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El Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, aprova les bases que hauran  de regir la 
concessió d’ajuts econòmics als estudiants per a assistir a congressos (en endavant, Ajuts de la 
modalitat A). 
  
Aquesta convocatòria d’ajuts té com a objectiu finançar estades d’estudiants a congressos ja 
realitzats, celebrats abans de les dates de finalització de la convocatòria. 

I: REQUISITS 

Per poder sol·licitar aquests ajuts cal: 

a. Ser estudiant de grau matriculat a la URV a la data d’assistència al congrés. 

b. Haver assistit a algun congrés vinculat amb algun aspecte d’interès de la comunitat 
universitària o de la societat de la qual formen part. 

c. Presentar la documentació especificada en la Base III. 

II: INCOMPATIBILITATS 

Només es podrà presentar una sola sol·licitud per cada convocatòria semestral. En cas de que la 
convocatòria fos anual, s’acceptarien un màxim de dues sol·licituds per persona. 
No es podrà sol·licitar l'ajut econòmic si, entre la data en què s’obre la convocatòria i la data en 
què es fa el congrés, ha transcorregut cap altra convocatòria. 
No es podran presentar sol·licituds per l’assistència a un mateix congrés en diferents 
convocatòries dels Ajuts de l’OFES. 
En cas de sol·licitar altres ajuts pel mateix concepte i que l’import concedit en el conjunt de les 
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mateixes superi el cost de l’activitat, caldrà retornar l’excedent a l’Oficina de l’Estudiant. 

III: DOCUMENTACIÓ 

Els sol·licitants hauran de presentar:  

a. L’imprès de sol·licitud apropiadament emplenat. Amb  la memòria econòmica. 

b. Factures, rebuts o tiquets originals a de les despeses a reemborsar o bé còpia autèntica 
de les mateixes. 

c. Programa del congrés al qual s’ha assistit  amb memòria o carta de motivació de 
l’activitat duta a terme durant el congrés. 

d. Certificat d’assistència. 

e. Full de dades personals i bancàries. 

f. Fotocòpia del compte corrent on es vol rebre l’ingrés, en el qual el sol·licitant ha de 
constar com a titular o  co-titular. 

g. Fotocòpia del DNI del/s sol·licitant/s. 

h. Fotocòpia de la matrícula del curs vigent del/s sol·licitant/s. 
 

Es donarà un període mínim de 10 dies hàbils entre la publicació de la convocatòria i la data límit 
de presentació de la documentació corresponent per atendre’s-hi.  

 
En cas de defectes en la presentació de sol·licituds, es requerirà a l’interessat que s’esmeni o es 
completi la documentació. El termini per dur a terme l’esmena, addició o complementació serà 
de 10 dies hàbils, a comptar des del dia de recepció del requeriment  

IV: TRAMITACIÓ 

Els estudiants que compleixin els requisits i vulguin sol·licitar l’ajut podran obtenir l’imprès de 
sol·licitud, com el full de dades personals i bancàries, a la pàgina web de l’Oficina de l’Estudiant:  
www.urv.cat/ca/vida-campus/associacionisme-participacio/participacio/consell-estudiants/ 
 
La sol·licitud d’ajuts contemplada en aquesta normativa, s’haurà de tramitar a través de 
qualsevol punt de registre de la URV amb el corresponent formulari, i d’acord amb la normativa 
de registre vigent s’admetrà també la seva presentació : 
 

a. En el registre de la URV. 

b. En les oficines de correus, amb correu certificat adreçat a: L’OFICINA DE L’ESTUDIANT 
(OFES) Campus Catalunya – Av. Catalunya, 35 – 43002, Tarragona. En aquest supòsit 
caldrà la notificació de la tramesa per Correu electrònic a ofes@urv.cat  

c. En las representacions diplomàtiques u oficines consulars de España al estranger. 

d. A las oficines de assistència en matèria de registres i/o qualsevol dels registres auxiliars 
de la URV. 

V: AVALUACIÓ 

El Consell d’Estudiants avaluarà les sol·licituds i atorgarà unes determinades quantitats als 
projectes seleccionats en funció del fons del qual es disposi i dels criteris d’assignació que es 
troben a l’Annex  d’aquesta convocatòria. 
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VI: ADJUDICACIONS 

El Consell d’Estudiants, mitjançant la seva comissió delegada, valorarà i resoldrà totes les 
sol·licituds de manera conjunta. En aquesta sessió, i d’acord amb les necessitats econòmiques, 
la disponibilitat de pressupost i els criteris d’assignació establerts, es decidirà la quantitat de 
diners que s’atorgarà a l’ajut A1. 
 
El Consell d’Estudiants farà pública la resolució de la convocatòria a la pàgina web de l’OFES, un 
cop s’hagin resolt totes les sol·licituds. 
 
Contra l’acord del Consell d’Estudiants, es podran presentar els recursos que preveu la legislació 
vigent en la matèria. 
 

BASE VII: ACLARIMENTS 

És competència del Consell d’Estudiants l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació 
d’aquestes bases. 
 
Tarragona, 4 de novembre de 2016 
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Dels tiquets presentats coincidents amb l’activitat realitzada, es concediran uns imports màxims 
segons els següents criteris: 
 
Allotjament: 20€/dia 
 
Àpats: 10€/àpat (màxim 2 àpats/dia, màxim 20€/dia) 
 
Matrícula: 

- 50€/congrés d’àmbit estatal 

- 100€/congrés d’àmbit internacional 
 
Transport: 

- 50€/congrés d’àmbit català 

- 100€/congrés d’àmbit estatal 

- 150€/congrés d’àmbit internacional 
 
Una vegada fet el càlcul de la part computable de totes les sol·licituds se sumen els imports 
màxims concedibles. Llavors es compara l’import total sol·licitat (concedible) amb l’import total 
disponible en pressupost del Consell d’Estudiants. Es calcula el percentatge que es pot assignar 
a cada sol—licitud particular (que serà igual per cadascuna). 
Exemple: si se sol·liciten 1.000€ i el CE disposa de 600€, el percentatge a aplicar serà del 60%. 
 
En cas que el sol·licitant utilitzi transport privat per assistir al congrés, per calcular la despesa del 
transport, es tindran en compte els següents factors: 
 
Tipus de combustible: 

- Gasolina 

- Dièsel 
 
Preu del combustible establert als tiquets presentats. 

ANNEX 1: 
CRITERIS D’ASSIGNACIÓ ECONÒMICA ALS 

AJUTS PER A L’ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS 
DE L’OFICINA DE L’ESTUDIANT 

Ajuts Modalitat A1  
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En el cas de que la comissió consideri excessius l’import dels tiquets presentats, s’establirà com 
a punt de partida del viatge l’adreça en què radica la Seu del Campus en què s’imparteix 
l’ensenyament de l’estudiant, a no ser que en establir com a punt de partida el domicili habitual 
de l’interessat durant el curs impliqui un desplaçament menor. En aquest darrer cas, es situarà 
com a punt  de partida el seu domicili. 
 
Un cop obtingut el preu del combustible estimat emprat en el transport, s’incrementarà en un 
10% per atendre les amortitzacions i devaluacions naturals del vehicle. 
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