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• PRESENTACIÓ DE LA REUNIÓ
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• EQUIP OSR

- OSR gestió tècnica

- OSR gestió econòmica

- Nou espai OSR
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NOUS CORREUS ELECTRÒNICS

- osr.gestiotecnica@uib.es

- osr.gestioeconomica@uib.es

- Segueix operativa per a qüestions generals:

- osr@uib.es

mailto:osr.gestiotecnica@uib.es
mailto:osr.gestioeconomica@uib.es
mailto:osr@uib.es
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• ASPECTES TÈCNICS

- Resolució provisional / definitiva

- Període execució

- Bestretes

- Pròrrogues

- Modificacions pressupost

- Equip d’investigació i equip de treball

- Contractació de personal

- Calendari justificacions cientificotècniques

- Informes de seguiment

- Publicitat organismes finançadors

- CVE i Seu electrònica
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• Resolució provisional     Acceptació/Al·legació

• Resolució definitiva

Executar el projecte d’acord amb les 

normes establertes pel Ministeri

Ordre de bases

Convocatòria

Resolució de concessió

Normativa nacional

Normativa comunitària (si FEDER)

Instruccions d’execució i justificació

LLEI DE SUBVENCIONS
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• Període execució

Inici i fi, a la resolució definitiva

€ Anualitats ≠ Distribució € per anys
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• Bestretes

Sol·licitud:  Programa de foment de la recerca OSR
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• Pròrrogues

- Motius cientificotècnics

- El darrer any d’execució
(fins a 2 mesos abans de l’acabament de l’execució)
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• Pròrrogues
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• Pròrrogues
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• Pròrrogues



www.uib.catwww.uib.cat

• Equip d’investigació

- Alta / Augment dedicació

- Reducció dedicació / Baixa

SI sol·licitud al Ministeri

Esperar resposta
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• Altes
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• Altes
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• Baixes
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• Baixes
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• Equip de treball

- Alta

- Baixa

NO sol·licitud al Ministeri

Apartat de la memòria de seguiment / final 
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• Contractació de personal

- 100% Projecte Pla Estatal (recomanat!)

- Dotació i procediment: Servei RRHH
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• Contractació de personal
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• Contractació de personal
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• Contractació de personal
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• Publicitat organismes finançadors

- Agraïments / Logos Ministeri

- Agraïments / Logos FEDER, si escau



www.uib.catwww.uib.cat

• Modificacions pressupost

Reflectir als informes, justificant la 

necessitat per a la consecució dels

objectius

IMPORTANT!! 

Consultar OSR si noves despeses elegibles
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• Calendari

Justificacions cientificotècniques

- A la meitat del projecte

- Al final del projecte

Justificacions econòmiques

- Anual

Projectes de 3 anys: la justificació intermèdia 

cientificotècnica NO COINCIDIRÀ amb la 

justificació anual econòmica
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• Justificacions cientificotècniques

- Projecte Individual 

o

- Projecte Coordinat
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• Informes

B. Personal activo en el proyecto 

Nota: Cree tantas filas como necesite. 

Tiene que relacionar la situación de todo el personal de las entidades participantes que haya prestado 
servicio en el proyecto en el periodo que se justifica, o que no haya sido declarado anteriormente, y cuyos 
costes (dietas, desplazamientos, etc.) se imputen al mismo. 

B.1. Equipo de investigación  

Incluido en la solicitud original 

 
Nombre NIF/NIE Función en el proyecto 

Fecha 
de baja Observaciones 

1       

2       

No incluido en la solicitud original 

 Nombre NIF/NIE Función en el proyecto 
Fecha 
de alta 

Fecha 
de baja 

Observaciones 

1       

2       

B.2. Equipo de Trabajo 

 Nombre NIF/NIE Función en el proyecto Inicio  Fin Observaciones 

1       

2       
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• Informes
E. Gastos realizados hasta la mitad del periodo de ejecución del proyecto 

Debe cumplimentarse este apartado independientemente de la justificación económica anual enviada por la 
entidad. Se deben incluir los principales conceptos de gastos con su importe, no el desglose de las facturas del 
proyecto, para valorar su adecuación a los objetivos y actividades realizadas en el proyecto.  Es indispensable 
especificar si el gasto estaba previsto en la solicitud original. 

 

E2.  Material inventariable (describa el material adquirido)  

 Equipo Descripción del equipo  Importe Previsto en la sol. 
original  (S/N)  

1     

2     

Total gastos material inventariable   

 

E3.  Material fungible (describa el tipo de material por concepto o partida, p. ej., reactivos, material de 
laboratorio, consumibles informáticos, etc.) 

  Concepto Importe Previsto en la sol. 
original (S/N)  

1    

2    

Total gastos material fungible   

 

E4.  Viajes y dietas (describa la actividad del gasto realizado y las personas que han realizado la 
actividad). Debe incluir aquí los gastos derivados de la asistencia a congresos, conferencias, 
colaboraciones, reuniones de preparación de propuestas relacionados con este proyecto, etc.) 

  Concepto Relación con el proyecto Importe Nombre  del 
participante  

Previsto 
en sol. 
original 
(S/N) 

1      

2      

Total viajes y dietas    

 

E5.  Otros gastos (describa la actividad del gasto por concepto, y si procede, las personas que han 
realizado la actividad) 

  Concepto Relación con el proyecto Importe Nombre  del 
participante 

Previsto 
en la sol. 
original  
(S/N) 

1      

2      

Total otros gastos     

 
 
 

E1.  Gastos de personal (indique número de personas, situación laboral y función 
desempeñada) 

Previsto en la sol. 
original (S/N) 

 Nombre Situación laboral Función desempeñada Importe  

1      

2      

Total gastos de personal:   
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• Informes

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN 
 
SECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL  
DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 
 
INFORME INTERMEDI 
 
 

E6. Descripción de gastos no contemplados en la solicitud original (si ha realizado algún gasto no 
contemplado en la solicitud original, se debe justificar la necesidad de su adquisición en este apartado)  

Gasto Justificación 

  

 

E7. Total ejecutado (costes directos únicamente) 

Importe total concedido  

Importe total ejecutado durante el periodo  

 
 
 
 
INFORME FINAL 
 
 

G. Resumen de gastos realizados durante la ejecución del proyecto 

Desglose los gastos por conceptos (costes directos 
únicamente): 

Importe: 

Personal:  

Inventariable:  

Fungible:  

Otros gastos:  

Importe total ejecutado (costes directos únicamente):   

Importe total concedido:   
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• CVE i Sede Electrónica Justificaciones

☺ IP1

Carpeta Virtual d’Expedients

https://sede.micinn.gob.es/facilita/

Seu electrònica justificacions

https://sede.micinn.gob.es/justificaciones/

https://sede.micinn.gob.es/facilita/
https://sede.micinn.gob.es/justificaciones/
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• ASPECTES ECONÒMICS

- Normativa

- Període execució

- Període justificació

- Justificació de les despeses

- Justificació del pagament

- Conceptes susceptibles d’ajuda

- Despeses no elegibles

- Publicitat
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• Normativa:

- Llei 38/2003,de subvencions i el reglament que la desenvolupa

- Bases reguladores

- Convocatòria

- Instruccions d’execució i justificació

- RD462/2002, Indemnitzacions per raó de servei (revisat per Resolució de 2 de

desembre de 2005)

- Acord Normatiu, de dia 21 de juliol de 2016, que modifica l’Acord Normatiu

1121/2014, d’indemnitzacions per raó de servei del personal al servei de la UIB.

- Llei 14/2011, de la ciència i la tecnologia

- RD Legislatiu. 3/2011, text refós de la Llei de contractes del sector públic

- Normativa comunitària (fons europeus)

- Execució del Pressupost de despeses de la UIB

- Qualsevol altra normativa que els sigui aplicable
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• Període execució

- Resolució definitiva

• Període justificació

- Llei de subvencions, 3 mesos

- Execució ≠ justificació

- Declaració d’altres ajuts

- Model de Comunicació ingressos i despeses
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• Justificació de les despeses

- Les despeses estaran suportades amb factures, nòmines, documents de
cotització i documents de valor probatori equivalent.

- No factures proforma

- Les factures i els justificants que tinguin el mateix valor probatori hauran de

reunir els requisits establerts als articles 6 i següents del Reial Decret

1619/2012, de 30 de novembre, relatiu a les obligacions de facturació (BOE
de 6/12/2012).

- Els beneficiaris hauran de custodiar les factures i altres documents que

acreditin les despeses i els pagaments realitzats, y els hauran de tenir a

disposició de l’òrgan que concedeix la subvenció, ja que els podrà demanar
per fer les comprovacions pertinents.
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• Justificació del pagament 

- El pagament previst a les instruccions, és el que realitza l’organisme beneficiari,

(UIB), de totes les factures que li lliuren els proveïdors:

- Transferència bancària

- Certificats de l’entitat bancària

- Extractes de compte del moviment

- En efectiu (rebut del proveïdor, amb la identificació de la persona que fet el pagament i

assentament comptable del compte de caixa del pagament efectuat).

- Factura simplificada (tiquet de caixa): S’acceptarà en el cas de transports públics (metro,

autobús, taxi), però hi haurà de figurar la data i l’hora de l’emissió del tiquet.

- A la UIB es preveu una opció addicional: que l’investigador pugui contractar i pagar

un subministrament i/o un servei.

- Factura lliurada a la UIB, amb l’aportació del justificant de pagament efectuat.

- En el cas de despeses de desplaçament és possible:

- Justificant lliurat a l’investigador amb l’aportació del justificant de pagament efectuat.
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• Conceptes susceptibles d’ajuda

- Despeses de personal

- Material inventariable

- Material fungible, subministraments i productes de laboratori

- Viatges i dietes

- Altres despeses
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• Despeses de personal 
- Contractes de personal aliè a la plantilla

• Material inventariable
- Equipament científic-tècnic

- Equips informàtics

- Programes d’ordinador de caràcter tècnic, directament vinculats al projecte

- Material bibliogràfic

• Material fungible, subministraments i productes de 

laboratori
- Despeses directament relacionades amb l’execució del projecte:

- Fotocòpies

- Memòria ram, disc dur extern, teclat, ratolí, webcam, ampliació de memòria

externa, bateria externa, consumibles de laboratori, productes químics i

altres materials estrictament necessaris per dur a terme el projecte.
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• Viatges i dietes

- Equip d’investigació

- Equipo de treball

- Investigadors convidats

- Les depeses de viatge, allotjament i manutenció estaran limitats pels

imports establerts en el RD462/2002 per al grup 2.(Atenció!

Allotjament 65,97€).

- Despeses d’inscripció a congressos i a jornades tècniques

- Càlcul de les dietes de manutenció i d’allotjament, com a màxim un

dia abans i un dia després del congrés, workshop, etc.
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• Altres despeses 

- Lloguer, manteniment o reparació de l’equipament científic-tècnic

- Lloguer, manteniment o reparació equips informàtics 

- Programes d’ordinador de caràcter tècnic, sempre que estiguin 

relacionats directament amb el projecte

- L’ús i l’accés a infraestructures científiques i tècniques singulars 

- Costs de patents 

- Acords de llicències, bancs de dades i biblioteques tècniques. Només  

serà imputable la part corresponent a l’execució del projecte

- Anàlisis de mostres, proves de laboratori i altres estudis o informes 

tècnics 

- Serveis de missatgeria directament relacionats amb l’execució del 

projecte

- Publicacions i difusió de resultats, inclosos els que poguessin  derivar-se 

de la publicació a revistes de accés obert.
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• Altres despeses

- Despeses de revisió del llenguatge de manuscrits en la fase 

de preparació. 

- Despeses de publicació en revistes científiques

- Despeses relacionades amb la publicació en obert, incloent

les despeses de publicació en revistes.

- Despeses derivades de la publicació o impressió de tesis 

doctorals (generades íntegrament en el projecte)

- Despeses derivades de la publicació dels resultats de las 

jornades tècniques i congressos que es financin amb càrrec

al projecte.

- En tots els casos serà precís que les publicacions derivin

directament de l’activitat del projecte.
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• Despeses no elegibles

- No seran elegibles les quotes a societats científiques

nacionals o internacionals.

- No seran imputables honoraris per participació en 

activitats científic-tècniques ni honoraris a conferenciants.

- No seran elegibles les quotes per l’ús i l’accés a 

infraestructures científiques i tècniques singulars. 

- No seran elegibles les despeses en concepte d’àpats i 

altres atencions de caràcter protocol•lari (tals como regals

a conferenciants o convidats).



www.uib.catwww.uib.cat

• Despeses no elegibles

- No seran elegibles les despeses generals de material d’oficina.

- No serà elegible el material fungible informàtic: tóner, cartutxos de tinta, i cd 

- No seran elegibles les despeses d’equipament durant els dos darrers mesos de 

duració del projecte.

• Publicitat

- No seran elegibles les despeses sense la publicitat corresponent. 

- S’ha de fer constar la referència del projecte seguida de (AEI/FEDER, UE) en el 
primer lloc de la llista.
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TORN OBERT DE PARAULA



www.uib.cat


