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ACCIÓ 5.2. Participació en jornades, simposis i congressos
Cada professor, investigador o becari de recerca podrà demanar subvenció per participar en
congressos de caràcter internacional sempre que s’hi presenti comunicació, ponència o pòster.
La sol·licitud s’ha de presentar com a mínim amb un mes d’antelació. No es donaran ajuts per a
la mera assistència a jornades, simposis o congressos. Atesa l’especificitat del programa, queda
exclòs dels ajuts qualsevol tipus de curs.
Requisits
Cal tenir l’autorització corresponent del Vicedeganat d’Estudis Socials i de la Salut i
d’Ordenació Acadèmica. Com a màxim, s’autoritzarà i subvencionarà la participació de dos
professors de la Facultat per comunicació o pòster en un mateix congrés. La Facultat, a través
del Vicedeganat d’Estudis de Postgrau i Recerca, estudiarà i resoldrà cada sol·licitud.
Quantia de l’ajut
El màxim que es podrà subvencionar per investigador i any serà de 900€. Aquells grups que
rebin subvenció interna o externa amb una partida destinada a la participació en congressos
hauran de fer servir prioritàriament aquests recursos per als membres dels seus grups de
recerca.
Procediment
Opció a) La subvenció cobrirà les despeses de viatge i dietes relacionades amb el congrés.
L’Oficina de Recerca gestionarà la compra dels bitllets. Les dietes es pagaran a raó de
13€/àpat/dia (26€/dia). No es subvencionaran despeses d’inscripció i allotjament.
Es sol·licitarà l’ajut lliurant a l’Oficina de Recerca els següents documents:
- document d’acceptació del pòster, ponència o comunicació presentada, emès pel
congrés.
- certificat acreditatiu de la seva participació, emès pel congrés.
En cas que el cost total subvencionat sigui inferior als 900€, es podrà sol·licitar la participació
en un altre congrés durant el mateix curs, que es subvencionarà amb l’import remanent. No es
subvencionaran més de 2 congressos per curs.
Opció b) La subvenció cobrirà en primer lloc les despeses de viatge. L’Oficina de Recerca
gestionarà la compra dels bitllets. Si el cost del bitllet és inferior als 900€, es cobrirà també la
resta de despeses (inscripció, desplaçaments, dietes, allotjament) que es justifiquin fins arribar
al total de 900€. Aquest import s’abonarà en nòmina per transferència bancària i estarà
sotmès a les retencions corresponents.
Es sol·licitarà l’ajut lliurant a l’Oficina de Recerca els següents documents:
- document d’acceptació del pòster, ponència o comunicació presentada, emès pel
congrés.
- certificat acreditatiu de la seva participació, emès pel congrés.
- Tiquets o factures a nom del PDI/becari de recerca
En cas que el cost total subvencionat sigui inferior als 900€, es podrà sol·licitar la participació
en un altre congrés durant el mateix curs, que es subvencionarà amb l’import remanent. No es
subvencionaran més de 2 congressos per curs.

