Modificació de tarifes del pressupost 2018
Tarifes de convenis vinculats a ONG amb activitats vinculades
al CCD

Acord núm. CG/2018/02/06 del Consell de Govern pel qual s’aprova la
modificació de les tarifes de convenis vinculats a ONG amb activitats
vinculades al CCD del pressupost 2018.


Document pendent d’aprovació, si escau, pel Ple del Consell Social.



Document proposta informat favorablement per la Comissió d’Economia i
Infraestructures del Consell de Govern celebrada el dia 04/04/2018.

Comissió d’Economia i Infraestructures
Barcelona, 12 d’abril de 2018

MODIFICACIÓ DE TARIFA DELS OVERHEADS A APLICAR PER CONVENIS DE
COL.LABORACIÓ AMB ENTITATS REGISTRADES COM A ORGANITZACIONS NO
GOVERNAMENTALS DE DESENVOLUPAMENT, QUAN L’ACTIVITAT FRUIT DEL CONVENI
SIGUI RECONEGUDA COM UNA ACTIVITAT DE COOPERACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT
PER PART DEL CCD DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA.

ANTECENDENT

I.

A l’apartat 14 de les bases d’execució del pressupost 2018 es defineixen els overheads
aplicables per activitats de docència i transferència de coneixement, i altres projectes
de docència i cooperació. En el mateix apartat es defineixen les diferents tipologies de
retencions sobre els ingressos a aplicar per activitats de recerca, docència i cooperació,
de forma general i en tot cas només identificant per tipologia de convocatòria.

II.

La UPC reconeix com a objectius propis la promoció de la responsabilitat social, l’educació en
valors per al desenvolupament humà sostenible, l’eradicació de la pobresa i la reducció de les
desigualtats, propugnant que el coneixement és un bé comú que ha de beneficiar el conjunt de
la societat. En aquest marc, compta en la seva estructura amb el Centre de Cooperació per al
Desenvolupament (CCD), que és la unitat d'administració i serveis que s'encarrega de
l'execució i gestió de les activitats de cooperació per al desenvolupament i que gestiona la
participació de la UPC en altres programes de solidaritat i voluntariat social.

III.

És voluntat de la UPC promoure la implicació de la comunitat en activitats que
afavoreixin el desenvolupament, tot garantint alhora la cobertura del cost dels serveis
que requereix la gestió de les activitats de recerca i transferència, mitjançant
l’establiment de tarifes de costos indirectes (overheads) a cobrir per aquestes
activitats.

PROPOSTA D’ACORD
S’afegeix el següent punt a l’apartat 14 del document tarifes i preus del pressupost 2018:
14.1.5 Retenció específica per activitats de cooperació vinculades al CCD de la Universitat o
amb entitats registrades com Organitzacions no Governamentals.
La retenció a aplicar per projectes de recerca, transferència i cursos serà del 10,7 %. Per a
que s’apliqui aquesta tarifa haurà de sol∙licitar‐se per part del màxim responsable del CCD i
validat pel Vicerector competent en la Cooperació per al Desenvolupament. Caldrà alhora que
l’entitat amb la que es vol signar el conveni estigui donada d’alta al Registre
d'Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament (ONGD).

Gerència, 12 d’abril de 2018

