
 
 

 
 
 

 Ajuts de l'EPSEB per a la Mobilitat en R+D+I. Convocatòria 2018 
 
Objectiu dels ajuts  

Donar suport a les activitats de R+D+I que impliquin una mobilitat, desenvolupades durant 
l’any 2018. El pressupost disponible per a tal fi és de 5000 Euros. Cada investigador només 
podrà presentar una única petició. 
 
Activitats objecte d’ajut  

• Participació activa del PDI de l’EPSEB en Congressos, Seminaris, Jornades, Simposis 
..., nacionals o internacionals.  

• Estades de recerca del PDI de l’EPSEB en Universitats o Centres de Recerca, amb una 
durada mínima d’una setmana.  
 

Conceptes susceptibles de rebre suport 

• Inscripció al congrés 

• Desplaçament1  

• Despeses d ‘allotjament i manutenció 
 

Períodes de presentació de sol·licituds i data de resolució  
 

Sol·licitud: 02/05/18 – 22/05/18 

Resolució: 29/05/18  
 

Procediment  

• El formulari de sol·licitud s’adreçarà a la Comissió Estratègica de Suport a la Recerca 
(CESR), via correu electrònic a secretaria.director.epseb@upc.edu o bé presencialment 
a la Direcció de l’EPSEB. Caldrà  adjuntar la documentació necessària per a l'autorització 
(vegeu formulari) . 

 
• La CESR emetrà la Resolució (concedit / no concedit) indicant la quantitat concedida. La 

resolució es farà pública a tot el PDI de l’EPSEB. En els casos amb resolució 
desfavorable, s’informarà al PDI sol·licitant dels motius de la denegació.  
 

• Un cop l’ajut hagi estat concedit, caldrà posar-se en contacte amb l’Àrea de Recursos 
(Araceli García) per a gestionar el viatge. Acabada l'activitat, caldrà lliurar la 
documentació justificativa a la Direcció de l’EPSEB, per a obtenir el vistiplau final.  

 
• La persona beneficiària de l'ajut es compromet a incorporar al DRAC l'activitat objecte de 

l'ajut.  
 
  

                                                           
1
 D’acord amb les normes actuals de la UPC, aquestes despeses inclouen bitllets d’avió, tren,.... Els 

desplaçaments en vehicle propi només s’accepten en casos molt justificats. 
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Criteris  

• La sol·licitud ha de comptar amb el vistiplau del Director de Departament, del Cap de la 
Secció Departamental o del Responsable d’una Unitat Funcional o d’un Grup de 
Recerca.  

• L’activitat ha de generar productivitat de recerca en forma de punts PAR. 

• En el cas de les estades de recerca, cal justificar la necessitat de l'estada per a poder 
assolir els objectius de productivitat de recerca en la forma de publicacions. 

• La documentació acreditativa de la productivitat de recerca d’una activitat només pot 
avalar una sol·licitud. 

 
Barems  

La màxima quantitat assignada per cada activitat serà: 

• Per participació a congrés: assignació bàsica de 400 €, que es complementarà amb 
imports de 200 € per a cadascun dels següents requisits que s’acompleixin:  

- Congrés a l’estranger 

- Congrés internacional  

- Congrés notable i/o que la comunicació pugui ser publicada en una revista indexada 

• Per estades de recerca: assignació  de 400 € per estades al territori espanyol i 600 € per 
estades a l’estranger. 

Aquestes quantitats podrien patir variacions si el nombre de sol·licituds concedides fos més 
gran del previst. 
 
Documentació justificativa  

La documentació es detalla al formulari.  

 
 
Signat:  
 
 

 
 
En representació de la CESR,  
Inmaculada Rodríguez,  
Directora de l’EPSEB  
Barcelona, 2 de maig de 2018 


