
 
 
 

 

BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA PARTICIPACIÓ EN 
CONGRESSOS I PER ESTADES DE PROFESSORS D’ALTRES 
UNIVERSITATS AL CENTRE AMB FINALITATS  DE RECERCA 

 
 
L’EPSEM atorgarà ajuts destinats al personal de la UPC assignat al centre i que 
presenti un treball de recerca (comunicació oral, pòster) en un congrés. També els 
podran sol·licitar professors del centre que hagin de fer-se càrrec de les despeses 
d’estada de professors visitants d’altres universitats al centre, amb finalitats de 
recerca. 
 
Es farà una convocatòria interna que finalitzarà el dia 30 de setembre de cada any. La 
presentació de sol·licituds s’haurà de fer a través del registre del centre seguint el 
model adjunt. 
 
El pressupost assignat per la Comissió Permanent es distribuirà d’acord amb els 
criteris següents: 
 
a) Se subvencionarà com a màxim un congrés o estada per persona. 

a.1) Si hi ha més d’un autor, només es podrà presentar una sol·licitud. 
a.2) Si hi ha més d’un treball en el mateix congrés amb autors comuns, només es 
podrà presentar una sol·licitud. 

 
b) S’atorgarà una quantitat x o 2x en funció del lloc on es celebri el congrés (x, 

Espanya; 2x, altres llocs), i x per a estades al Centre. 
 
c) x serà la solució de l’equació següent: 
 

TOTAL ASSIGNAT = x· (nº peticions “tipus x”) + 2x·(nº peticions “tipus 2x”). 
 
i mai podrà superar les despeses generades al participant. 

 
En cap cas, l’ajut que es concedeixi serà més gran de  400 euros. 
 
Si no s’esgota la partida pressupostària, el romanent econòmic que quedi anirà al 
pressupost del centre. 
 
Per al pagament de l’ajut caldrà presentar un justificant d’assistència al congrés i 
factures de les despeses fins a un import igual o superior a la quantitat atorgada. Per a 
les estades caldrà presentar factures de les despeses realitzades. 
 
 
 
Manresa, 21 de març de 2007 
 
 
 
 
(Document aprovat per la Comissió Permanent de 3 de juliol de 2009) 



 
 
 

SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PER A LA PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS 
I PER ESTADES DE PROFESSORS D’ALTRES UNIVERSITATS AL CENTRE AMB 

FINALITATS DE RECERCA PER A L’ANY 2009 
 
 

Data límit de la convocatòria: 30 de setembre de 2009 
 

NOM DEL SOL·LICITANT  

 
DADES SOBRE EL CONGRÉS 

CONGRÉS  

LLOC  

DATES  

TÍTOL DEL TREBALL EXPOSAT  

TIPUS DE TREBALL  Comunicació oral  Pòster  Altres: 

 
 

DADES SOBRE L’ESTADA 

NOM DEL PROFESSOR CONVIDAT  

UNIVERSITAT DE PROCEDÈNCIA  

MOTIU DE L’ESTADA  

DATES DE L’ESTADA  

 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

CONGRÉS ESTADA 

INSCRIPCIÓ  DESPLAÇAMENT  

DESPLAÇAMENT  ALLOTJAMENT  

ALLOTJAMENT  ALTRES  

ALTRES  TOTAL  

TOTAL    

 
 
 
Manresa,         d                          de   2009              
 


