
Normativa per a la concessió d'ajudes  amb la finalitat de fomentar 

l'organització de Congressos, Jornades, Seminaris i Activitats culturals 

relacionades amb els objectius docents i divulgatius del Departament de 

Filologia Anglesa.  

 

La funció docent i investigadora entorn dels estudis anglesos conformen 

l'ocupació  principal del Departament de Filologia Anglesa. No obstant açò, 

estimem  necessari traslladar a la societat la nostra tasca universitària i fomentar  

tant les activitats científiques i acadèmiques com les culturals. En aquest ordre, 

el Departament de Filologia Anglesa considera convenient oferir unes ajudes 

econòmiques que afavorisquen l'organització i execució de les activitats 

esmentades. Amb la finalitat que els membres del Departament puguen accedir 

als fons disponibles, sense prejudici que es puguen obtenir més ajudes d'altres 

fonts de finançament, es proposa per a la seua aprovació, si s'estima oportú, la 

següent normativa:    

1. Amb càrrec a les seues aplicacions pressupostàries, el Departament de 

Filologia Anglesa institueix les ajudes destinades a l'organització de 

Congressos, Jornades, Seminaris i Activitats culturals relacionades amb la 

Llengua, Literatura i Cultura Angleses.  

2. Cada any natural hi haurà una convocatòria de les ajudes a les quals es 

refereix la present normativa. La convocatòria s'obrirà l'1 de gener de cada 

any i romandrà oberta fins que s'assigne el total pressupostat i aprovat pel    

Consell de Departament. Les sol·licituds presentades es resoldran en 

Consell de Departament en un termini màxim de tres mesos. 

3. En l’esmentada convocatòria s'adjudicarà el total del pressupost anual 

previst per a aquesta finalitat pel Consell del Departament amb càrrec a 

l'aplicació pressupostària que cada any es determine.  

4. La quantia que s'adjudique vindrà determinada pel pressupost global 

de cada activitat i no excedirà el 70% del total de despeses de l'activitat, 

segons les factures vàlidament emeses i contrastades pel Consell, amb un 

mínim de 250 i un màxim de 1000 EUR per activitat, fins aconseguir la 

quantitat total pressupostada en cada exercici. 

5. Cada membre del PDI podrà rebre cada any natural un màxim de 1.000 

EUR en concepte d'organització de les activitats proposades. Es podran 

sol·licitar diverses ajudes, sempre que les quantitats conjuntes no superen 



els 1.000 EUR anuals. S'entén que si es sol·licitara una segona ajuda, 

aquesta només es concedirà si no hi ha uns altres PDI que l'hagen 

sol·licitada per primera vegada, per la qual cosa no cabrà la concessió de 

dues ajudes per activitats diferents en la mateixa sessió del Consell. 

6. La tramitació i resolució de les sol·licituds presentades s'atindrà als 

criteris següents:  

 A partir de l’1 de gener, s'admetran les sol·licituds dels membres 

del PDI prèvia presentació d'una breu memòria en la qual 

s'especifique el tipus d'activitat que es desitja organitzar amb 

expressió dels objectius, destinataris i finalitat de la mateixa, així com 

un pressupost estimatiu. 

 Tindran preferència en l'obtenció d'aquestes ajudes els membres del 

PDI que no hagen percebut cap quantitat dins del període anterior o, 

en el cas de fons sobrants, hagueren rebut una ajuda de menor 

quantia.  

7. La documentació que haurà d'adjuntar-se a l'imprès de sol·licitud serà la 

següent:  

 Memòria de l'activitat científica, acadèmica o cultural que es desitja 

finançar. 

8. Una vegada realitzada l'activitat finançada, hauran de lliurar-se les 

factures originals que justifiquen les despeses desembutxacades  amb 

l'ajuda concedida. Sobre l’import total d'aquestes factures, es lliuraran els 

fons, fins un màxim del 70% de la despesa efectivament realitzada. 

9. Únicament es concedirà una ajuda per activitat presentada encara que 

siguen diversos els PDI del Departament que hi participen. No obstant 

açò, un mateix PDI podrà sol·licitar ajuda per a diferents activitats dins del 

mateix exercici, amb les limitacions expressades anteriorment. 

10. Les factures i altres justificants originals empleats per a finançar 

l'activitat concedida no seran retornats al sol·licitant.  Si s’accepta l'ajuda, 

s'accepta automàticament aquesta condició. 

 


