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Normativa reguladora de les retribucions addicionals
derivades de la participació en activitats de recerca,
transferència i formació especialitzada emparades per
l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats
(encàrrecs de col·laboració o EC’s)
(Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2018)

Exposició de motius
I. L’article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU) reconeix al professorat
universitari la capacitat de celebrar contractes amb entitats externes, públiques i/o privades amb la finalitat de
desenvolupar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com per al desenvolupament d’ensenyaments
d’especialització o activitats específiques de formació.
L’apartat segon d’aquest article disposa que els estatuts de cada universitat són els que estableixen els
procediments d’autorització dels contractes, així com el destí dels recursos obtinguts en el marc de la normativa
dictada per l’Estat.
En aquest sentit, l’article 184 dels Estatuts de la UAB, en relació amb els convenis i els contractes de transferència
de tecnologia i de coneixement, disposa:
El Consell de Govern ha de regular els procediments per a l'autorització i celebració de convenis i contractes
per part dels grups de recerca, els departaments, els instituts universitaris, el seu professorat i altres
estructures de recerca amb entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, per a la realització de
treballs de caràcter científic, tècnic o artístic i per al desenvolupament d’activitats específiques de formació,
i els criteris per fixar la destinació dels béns i recursos que se n'obtinguin.
II. D’altra banda, l’article 68 de la Llei orgànica d’universitats disposa que la dedicació del professorat ha de ser
en tot cas compatible amb el desenvolupament dels treballs als quals es refereix l’article 83 de la llei esmentada,
de conformitat amb les normes bàsiques que reglamentàriament s’estableixin.
En aquest sentit, el Reial decret 1930/1984, de 10 d’octubre, mitjançant el qual es desenvolupa l’article 45.1 de
la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària (avui article 68 de la LOU) sobre la compatibilitat
de la dedicació del professorat universitari amb el desenvolupament dels treballs regulats en l’article 83 de la
LOU, modificat pel Reial decret 1450/1989, de 24 de novembre, regula els complements retributius addicionals
que pot percebre el professorat de la Universitat amb càrrec als contractes de col·laboració regulats a l’article 83
de la LOU i n’estableix els límits.
III. A la UAB la Junta de Govern va aprovar, en data 2 de febrer de 1994, la Normativa de contractes, treballs i
convenis amb l’exterior, la qual ha estat objecte de diverses modificacions, la darrera en data 16 de novembre
de 2017, i que regula diversos aspectes relacionats amb aquesta qüestió.
En aquest moment, tenint en compte les recomanacions efectuades per la Sindicatura de Comptes de Catalunya
en els seus darrers informes de fiscalització en matèria d’universitats pel que fa a l’aplicació de la normativa
vigent en matèria d’incompatibilitat en relació amb les col·laboracions derivades de l’article 83 de la LOU, s’ha
considerat convenient aprovar una normativa específica que reguli conjuntament el règim jurídic de les
retribucions addicionals derivades del desenvolupament per part del PDI de les activitats previstes a l’article 83
de la LOU, així com la col·laboració per part del PAS, per tal d’aclarir els procediments, els límits i les seves
característiques i tenint en compte en tot cas les diferents particularitats de cada col·lectiu d’acord amb la
respectiva legislació aplicable.
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Per tot això, el Consell de Govern aprova la Normativa reguladora de les retribucions addicionals derivades de la
participació en activitats de recerca, transferència i formació emparades per l’article 83 de la Llei orgànica
d’universitats (encàrrecs de col·laboració o EC’s).
Article 1. Objecte
Aquesta normativa té per objecte establir el marc regulador del complement retributiu addicional anomenat
encàrrec de col·laboració (EC), que pot percebre el personal de la UAB com a conseqüència de la seva participació
o suport en activitats de recerca, transferència i/o formació especialitzada finançades específicament i emparades
en l’article 83 de Llei orgànica d’universitats.
Article 2. Requisits
1. Els encàrrecs de col·laboració han de tenir sempre un finançament extern, sense que en cap cas puguin anar
a càrrec del pressupost genèric de la UAB.
2. En cas que existeixin deutes amb els òrgans de govern de la UAB, no es retribueix l’EC si no es compleixen
els acords d’amortització del deute pendent.
3. Els encàrrecs de col·laboració només es poden imputar a projectes en els quals constitueixin una despesa
elegible.
4. La sol·licitud i l’autorització dels pagaments dels encàrrecs de col·laboració corresponen al responsable de
l’activitat i han de tenir l’acceptació del col·laborador o col·laboradora. En el cas d’encàrrecs de col·laboració que
tinguin l’origen en contractes o convenis subscrits mitjançant ens vinculats amb la UAB, l’ordenació dels
pagaments per part de la UAB s’ha de gestionar des del departament o institut de recerca.
Article 3. Àmbit d’aplicació
1. Poden percebre encàrrecs de col·laboració, de conformitat amb els requisits, límits i procediments establerts
en aquesta normativa:
a) El personal docent i investigador (PDI) de la UAB, sigui quin sigui el seu règim de dedicació, que tingui
encomanades tasques de recerca, transferència i/o formació especialitzada a la UAB.
b) El personal d’administració i serveis (PAS) de la UAB que col·labori en contractes de col·laboració o
activitats previstes en l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats.
2. Només pot percebre encàrrecs de col·laboració el personal que estigui en situació de servei actiu i que no
estigui en cap situació o supòsit que comporti el cessament de l’obligació de la UAB de retribuir-lo (com ara
situació d’incapacitat temporal o accident de treball, jubilació parcial o definitiva o qualsevol altra situació
similar). Tampoc pot percebre encàrrecs de col·laboració el personal que estigui gaudint d’un permís de
mobilitat o una llicència.
Article 4. Requisits comuns a tots els pagaments
Els encàrrecs de col·laboració s’han de formalitzar delimitant l’import, el codi del projecte i el període de
pagament. En cas que els òrgans de govern ho considerin oportú, es pot establir un overhead, que s’ha d’aprovar
anualment a l’apartat de tarifes del pressupost de la Universitat.
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Article 5. Regulació específica dels encàrrecs de col·laboració per al personal docent i investigador
1. De conformitat amb el que estableix la legislació vigent, la quantitat anualment percebuda pel PDI en concepte
d’encàrrecs de col·laboració (sigui quina sigui l’activitat i l’entitat que subscriu els contractes de col·laboració) 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 dedicació a temps complet i amb tots els complements previstos en els decrets
de retribucions de professorat universitari. Aquest límit es publica anualment al portal de personal de la UAB.
2. La retribució dels encàrrecs de col·laboració no pot superar els límits que estableixin la normatives
corresponents de cada tipus d’activitat.
Article 6. Regulació específica dels encàrrecs de col·laboració per al personal d’administració i serveis
1. El PAS de la UAB és retribuït per encàrrecs de col·laboració en contraprestació per la participació en activitats
emparades en l’article 83 de la LOU i desenvolupades fora de la jornada de treball ordinària que no formin part
de les funcions ordinàries del seu lloc de treball.
2. La dedicació esmerçada a les activitats objecte d’EC haurà de quedar recollida al sistema de control de
presència de manera diferenciada de la jornada ordinària o bé en un certificat degudament signat pel responsable
de l’EC on es faci constar detalladament les funcions, dies i hores del període de dedicació
3. La participació del PAS en tasques derivades de l’article 83 de la Llei Orgànica d’ Universitats ha de ser
coneguda prèviament pel cap orgànic de la unitat d’adscripció i autoritzada pel Gerent o persona en qui delegui.
El cap orgànic i funcional, si és el cas, haurà de garantir que les tasques encarregades no interfereixen amb les
pròpies del lloc de treball.
4. L’import dels Encàrrecs de col·laboració del PAS ha de correspondre com a mínim al preu hora del Pas que es
publiqui al portal de transparència en funció dels nivells de la tasca desenvolupada, excepte quan es tracta de
tasques docents de formació pròpia, que es percebran les retribucions establertes en la normativa pròpia
aprovada pel Consell de Govern per al professorat. En cap cas podrà ser inferior a la categoria o escala que ocupi
la persona a la que es fa l’encàrrec de col·laboració .
5. Els encàrrecs de col·laboració del PAS estaran subjectes als límits retributius establerts en l’article 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 percebre com a conseqüència de les autoritzacions
atorgades en virtut de l’article 4 no poden 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 percentatges següents:
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Atès que posteriorment a la Llei 21/1987 s’han modificat els grups en què es classifica el personal funcionari,
s’apliquen les equivalències corresponents.
Aquests imports es publiquen al portal de personal de la UAB, diferenciant l’import corresponent al personal
funcionari i al laboral.
Disposició final
Aquesta normativa entra en vigor l’endemà que l’aprovi el Consell de Govern.
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