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Ajuts de la Comissió de Recerca
de la Facultat de Geografia i Història
Modalitat BV
Borses de viatge
Objectius
Donar suport a l’assistència a congressos o jornades en les quals es presenta una ponència, comunicació o
pòster.

Sol·licitants
Els ajuts es destinen a finançar viatges de curta durada de:
a) Personal docent i investigador de la Facultat.
b) Alumnat de màster que gaudeixi d’una beca del Ministeri o de programes similars de la nostra
universitat, superior a sis mesos, de col·laboració amb departaments universitaris.

Condicions de la modalitat
1. En cap cas no se subvencionen la inscripció al congrés, ni les dietes d’allotjament, ni la manutenció.
2. Per considerar el preu del viatge es tindrà en compte l’oferta de l’agència que té el conveni amb la
Universitat de Barcelona, o bé l’oferta per web sempre que sigui més barata. Es finançarà un
màxim de 700,00 € per despeses de transport. En cas de viatjar en cotxe, es comptabilitzarà el
quilometratge d’acord amb els preus oficials.
3. En cas que dos o més sol·licitants demanin ajuts per assistir a una mateixa activitat, l’ajut es
calcularà sobre el cost més baix. Cada sol·licitant hi ha de presentar un treball diferent. No se
subvencionarà en cap cas més d’un sol·licitant per activitat i treball.
4. Dins d’aquesta modalitat, els sol·licitants només poden demanar un únic ajut a l’any.
5. Les activitats per a les quals se sol·licita l’ajut han de tenir lloc durant l’any de la convocatòria o
l’any posterior.
6. És imprescindible que els sol·licitants tinguin el currículum actualitzat a la base de dades del GREC,
amb data posterior a l’1 de gener de l’any en què es resolguin els ajuts, així com estar en possessió
d’un codi ORCID (https://orcid.org/).

Documentació
•

Imprès de sol·licitud degudament emplenat i amb el vistiplau del director o directora del
Departament.

•

Invitació al congrés per pronunciar-hi una ponència o document d’acceptació de la ponència,
comunicació o pòster (cal acreditar-ho en el moment de fer la sol·licitud).

•

Programa del congrés (on constin clarament el lloc, les dates, el programa, etc.).

•

Per a sol·licitants b, credencial de becari.

•

Pressupost de l’agència de viatges amb conveni amb la UB (obligatòriament), i si escau, la
impressió amb les tarifes d’internet més econòmiques.

Tramitació i presentació de les sol·licituds
•

Els impresos per sol·licitar aquest ajut es poden obtenir a l’enllaç següent:
http://www.ub.edu/admghf/ajuts_comissio_recerca_gh.html

•

Les sol·licituds, en l’imprès normalitzat, s’han d’adreçar al degà o degana de la Facultat. Comissió
de Recerca de la Facultat de Geografia i Història i s’han de presentar al registre de l’Oficina de
Recerca de l’Administració de Centre, acompanyades de la documentació adient, dins del termini
establert.

•

Les sol·licituds han d’estar signades per la persona sol·licitant i han de tenir el vistiplau del director
o directora del Departament.

•

Es faculta l’Oficina de Recerca de Filosofia i de Geografia i Història per demanar a les persones
interessades els documents necessaris que manquin per a l’avaluació, així com l’esmena de
defectes que puguin aparèixer a la sol·licitud. En cas que aquests requisits no es compleixin,
s’entendrà desestimada la sol·licitud.

Condicions generals
•

Els ajuts estaran sempre condicionats a les disponibilitats pressupostàries del Contracte Programa
de Recerca de la Facultat.

•

En cas que els ajuts no es justifiquin en el termini de tres mesos posterior a la data de l’activitat,
els imports s’hauran de tornar al pressupost d’origen a disposició de la Comissió, llevat de causes
justificades que caldrà exposar per escrit abans de finalitzar aquest termini. Aquest termini es
comptarà a partir de la data prevista de sortida del viatge.

•

En casos degudament justificats es pot sol·licitar el canvi de finalitat o de beneficiari de l’ajut
atorgat, prèvia autorització de la Comissió, però sempre dins la mateixa modalitat.

El president / La presidenta de la Comissió de Recerca
Barcelona, 3 de març de 2020

