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Directrius per a la gestió de la participació del personal docent i investigador i del personal 
d’administració i serveis en projectes del programa Horizon 2020 de la Unió Europea i per 
extensió als futurs programes marc d’investigació i innovació de la Unió Europea. 
(Aprovades en la sessió 9/2018, de 28 de novembre, del Consell de Govern) 
 
Exposició de motius  
 
La participació en projectes europeus i internacionals d’R+D+i és un objectiu estratègic de la política 
investigadora de la Universitat Jaume I, ja que aquest tipus de projectes suposa un impuls molt 
important a la recerca en el si de la institució i contribueix a incrementar la seua 
internacionalització i prestigi. 
 
D’altra banda, les condicions de participació en el programa Horizon 2020 obliguen a la Universitat 
Jaume I a adoptar diverses mesures i criteris per a la seua correcta i adequada gestió, que 
servisquen de suport a la seua justificació econòmica, més encara si s’atén al fet que els freqüents 
controls que realitza la Comissió Europea sobre la gestió de projectes són molt exigents i que una 
bona gestió evita correccions financeres després de les auditories que es realitzen. 
 
En particular, els costos de personal propi de plantilla que participa en projectes del programa 
Horizon 2020 es poden incloure com a despeses elegibles dins del seu pressupost. És, per tant, 
imprescindible establir regles vàlides i precises de càlcul, imputació i justificació d’aquests costos. 
 
En aquest context de determinació de la despesa incorreguda durant l’execució del projecte, 
resulta necessari acreditar el temps de dedicació al projecte del personal investigador que hi 
participa, així com el càlcul del cost per hora a partir el nombre màxim d’hores productives anuals i 
dels conceptes retributius continguts en les nòmines que s’han d’utilitzar per a la seua 
determinació. 
 
A aquests efectes, la dedicació temporal del personal docent i investigador de la Universitat Jaume I 
a activitats de recerca està subjecta al règim de dedicació que disposa el Reial decret 898/1985, de 
30 d’abril, sobre el règim del professorat universitari (BOE núm. 146, de 19 de juny), i la posterior 
modificació pel Reial decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la 
despesa pública en l’àmbit educatiu, i el Programa propi de la Universitat Jaume I de suport a les 
activitats de recerca, innovació i transferència, aprovat en la sessió 2/2018, de 20 de març, del 
Consell de Govern. 
 
Pel que fa al personal d’administració i serveis, la seua dedicació màxima queda recollida en el 
calendari laboral que anualment aprova el Consell de Govern. 
 
Per tot açò, seran d’aplicació les següents regles: 
 
Primera.- Hores productives anuals 
 
A l’efecte de determinar el nombre d’hores productives anuals del personal propi de la Universitat 
Jaume I, i d’acord amb l’article 6.2 de l’acord de subvenció del Programa Horizon 2020, s’estableix 
un valor de 1.720 hores. 
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Aquest nombre d’hores també serà aplicable, sempre que les normes de les corresponents 
convocatòries ho permeten, per a accions finançades amb càrrec a altres programes que 
consideren els costos de personal propi de plantilla entre els costos elegibles (com LIFE+, etc.). 
 
Segona.- Costos de personal 
 
Per al càlcul dels costos de personal s’utilitzaran les retribucions percebudes i costos socials 
derivats en l’últim any financer tancat. 
 
S’hi exclouen els complements per activitats d’R+D de l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats, 
per les col·laboracions docents no reglades i pels càrrecs acadèmics lligats a projectes de recerca. 
D’altra banda, per a la imputació de les indemnitzacions, únicament es considerarà la proporció de 
temps dedicada al projecte i que s’haja reportat durant la durada d’aquest. 
 
Tercera.- Registre de dedicació 
 
El procediment per a determinar les hores de la jornada laboral dedicades al projecte es basarà en 
l’emplenament de comunicats de dedicació, a través de l’aplicació de registre diari de dedicació en 
la plataforma electrònica IGLU de la Universitat Jaume I, assignant temps als paquets de treball o 
tasques de cada projecte Horizon 2020 en els quals es participe, així com a la resta d’activitat, 
incloent-hi la docent i/o absències. 
 
Les setmanes naturals hauran de validar-se després de completar el 100% de la jornada, que 
s’estableix per al personal a temps complet en 37,5 hores/setmana. 
 
Amb la informació introduïda es generaran comunicats mensuals de dedicació, que han de ser 
validats per cada investigador o investigadora en el termini establit a l’efecte. Posteriorment, 
l’investigador o investigadora principal ha de validar els comunicats dels membres de l’equip dels 
seus projectes. Els comunicats d’un mes han d’estar validats al llarg del mes següent. 
 
Per al personal docent i investigador a temps complet, les hores de treball efectiu anuals es 
calculen multiplicant els dies de treball efectius per 7,5 h/dia. Els dies de treball efectius es calculen 
descomptant als dies de l’any diumenges, dissabtes, festes locals, festes d’àmbit superior, 22 dies 
de vacances i els dies 24 i 31 de desembre. 
 
Així, per a 2018, els dies de treball efectiu es calculen descomptant de 365: 
 
• 52 diumenges, els quals redueixen els dies a 313. 
• 52 dissabtes, els quals redueixen els dies a 261. 
• 22 dies de vacances, els quals redueixen els dies a 239. 
• 2 dies per a festes locals, els quals redueixen els dies a 237. 
• 12 dies per a festes d’àmbit superior, els quals redueixen els dies a 225. 
• Els dies 24 i 31 de desembre, els quals redueixen els dies a 223. 
 
D’aquesta manera, el còmput anual d’hores de treball efectiu en 2018 és de 223 x 7,5 = 1.672,5 
hores. 
 


