referència del congrés, data d’inici i fi i 

persones que hi han assistit. 
• Viatges previstos en el pla de treball i activitats del projecte (recollida de 

mostres, assaig de camp, accés a instal·lacions, ..) 
• Despeses derivades de col·laboracions amb altres grups de recerca 
• Estades curtes de recerca (màxim tres mesos).    
• Reunions  per a la preparació de consorcis per a propostes de programes 

europeus i internacionals relacionats amb el projecte. 
• Altres. 
 
NO SÓN ELEGIBLES: 
• Les assegurances de viatge 
• Les despeses per canvi i anul·lació de bitllets. 
• Les despeses personals, exemple: viatge per Nadal o per motius professionals no 

relacionats directament amb el projecte.  
• Les despeses de menjars, sopars i altres atencions de caràcter protocol·lari, sens 

perjudici de les despeses de manutenció que puguin correspondre al concepte 
de viatges i dietes. 

• Sempre que es pugui s’han d’utilitzar mitjans de transport públics (bus en lloc de 
taxi). 



VIATGES I DIETES (3) 
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JUSTIFICACIÓ DOCUMENTAL:  
- Factura + còpia del bitllet o targeta d’embarcament. 
- Full de Liquidació de viatge 
- Document que acrediti el motiu del desplaçament i la seva 

duració: certificat d’assistència, inscripció, convocatòria de 
reunió,... 

 
“A modo de ejemplo, si se trata de un viaje a Bruselas para la 
asistencia a un congreso vinculado con el proyecto, en el 
concepto del gasto se hará referencia al objeto del viaje y la 
persona que realiza el desplazamiento y se conservará no solo 
las copias de los billetes y las liquidaciones, sino también la 
documentación que demuestre el concepto del viaje y su 
duración”. 



ALTRES DESPESES (1) 
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DESPESES ELEGIBLES: 
• Despeses de formació de curta durada i d’aplicació immediata al projecte. 
• Inscripció a congressos i jornades tècniques. 
• Despeses derivades de la organització d’activitats científico-tècniques. 
• Utilització de serveis centrals (biblioteca, servei de llengua, ...) i generals de 

suport a la recerca (SCT).  
• Utilització infraestructures científiques i tècniques singulars (ICTS) nacionals i 

internacionals. No s'inclouen les quotes. 
• Lloguers d’equipaments relacionats directament amb el projecte. 
• Manteniment i reparació d’equipament científic-tècnic, inclòs equips informàtics 

i programes d’ordinadors, a partir de la convocatòria 2013 inclosa. 
• Publicacions i despeses d’edició i difusió dels resultats del projecte. 
• Impressió de tesis doctorals fins al límit que marqui la normativa de la UdL. 
• Visites i estades d’investigadors convidats per curts períodes de temps 

relacionats directament amb el projecte, amb el límit que marca el RD 462/2002 
pel grup 2. 

• Despeses d’auditoria en el cas de canvi d’entitat beneficiaria. 
• Despeses de sol·licitud i manteniment de drets de propietat industrial o 

intel·lectual generades pel projecte. 



ALTRES DESPESES (2) 
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DESPESES ELEGIBLES: 
• Subcontractació. El beneficiari subcontracta quan concerta amb tercers 

l’execució total o parcial  l’objecte de la subvenció.  
 
• La subcontractació ha de complir un requisits: 
1. En general, no pot superar el 50% de l’activitat subvencionada, 

sumant el preu de tots els subcontractes. La Llei General de 
Subvencions i el Reglament que la desenvolupa marca el límit del 
50%, ara bé, hi ha convocatòries específiques que tenen límits 
diferents. 

2. Si l’activitat concertada amb tercers excedeix del 20% de la subvenció 
i aquest import és superior a 60.000 euros, la subcontractació ha de 
complir dos requisits: 1) El contracte s’ha de fer per escrit, i 2) Es 
necessita l’autorització prèvia del Ministeri. 

 
• En la convocatòria 2013 el límit a la subcontractació és del 25%. 
 



ALTRES DESPESES (3) 
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DESPESES NO ELEGIBLES: 
• Despeses de mobiliari 
• Despeses de reparacions i manteniment, en la convocatòria 2012 

i anteriors 
• Despeses financeres i bancàries 
• Compensacions al personal de recerca que participa en les 

actuacions, com per exemple pagaments a estudiants, subjectes 
experimentals, gratificacions i honoraris. 

• Quotes de pertinència a societats científiques o col·legis 
professionals o per accedir a la utilització d’infraestructures 
científiques. 

• Despeses d’ampliació o renovació de la protecció dels resultats de 
la recerca no generades pel projecte. 

 

 



COSTOS INDIRECTES (1) 
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• Són les despeses de llum, aigua, comunicacions, 
amortitzacions,…  

• És tracta de despeses generals de la Institució, que es 
reparteixen entre les diferents activitats en funció de les hores 
dedicades, amb un % màxim que depèn de la convocatòria. 

• Per al càlcul dels costos indirectes, cal aplicar la següent 
fórmula: 

 
 
 



COSTOS INDIRECTES (2): Dedicació horària 
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1.- GRUP INVESTIGADOR DE L’ENTITAT SOL·LICITANT 
És el personal titulat superior vinculat estatutàriament o 
contractualment a l’entitat, inclou el investigador principal i la 
resta d’investigadors. 
 

Tipus de vinculació Dedicació anual màxima 
PDI de la UdL 1 EDP: 832 h/any           0,5 EDP: 416 h/any                                                    
Professors associats de la UdL 1 EDP: 150h/any            0,5 EDP: 75 h/any 
Investigadors Ramón y Cajal 1 EDP: 1.664 h/any        0,5 EDP: 832 h/any 
Investigadors ICREA 1 EDP: 1.664 h/any        0,5 EDP: 832 h/any 



COSTOS INDIRECTES (3): Dedicació horària 
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2.- ALTRES MEMBRES DEL GRUP DE TREBALL DE L’ENTITAT 
SOL·LICITANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- CONTRACTES PER OBRA I SERVEI 
Segons les hores estipulades en el contracte 

Tipus de vinculació Dedicació anual màxima 
Beneficiaris d’ajuts FPI-Ministeri i Tècnics d’Apoyo del Ministeri 
adscrits al projecte que justifiquem. 

Personal dedicat en exclusiva al projecte. Tota la seva 
dedicació horària, 1.664 h/any, s’ha de imputar al projecte  

Beneficiaris d’ajuts FPU-Ministeri, FI Generalitat, Becaris 
predoctorals Universitat i altres convocatòries similars en que el 
tutor sigui l’IP o membre de l’equip d’investigació del projecte. 

La dedicació màxima anual és de 1.664 h/any que es poden 
aplicar a diferents projectes. 
Les hores imputades al projecte es repartiran entre els 
projectes en els que participa el tutor. 

Professors emèrits i visitants Dependrà de les clàusules específiques  dels seus contractes i 
dels pactes acordats amb  cadascun d’ells. 

Becaris i personal contractat amb càrrec a altres projectes.   Encara que figurin a l’equip investigador, no han de computar 
hores a efectes del càlcul de costos indirectes, ja que la seva 
activitat esta vinculada a un altre projecte. 



PUBLICITAT 
• En el material inventariable adquirit, en els contractes, en les 

publicacions i altres resultats derivats del projecte 
subvencionat, s’ha d'incloure una referència al MINECO com a 
entitat finançadora, i s’ha de fer constar la referència 
assignada al projecte. 
 

• Si el projecte esta cofinançat per fons FEDER, també cal 
indicar-se de forma explicita aquest fet. 
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CONVENIS DE COLABORACIÓ: 
Transferència de fons a altres organismes.  

• Necessiten l’autorització expressa de la DGICT. 
• L’esborrany de conveni de col·laboració s’ha de presentar a la 

DGICT juntament amb la sol·licitud del projecte. 
• Només es pot transferir despeses de material fungible,  

viatges i dietes. 

Magda Nicolás Gelonch  
Projectes de recerca del MINECO 

Execució i justificació 



INDEX 
1) Normativa aplicable 
2) Canvis en les condicions aprovades de l’ajut: Modificacions 
3) Execució del projecte 
4) Justificacions. 

• Seguiment científic-tècnic 
• Justificació econòmica 

5) Actuacions de comprovació 
6) Requeriments 

 

Magda Nicolás Gelonch  
Projectes de recerca del MINECO 

Execució i justificació 



SEGUIMENT CIENTÍFICO – TÉCNIC  (1) 
• La DGICT fa el seguiment científico-técnic del projecte. 
• Objectiu: avaluar el compliment dels objectius, les activitats, 

els resultats aconseguits i l’execució del pressupost concedit. 
• L’aprovació dels informes de seguiment condiciona els 

pagaments següents. 
 
• Es pot fer: 
1.- Informes periòdics 
2.- Convocar a l’IP a reunions i jornades presencials per 
presentació de resultats, visites o qualsevol mètode que es 
consideri adequat en funció de la naturalesa del projecte. 
Les despeses derivades de les reunions són costos elegibles dels 
projectes. 
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SEGUIMENT CIENTÍFICO – TÉCNIC (2) 
• Els models estan disponibles a la pàgina web del MINECO, 

htto://www.idi.mineco.gob.es 
• Hi ha models específics per al seguiment i final. També hi ha 

diferents models segons sigui un projecte individual o 
coordinat. 

• En l'apartat de despeses realitzades, s’han de indicar les 
principals despeses agrupades per naturalesa. Es tracta de 
conèixer els principals conceptes de despesa, no el detall de 
totes les factures, per poder relacionar la despesa amb el 
pressupost de la sol·licitud i valorar l’adequació als objectius 
i activitats realitzats. 

• Si la despesa no estava prevista inicialment o s’ha fet a prop 
de la finalització del projecte, s’han de justificar els motius. 
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SEGUIMENT CIENTÍFICO – TÉCNIC (3) 
 
• Projectes de Recerca Fonamental no orientada fins 2012 (inclòs): 
• Informe de seguiment al final de cada anualitat  
• Informe final, al primer trimestre de l’any immediatament posterior 

a la finalització. 
 

• Projectes Retos Investigació i Excel·lència 2013:  
• Informe de seguiment en el termini de tres mesos, comptats des de 

la meitat del període d’execució del projecte.  
• Informe final, al primer trimestre de l’any immediatament posterior 

a la finalització. 
 

Extensió màxima 4Mb (inclosa la selecció de publicacions resultants 
del projecte) 
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JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA 
• Es justifiquen les despeses efectuades entre l’1 de gener i el 

31 de desembre de l’any anterior.  
• Les despeses s’han de pagar entre l’1 de gener i el 31 de març 

de març de l’any següent. 
• En la justificació final, si hi ha romanent en el projecte, s’ha de 

fer el reintegrament. 
 
• Retos 2013 i Excel·lència 2013: si es justifiquen despeses no 

recollides en la sol·licitud inicial cal omplir el model de 
“Justificació científico-tècnica de despeses no recollides a la 
memòria econòmica de la sol·licitud”  

 

Magda Nicolás Gelonch  
Projectes de recerca del MINECO 

Execució i justificació 



INDEX 
1) Normativa aplicable 
2) Canvis en les condicions aprovades de l’ajut: Modificacions 
3) Execució del projecte 
4) Justificacions 
5) Actuacions de comprovació 

• Verificacions administratives 
• Verificacions sobre el terreny 

6) Requeriments 
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ACTUACIONS DE COMPROVACIÓ: Verificacions 
administratives 

• Són controls documentals, basats en l’examen de la pròpia 
justificació i dels justificants enviats. 

• Revisió del 100% dels ítems de tots els beneficiaris. 
• Que es comprova? 
1. La correspondència de la despesa al període. 
2. La vinculació de la despesa al projecte. 
3. El compliment de les condicions de la convocatòria. 
4. El compliment de les normes de subvencionalitat. 
5. Adequació dels justificants. 
6. La conformitat amb la normativa: contractació pública, 

medioambiental, igualtat d’oportunitats i no discriminació,.. 
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ACTUACIONS DE COMPROVACIÓ: Verificacions sobre 
el terreny 

• Són comprovacions “in situ”. 
• S'analitzen projectes triats per mostreig. 
• Que es comprova? 
1. La realitat del projecte. 
2. L’entrega del producte o servei, verificació documental i 

física d’actius inventariables. 
3. Compliment de les normes de publicitat. 
4. Conformitat dels procediments d’adjudicació dels contractes 

públics. 
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INDEX 
1) Normativa aplicable 
2) Canvis en les condicions aprovades de l’ajut: Modificacions 
3) Execució del projecte 
4) Justificacions: Seguiment científic - técnic i justificació 

econòmica. 
5) Actuacions de comprovació 
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REQUERIMENTS 
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REQUERIMENTS: Exemples 
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• No queda suficientemente acreditada la vinculación del gasto 
con el proyecto.  

• Debe indicar la persona que viaja y su vinculación al proyecto. 
Debe indicar el lugar, las fechas y el motivo del viaje y 
acreditar su vinculación al proyecto. Se requiere desglose del 
gasto imputado. Debe indicar el número de días de duración 
del viaje y dividir los gastos por conceptos (inscripción, viaje, 
manutención, alojamiento,...). 

• Debe acreditar su vinculación al proyecto. En caso de tratarse 
de comida de trabajo debe identificar a los comensales y 
acreditar la vinculación de cada uno de ellos al proyecto. 
(Acció complementaria) 



REQUERIMENTS: Exemples 
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• Importe resultante de aplicar el máximo imputable en 
concepto de alojamiento, de acuerdo al RD 462/2002 de 
dietas. O, en su caso, aportar reglamento interno. 

• Debe aportar un mínimo de tres ofertas de diferentes 
proveedores o la justificación de su no necesidad por 
exclusividad. 

• Debe aportar copia de la factura. 
• No forma parte del equipo investigador incluido en la solicitud 

inicial ni se menciona su contratación en los informes de 
seguimiento presentados. Debe explicar la vinculación de esta 
persona al proyecto y aportar copia del contrato, nóminas y 
TCs. 



REQUERIMENTS: Exemples 
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• Debe indicar el congreso al que se inscribe y la persona 
inscrita. Debe acreditar su vinculación con el proyecto. 

• Los seguros de viaje no se financian. 
• Las cuotas de pertenencia a sociedades científicas son gastos 

personalísimos no elegibles. 
• No queda suficientemente acreditada la exclusividad  del bien 

adquirido. 
• Gasto realizado en los últimos días de finalización de la 

ejecución del proyecto (Fecha de gasto: 7/12/2009, Fecha fin 
de proyecto: 31/12/2009). Son financiables exclusivamente 
aquellos gastos necesarios para la ejecución o finalización del 
proyecto. Debe acreditar documentalmente la necesidad de la 
realización de este gasto para la finalización del proyecto 
subvencionado. Debe aportar copia de la factura. (Despesa de 
5,35 euros) 
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