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1. Overhead aplicat als Assaig Clínics: 

L’IDIBELL aplica un overhead del 22,5% a la suma dels costos directes del projecte.  

Actualment l’IDIBELL gestiona els Assaig Clínics dels Hospitals de Bellvitge i Viladecans (MetroSud) 

i Institut Català d’Oncologia, es detallen a sota les condicions específiques, que venen marcades per 

les respectives gerències dels centres: 

a) Hospitals MetroSud: 

 12.5% en concepte de costos indirectes per despesa hospitalària 

 Entre un 0-5% en concepte de costos directes per despesa de serveis centrals  

 900 € de despesa de costos directes per la gestió de mostres per assaig clínic incloent el 

visat del pla de requisits de la medicació, lliurament, seguiment (monitoritzacions i auditories 

incloses) i registre de mostres segons criteris de bona pràctica.  

 En el cas que sigui necessari s’inclouran les tarifes d’activitats no incloses en la  pràctica 

habitual,  establertes segons el tarifari dels hospitals MetroSud. 

b) Institut Català d’Oncologia: 

 10% en concepte de costos indirectes per despesa hospitalària 

 20% en concepte de costos directes per despesa de farmàcia i variables 

 5-10% en concepte costos directes por despeses vinculades a altres serveis hospitalaris 

 

2. Overhead aplicat als Projectes no competitius: 

Els projectes no competitius inclouen, tots els projectes que no estan finançats per la via 

competitiva. 

L’IDIBELL aplica un overhead del 22,5% als costos directes dels projectes no competitius.  

Com excepció, l’IDIBELL aplicarà un overhead del 10% als costos directes dels projectes no 

competitius que financin activitats vinculades a l’àmbit de formació/docència. 

 

3. Overhead aplicat als Projectes competitius:  

L’IDIBELL aplica un overhead del 22,5% als costos directes dels projectes competitius, amb 

excepció dels projectes competitius que detallen un overhead específic a les seves bases. 

En el cas de projectes competitius que generin Recursos de Lliure Disposició (RLDs), aquests RLDs 

retornaran a les institucions que contracten al personal que desenvolupa el projecte. Serà la 

institució contractant la què decideixi la finalitat dels RLDs. 

 

4. Overhead aplicat a les aportacions relatives a la Llei de Mecenatge:  

L’IDIBELL aplica un overhead del 10% als costos directes de les aportacions relatives a la Llei de 

Mecenatge. 

 


