CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A BORSES DE VIATGES PER
ASSISTIR A CONGRESSOS I REUNIONS. ANYS 2019 I 2020
(aprovat per la Junta de Facultat de 17 de juliol de 2019)

1. Objecte
La Facultat d’infermeria i Fisioteràpia convoca ajuts per a borses de viatges per participar en
congressos i reunions al llarg de l’any 2019 i el curs acadèmic 2019/2020. Els ajuts objectes
d’aquesta convocatòria seran incompatibles amb qualsevol altre ajut de la UdL amb la
mateixa finalitat i no preveuen cobrir el finançament de viatges d’estudi.
Només es finançarà la inscripció al congrés i/o les despeses de desplaçament (excloses les
despeses d’allotjament).
2. Sol·licitants
Poden demanar ajuts de viatges per tal d’assistir a congressos i reunions els alumnes de
qualsevol dels graus de la Facultat.
En el cas d'assistència a congressos és imprescindible presentar una comunicació científica o
equivalent, en què aparegui el logotip identificatiu de la Facultat, excepte en el cas de
jornades de representació o reunions d’estudiants, en les que no es permetin presentacions.
En el marc d’aquesta convocatòria només es concedirà un ajut per sol·licitant. Quan el treball
estigui signat per més d’un autor, només un d’ells podrà sol·licitar la borsa de viatge o bé la
quantitat serà repartida entre els diversos sol·licitants.
3. Sol·licituds
Les sol·licituds, en imprès normalitzat, s’han de presentar a la secretaria del Deganat de la
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia en els terminis que marca la convocatòria, juntament amb
la documentació necessària per sol·licitar l’ajut.
En el cas de reunions pròpies de la FIF i/o UdL sols caldrà presentar la convocatòria a
secretaria de Deganat.
4. Termini
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de novembre de 2019 per a les
activitats que s’hagin dut a terme l’any 2019 i el 30 de juny 2020 per a les activitats
realitzades fins al 31 d’agost de 2020.
Es poden incloure congressos i reunions que es realitzin des de l’1 de gener de 2019 fins al
31 d’agost de 2020.

5. Documentació
En el cas de les sol·licituds per assistència a congressos:
a) Un imprès normalitzat amb les dades del sol·licitant, de la reunió científica i les dades
personals.
b) Una breu explicació de les característiques de congrés i de l’interès per part del sol·licitant
per a assistir-hi.
c) Una justificació d’haver presentat una comunicació mitjançant una fotocòpia del llibre de
resums o del llibre on es reprodueixin els treballs o el pertinent certificat (excepte en el cas
especificat en el punt 2).
d) Fotocòpia del full d'inscripció al congrés (on consti la quota d'inscripció) i certificació
d’assistència.
e) Justificants de despeses de desplaçament.
En el cas d’assistència a reunions:
a) Un imprès normalitzat amb les dades del sol·licitant, de la reunió científica i les dades
personals.
b) La convocatòria de la reunió.
6. Resolució de la convocatòria
La Comissió Econòmica de la Facultat resoldrà la convocatòria en el termini de 15 dies a
partir de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds.
7. Imports assignats a la convocatòria
El nombre d’ajuts concedits, així com els imports individuals assignats a cadascun dependrà
del pressupost de la convocatòria i del nombre de sol·licituds.
8. Ajuts concedits
L’import econòmic màxim de l’ajut es fixarà en funció de la suma de l’import de la inscripció
i el desplaçament.
9. Incidències
La Comissió Econòmica de la Facultat resoldrà els dubtes i les incidències que puguin sorgir
en el desenvolupament d’aquesta convocatòria i tot el que, fent-hi referència, no prevegin
aquestes bases.

Sol·licitud d’ajut de viatge per participació en congressos
DADES GENERALS
Nom de l’alumne
NIF
Congrés
Localitat
Data de sortida
Data d’arribada
Dades bancàries (IBAN)

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA
Inscripció
Desplaçament

Quilometratge
Transport

Altres (especificar)

Total
Breu descripció del Congrés

Lleida,
Signatura

