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NORMATIVA	D’AJUDES	ECONÒMIQUES		

Aprovada	per	la	C.	Econòmica	de	l’ETSINF	el	18	de	febrer	de	2010	

Modificada	per	la	C.	Econòmica	de	l’ETSINF	el	12	de	febrer	de	2015	i	7	de	juliol	de	2016	
	
OBJECTIU:		

Recolzar	 econòmicament	 activitats	 relacionades	 amb	 la	 docència.	 Qualsevol	
membre	de	l’escola	(PAS	adscrit,	professorat	adscrit	i	alumnes	matriculats)	podrà	
ser	sol·licitant	d’alguna	de	les	ajudes	econòmiques	que	es	tipifiquen	a	continuació.		

TIPUS	D’AJUDES	I	QUANTIES:	

Tipus	 1.‐	 Ajudes	 per	 a	 l’assistència	 a	 congressos,	 jornades	 o	 seminaris	
docents,	 en	 els	 quals	 es	 presente	 alguna	 comunicació.	 L’ajuda	 es	 destinarà	 a	
finançar	 les	 despeses	 de	 desplaçament,	 allotjament	 o	 inscripció.	 La	 quantia	
màxima	de	les	ajudes	estarà	subjecta	a	 les	quanties	establides	en	 la	convocatòria	
de	 les	 “Bosses	 de	 Viatge	 per	 a	 assistències	 a	 congressos,	 jornades	 i	 reunions	 de	
caràcter	cientıf́ic,	tecnològic	i	artı́stic”	de	la	UPV1.		

Documentació:	 el	 sol·licitant	 haurà	 d’entregar	 una	 còpia	 de	 la	 comunicació	
presentada	i	el	justificant	d’acceptació.	

Requisits:	 les	 comunicacions	 presentades,	 així	 com	 els	 fòrums	 on	 es	 presenten,	
hauran	de	tindre	caràcter	docent.		

Justificació	 de	 l’ajuda	 concedida:	 el	 sol·licitant	 haurà	 d’aportar	 el	 justificant	
d’assistència	a	 l’esdeveniment,	 el	 justificant	de	presentació	de	 comunicació	 i	una	
còpia	 de	 la	 comunicació	 presentada.	 A	 més,	 haurà	 d’aportar	 els	 justificants	
d’allotjament	 i	 desplaçament.	 L’ETSINF	 haurà	 d’aparéixer	 com	 a	 entitat	
finançadora	en	 la	comunicació	presentada	per	a	poder	rebre	 l’ajuda,	amb	el	nom	
oficial	 “Escola	 Tècnica	 Superior	 d’Enginyeria	 Informàtica	 de	 la	 Universitat	
Politècnica	de	València”.	

Tipus	 2.‐	 Ajudes	 per	 a	 la	 celebració	 de	 xarrades	 en	 l’ETSINF.	 L’ajuda	 es	
destinarà	a	cobrir	parcialment	les	despeses	derivades	del	desplaçament,	estada	o	
gratificació	del	conferenciant	invitat.	La	quantia	màxima	de	les	ajudes	serà	de:	

											‐	300	euros,	si	el	conferenciant	residix	en	territori	nacional.	

											‐	400	euros,	si	el	conferenciant	residix	en	l’estranger.	

______________________________	
1	Les	quanties	establides	per	la	UPV	en	la	convocatòria	PAID2012	van	ser:	250	euros	per	a	
esdeveniments	celebrats	en	 la	Península,	500	euros	per	a	Canàries	 i	Europa,	 i	750	euros	
per	a	la	resta	del	món.		
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Documentació:	el	sol·licitant	haurà	d’entregar	un	breu	resum	de	la	xarrada	i,	si	és	
el	cas,	una	descripció	de	l’activitat	docent	en	què	s’emmarca.	

Requisits:	 la	 xarrada	 haurà	 d’estar	 relacionada	 amb	 alguna	 de	 les	 assignatures	
impartides	 en	alguna	de	 les	 titulacions	del	 centre.	 Es	donarà	prioritat	 a	 aquelles	
xarrades	 que	 es	 planifiquen	 com	 una	 activitat	 docent	 en	 el	 marc	 d’alguna	
assignatura.	Serà	condició	necessària	per	a	la	concessió	de	l’ajuda	que	es	realitze	la	
promoció	 prèvia	 entre	 l’alumnat	 i	 personal	 del	 centre,	 a	 través	 dels	 mitjans	 de	
difusió	disponibles	(correu	electrònic,	la	web,	taulers	d’anuncis,	etc.).2	

Justificació	 de	 l’ajuda	 concedida:	 el	 sol·licitant	 haurà	 d’aportar,	 si	 és	 el	 cas,	 els	
justificants	d’allotjament	i	desplaçament.	

Tipus	3.‐	Ajudes	per	a	 l’organització	de	congressos,	 jornades	o	seminaris.	La	
quantia	màxima	de	les	ajudes	serà	de	1.000	euros,	en	funció	dels	criteris	següents:	

1) Lloc	 de	 celebració:	 250	 euros	 si	 se	 celebra	 en	 l'ETSINF,	 0	 euros	 en	 cas	
contrari.	

2) Presencialitat:	250	euros	si	és	presencial,	0	euros	si	és	online.	

3) Abast: 250	euros	si	és	Internacional,	0	euros	en	cas	contrari.	

4) Avantatges	per	als	col·lectius	de	l'escola	(Beques	per	a	alumnes,	descomptes	
en	inscripcions,	etc.):	250	euros	si	aporta	algun	tipus	d'avantatge,	0	en	cas	
contrari.	

Cadascun	 dels	 criteris	 marca	 una	 quantitat	 a	 subvencionar	 màxima,	 que	 podria	
estar	condicionada	pel	nombre	de	sol·licituds	 i	 la	disponibilitat	pressupostària.	A	
més,	s'aplica	un	factor	de	record,	que	multiplica	per	0.5	la	quantitat	concedida,	en	
cas	 de	 sol·licitar	 l'ajuda	 per	 a	 distintes	 edicions	 del	 congrés	 durant	 dos	 cursos	
consecutius.	
	
Documentació:	 el	 sol·licitant	 podrà	 aportar	 la	 documentació	 necessària	 per	 a	
acreditar	 el	 caràcter	 i	 rellevància	 de	 l’esdeveniment,	 així	 com	 assenyalar	 on	 es	
difondrà	el	nom	(o	logo)	del	centre	com	a	patrocinador	o	col·laborador.	
	
Requisits:	 serà	 condició	 necessària	 per	 a	 la	 concessió	 de	 l’ajuda	 que	 l’ETSINF	
aparega	com	a	patrocinador	o	col·laborador	de	l’esdeveniment.		
 
Justificació	 de	 l’ajuda	 rebuda:	 el	 sol·licitant	 haurà	 d’aportar	 justificants	 de	 les	
despeses	per	la	quantia	concedida.	
	
	

_____________________________________	

2	 Per	 a	 la	 difusió	 de	 la	 xarrada	 pot	 utilitzar	 el	 servici	 de	 comunicació	 de	 l’escola:	
comunicacion@inf.upv.es	
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Tipus	4.‐	Altres	ajudes.	 Qualsevol	 altra	 sol·licitud	 d’ajuda	 serà	 estudiada	per	 la	
Comissió	 Econòmica	 de	 l’ETSINF	 que	 establirà	 les	 quanties	 per	 a	 cada	 cas	
particular	 (visites	 programades,	 viatges	 de	 grup,	 activitats	 culturals	 i	 esportives,	
etc.).		

Documentació:	 el	 sol·licitant	haurà	d’entregar	una	breu	descripció	de	 l’activitat	 i	
un	pressupost	detallat	de	tots	les	despeses	que	comporta.	

CONVOCATÒRIES	

Es	 realitzaran	 tres	 convocatòries	 al	 llarg	 de	 l’any,	 que	 tindran	 lloc	 per	 norma	
general	en	els	mesos	de	Febrer,	Juny	i	Octubre.		

Les	 ajudes	 de	 Tipus	 3	 (organització	 de	 congressos,	 jornades	 o	 seminaris)	 se	
sol·licitaran	 durant	 la	 primera	 convocatòria	 de	 l’any.	 Qualsevol	 sol·licitud	 d’este	
tipus	 en	 una	 convocatòria	 posterior	 quedarà	 condicionada	 a	 la	 disponibilitat	
econòmica.		

El	pressupost	global	per	a	ajudes	econòmiques	serà	aprovat	per	la	Junta	de	Centre	
en	cada	exercici	pressupostari.	La	Comissió	Econòmica	distribuirà	el	pressupost	en	
les	distintes	convocatòries	al	llarg	de	l’any	pressupostari.	El	pressupost	sobrant	de	
la	convocatòria	de	Febrer	es	distribuirà	a	parts	 iguals	entre	 les	convocatòries	de	
Juny	 i	 Octubre.	 El	 pressupost	 sobrant	 de	 la	 convocatòria	 de	 Juny	 s’afegirà	 al	
pressupost	de	la	convocatòria	d’Octubre.	

Les	sol·licituds	que	la	Comissió	Econòmica	considere	de	caràcter	extraordinari	per	
la	 seua	 quantia	 i	 rellevància,	 podran	 tindre	 un	 tractament	 especial.	 Si	 fóra	
necessari	s’incrementaria	la	partida	del	pressupost	destinada	inicialment	a	ajudes	
econòmiques	per	a	la	convocatòria	en	curs.		

SOL·LICITUDS	

Les	 sol·licituds	 es	 troben	 a	 disposició	 dels	 interessats	 en	 la	 web	 del	 centre	
(www.inf.upv.es)	 en	 l’apartat	 Secretaria	 Virtual	 >	 Ajudes	 Econòmiques.	 Una	
vegada	degudament	omplides,	es	remetran	per	correu	electrònic	a	la	Secretaria	de	
Direcció	(secdir@inf.upv.es).		

Només	s’admetran	sol·licituds	d’ajudes	per	a	activitats	que	es	desenrotllen	en	l’any	
vigent.	
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ADJUDICACIÓ	DE	LES	AJUDES	

La	 Comissió	 Econòmica	 de	 l’ETSINF	 resoldrà	 la	 concessió	 de	 les	 ajudes	 en	 cada	
convocatòria,	establint	l’import	de	la	subvenció	en	funció	de	les	quanties	màximes	
establides	 i	 el	 pressupost	 per	 a	 la	 convocatòria	 en	 curs.	 Tindran	 prioritat	 els	
sol·licitants	que	menys	ajudes	hagen	rebut	en	les	tres	últimes	convocatòries.	

JUSTIFICACIÓ	DE	LES	AJUDES	

El	 pagament	 de	 les	 ajudes	 s’efectuarà	 una	 vegada	 justificades	 documentalment	 i	
contra	 factura	 o	 justificant	 de	 pagament.	 Els	 justificants	 hauran	d’entregar‐se	 en	
l’Administració	de	l’Escola	abans	del	tancament	de	l’exercici	econòmic.	

	


