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BASES 

BORSA DE VIATGE FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS   

(Convocatòria 2020) 

 

El Patronat de la Fundació R. Amigó Cuyàs aprova la convocatòria d’una Borsa de Viatge 2020 
dirigida als alumnes de pintura de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i 
les corresponents bases que s’exposen a continuació.  

Aquesta borsa de viatge és   de caràcter  individual  i per  la quantitat de 3.500 €  (a aquest 
import se  li aplicarà  la retenció d’IRPF que correspongui) per tal que  l’estudiant becat/da 
realitzi un viatge al lloc que sigui del seu interès per a la seva educació artística i que doni 
lloc almenys a una obra. En cap cas s’atorga la beca a projectes ja realitzats.  

El període de realització del viatge és entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. 

 

REQUISITS  

Pot sol∙licitar aquesta borsa de viatge qualsevol estudiant de la Facultat de Belles Arts de la 
Universitat de Barcelona que, dins de l’any natural de la convocatòria de la borsa (en aquest 
cas, curs 2019‐2020 i 2020‐2021), compleixi un dels següents requisits:  

Estar cursant  o hagi cursat durant el 2020 alguna assignatura de: 
- l’últim curs del Grau en Belles Arts (àmbit pintura) 
- l’últim curs del Màster de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona 

(àmbit de pintura) 

És condició́ indispensable no estar impartint docència a la Universitat de Barcelona i no haver 
estat guanyador/a d’una d’aquestes borses en edicions anteriors.  

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

a) Sol∙licitud de participació degudament signada 

b) Currículum Vitae.  
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c) Expedient acadèmic, indicant el nombre de crèdits aprovats 

d) Resguard de matrícula assenyalant  les assignatures de  l’àmbit de  la pintura que està 
cursant (curs 2019‐2020 o 2020‐2021) 

e)  Proposta  per  l’estada,  indicant  destí  que  escolliria  i  quina  activitat  en  concret 
desenvoluparia. Cal  indicar si el viatge es realitzarà̀ al nostre país o en un país estranger. 
Aquest viatge haurà de donar lloc a almenys a una obra.  

f) Breu dossier documentat de la trajectòria i obra de l’estudiant, susceptible de ser valorat 
per un tribunal i amb fotografies de l’obra recent. Aquest dossier pot anar acompanyat d’una 
obra pictòrica de tècnica i format lliures.  

 

TERMINIS  

El període per a la presentació́ de les sol∙licituds serà entre els dies 16 al 27 de novembre de 
2020. 

Les  sol∙licituds  s’hauran  de  presentar  preferentment  mitjançant  la  Instància  Genèrica 
disponible  a  la  Seu  Electrònica  de  la  Universitat  de  Barcelona 
( https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html ),  a  la  que  s’haurà  d’adjuntar  la  sol∙licitud 
d’ajut  degudament  signada  amb  signatura  electrònica.  Donada  la  limitació  de  pes  dels 
documents que es poden adjuntar, en cas que superin els 2 Mb, la resta de documentació 
requerida  per  a  la  sol∙licitud  s’haurà  d’enviar  per  correu  electrònic 
a famigocuyas@ub.edu ,  en un únic fitxer en format PDF i una mida màxima de 20 Mb, i amb 
una portada on hi constarà: nom de l’alumne, “Borsa de viatge Fundació R. Amigó Cuyàs” i 
any de convocatòria. 

En  cas  que  la  sol∙licitud  no  disposi  de  signatura  electrònica,  caldrà  enviar  el  document 
original degudament signat per correu certificat postal (en el termini màxim de 5 dies hàbils 
des de la data de formalització de la instància genèrica) a la següent adreça: 

Fundació R. Amigò Cuyàs – Fundació Guasch Coranty 
Facultat de Belles Arts 
c/ Pau Gargallo, 4, 2a planta 
08028 Barcelona 

El formulari de sol∙licitud es podrà demanar al correu electrònic famigocuyas@ub.edu  o bé 
descarregar‐lo de la pàgina web on estigui publicada aquesta convocatòria. 

Qualsevol dubte que sorgeixi durant el procés de sol∙licitud es podrà resoldre a través del 
correu electrònic famigocuyas@ub.edu . 
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COMISSIÓ AVALUADORA, RESOLUCIÓ I ADJUDICACIÓ  

La Comissió́ Avaluadora, estarà formada per  
 

- Dos professors del Departament de Arts Visuals i Disseny      
- Dos professors del Departament Arts, Conservació i Restauració 
- La degana de la Facultat de Belles Arts, qui la presidirà 
- La  secretària de  la Facultat de Belles Arts, que actuarà com a  secretària de  la 

comissió. 

I serà l’encarregada de proposar aquell/a sol∙licitant que consideri més adient. El nom dels 
guanyador/a es farà̀ públic en el tauler d’anuncis corresponent de la Facultat de Belles Arts. 

La valoració es durà a terme tenint en compte els següents criteris: 

• Proposta de viatge 
• Dossier documental 
• Currículum Vitae  
• Expedient acadèmic 

Aquesta Comissió́ Avaluadora podrà declarar deserta la convocatòria. 

Els  guanyador/a  de  la  borsa,  en  l’acte  públic  d’atorgament,  signarà  un  document 
d’acceptació i compromís de realització́ del viatge en els termes descrits en aquestes bases. 
La borsa es considerarà acceptada amb la signatura d’aquest document.  

L’import de la borsa serà abonat la meitat al atorgar la borsa i la resta quant es lliuri l’obra 
resultant de la borsa de viatge. 

Al final del viatge l’alumne haurà d’entregar una memòria del viatge i una obra pictòrica per 
a  ser  examinades  i  qualificades  abans  del  31  de  gener  de  2022.  Les  qualificacions  que 
atorgarà el Tribunal al final del viatge seran de dues classes: 

- La primera : HA COMPLERT o NO HA COMPLERT 
- La segona: APROFITAMENT DEFICIENT, SATISFACTORI o NOTABLE 

 

PROPIETAT INTEL∙LECTUAL  

L’obra  escollida  pel  patronat  de  la  Fundació  serà̀  donada  per  l’autor  a  la  Fundació  a  la 
finalització del viatge i passarà̀ a formar part del patrimoni de la Fundació. 
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La Fundació reconeixerà en tot moment tots els drets morals de la propietat intel∙lectual a 
l’autor de l’obra, que no obstant, cedirà̀ en exclusiva tots els drets d’explotació, referits a la 
reproducció,  distribució,  comunicació  publica  i  transformació  en  el  moment  en  que 
formalitzi la donació i entrega, que es farà constar en document privat.  

 

EXTINCIÓ DE LA BORSA  

La borsa atorgada s’extingirà per renúncia voluntària del becari/ària o per revocació de  la 
borsa per part del Patronat en els següents casos:  

• L’ocultació o falsejament de dades en la sol∙licitud. 

•  L’incompliment  de  les  obligacions  establertes  en  aquestes  bases  o  en  el  document 
d’acceptació i compromís.  

• L’informe desfavorable del tribunal.  

En aquestes situacions, el Patronat decidirà la devolució total o parcial de la borsa per part 
del becat/da.  

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES  

La  presentació  de  la  sol∙licitud  suposa  l’acceptació  total  i  incondicional  de  les  bases.  El 
Patronat de la Fundació aclarirà qualsevol dubte sobre al seva interpretació. 

 

 

 

Joan Elias i Garcia 

President de la Fundació R. Amigò Cuyàs 
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