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AJUTS DEL DEPARTAMENT PER A ACTIVITATS ACADÈMIQUES I  CIENTÍFIQUES 

ÀMBITS I CRITERIS 

(Aprovada pel Consell de Departament del 13 de Març de 2015) 

(Modificada pels Consells de Departament de 20 de juliol i de 21 de Desembre de 2018) 

 
A. CONDICIONS GENERALS 

1. OBJECTIUS 
 
Ajudar a finançar activitats acadèmiques i científiques de les quals el Departament de Filologies 
Romàniques sigui organitzador o coorganitzador, sigui quin sigui el seu àmbit de coneixement. 
 

2. REQUISITS. Les sol·licituds d‘ajuts hauran de complir els següents requisits: 
 

• El sol·licitant ha de ser membre del Departament de Filologies Romàniques. 
• L’activitat ha d’estar organitzada o coorganitzada pel Departament de Filologies 

Romàniques. 
• L’ajut ha de revertir sobre l’activitat. 
• Els ajuts s’atorgaran per finançar activitats concretes i no es podran destinar a una altra 

finalitat. 
• Cofinançament. Es imprescindible acreditar documentalment que es disposa d’un altre 

finançament o, con a mínim, haver-lo demanat. En el cas de les conferències, es 
valorarà el cofinançament però no serà requisit imprescindible. 

• Les peticions s’han d’acompanyar d’un pressupost detallat  d’ingressos i despeses, 
detallant quotes d’inscripció  i/o altres fonts de finançament extern. 

•  Cal que en la difusió consti la col·laboració del Departament de Filologies Romàniques. 
 
Només s’atendrà una petició per activitat. 
 

3. PERÍODE DE REALITZACIÓ 
 
El període de realització de l’activitat estarà comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
l’any en curs. 
 

4. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ 
 
Qualsevol modificació de les condicions d’execució de l’activitat haurà de ser autoritzada de 
manera expressa pel Consell de Departament, prèvia petició raonada del responsable de 
l’activitat. 
 
En aquelles activitats que gaudeixin d’un ajut i que no es puguin portar a terme en els 3 mesos 
següents a la data prevista, l’ajut quedarà sense validesa i els diners concedits tornaran al fons 
d’activitats.   
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5. PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS 

 
El pagament de l’ajut resta condicionat al desenvolupament de l’activitat i es farà efectiu dins de 
l’exercici pressupostari de la convocatòria, un cop presentat l’informe final de l’activitat, que 
inclourà la descripció de les fites i l’assoliment dels objectius, així com la justificació econòmica 
corresponent. 
 

6. PUBLICITAT 
 
Tots els elements de comunicació i promoció de l’activitat i qualsevol material que es generi 
hauran d’incorporar en l’apartat adequat el nom i la imatge institucional del Departament.  

 
B. TIPOLOGIA 

1.  Ajuts per a conferències, seminaris, jornades i congressos. 

2.  Ajuts per a viatges d’estudis. 

3.  Ajuts per les publicacions.  

4.  Activitats propostes pels estudiants (del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques i del Màster 
de Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera) amb finalitat acadèmica 
(conferències, exposicions...) 

 
C. CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DELS AJUTS 

1.  Ajuts per a conferències, seminaris, jornades i congressos 

CRITERIS Puntuació màxima 10 punts 

Durada de l’esdeveniment 1 dia: 0.5 punt  2-3 dies: 1 punt Més de 3 dies: 2 punts 

Nombre de participants 
previstos Fins a 50: 1 punt Més de 50: 2 punts 

Abast (procedència 
majoritària dels 

participants/assistents) 
Estatal: 1 punt Internacional: 2 punts 

Impacte científic (nombre 
comunicacions) Fins a 50: 1 punt Més de 50: 2 punts 

Ponents (no acumulables. 
Puntuació màxima) Àmbit estatal: 1 punt Àmbit internacional: 2 punts 

 

  



 

3 
 

 

2.  Ajuts per a viatges d’estudis i Activitats propostes pels estudiants 

CRITERIS Puntuació màxima 10 punts 

Nombre d’estudiants Distància Més de 20: 5 punts 

Distància 
Fins a 200 km: 2 punts Més de 200 km: 5 punts 

 

3.  Ajuts per publicacions  

CRITERIS Puntuació màxima 10 punts 

Periodicitat Semestral: 5 punts Anual: 2 punts 

Editor URV: 2 punts Editorial: 5 punts  

 

D. DOTACIÓ I QUANTIA DEL AJUTS 

El Departament de Filologies Romàniques destinarà 25% del seu pressupost anual al finançament 
d’activitats acadèmiques i científiques. Aquest import es dividirà en dos convocatòries.  

L’import de l’ajut  per a cadascuna de les sol·licituds admeses és determinarà en funció del nombre de 
sol·licituds acceptades i els criteris establerts a l’apartat C. El Departament cofinançarà, com a màxim, el 
25% del pressupost de despeses de l'activitat. Però en qualsevol cas l’ajut no excedirà les següents 
quantitats: 
 

• Seminari:  400 € 
• Congrés/Jornades: 600 €  
• Viatge/Activitat Alumnes:  300 € 
• Publicació: 600 € 

En el cas de les conferències,  s'assignarà una quantitat fixa de 200€ que inclourà totes les despeses que 
se’n derivin de l’organització de l’activitat (pagament al conferenciant, desplaçament, allotjament, etc.). 
 
La quantia màxima prevista podrà ser incrementada amb una quantia addicional si es produeix un 
augment del crèdit disponible. 
 
  



 

4 
 

 

E. TERMINIS 

S’estableixen dos terminis durant el curs acadèmic (dotats amb el mateix pressupost). 

• Primer termini: Fins el 30 d’abril 
• Segon termini: Fins el 30 d’octubre 

Les sol·licituds d'ajuts per a l'organització de conferències es resoldran en qualsevol moment del curs, és 
a dir, no caldrà esperar a la convocatòria d'abril o  novembre per realitzar el tràmit. 

 

F. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR 

• Formulari de sol·licitud, degudament signat. 
• Breu justificació de l’oportunitat i l’interès de l’activitat per al Departament 
• Programa de l’activitat on es detalli, com a mínim, qui organitza l’activitat, el nombre de 

participants previst, l’abast de l’activitat (regional, estatal, internacional) i, en el cas dels 
congressos/jornades el nombre estimat de comunicacions i publicacions. 

• Pressupost d’ingressos i despeses 
• Material de difusió 

 
G. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

Els sol·licitants presentaran la documentació que s’especifica a l’apartat F en suport digital i en paper a la 
Secretaria del Departament de Filologies Romàniques.  

Es requereix que el document de sol·licitud estigui registrat a qualsevol dels registres de la URV. 

Si la documentació aportada fos incompleta o presentés errades esmenables es requerirà al sol·licitant 
per a què, en el termini de 10 dies hàbils, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb la 
indicació que, si no ho fa, s’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud. 


