
1 La informació sobre el/la coordinador/ a de cada assignatura serà proporcionada pel 

Departament corresponent. 

CONVOCATÒRIA D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
CURS ACADÈMIC 2021-2022 

I. CRITERIS ACADÈMICS I GENERALS.

1. Objecte de la convocatòria.

Es consideren activitats complementàries les activitats acadèmiques que 
persegueixen ampliar i completar la formació o les habilitats i competències 
professionals de l'estudiantat de les diverses titulacions impartides a la Facultat de 
Dret de la Universitat de València. 

2. Requisits generals.

a. Període de realització: Entre l’11 d'octubre de 2021 i el 6 de maig de 2022.
Les activitats complementàries hauran de desenvolupar-se, preferiblement, en
les hores reservades per a això, sempre de forma coordinada amb la resta
d'assignatures del grup. No podran programar-se activitats complementàries
fora de les hores previstes, tret d’autorització expressa del coordinador
responsable. En cap cas podran tenir lloc en període d'exàmens

b. Lloc de realització: València. No podran suposar cap cost per als estudiants,
excepte el derivat del seu desplaçament dins de la ciutat de València fins al seu
lloc de celebració.

c. Sol·licitud: La sol·licitud s'ha de presentar mitjançant el model de memòria
acadèmica (annex I) que s'adjunta, en el qual s'han d'especificar les ajudes i
subvencions concedides o, si escau, sol·licitades, per sufragar els costos de
l'activitat.

3. Convocatòria i Termini de sol·licitud:

a. Primera convocatòria: del 13 al 20 de setembre.

i. Es podran sol·licitar activitats complementàries per a totes les
assignatures anuals (activitats que es podran celebrar en el primer
o  en el segon semestre) i per a les assignatures de primer
semestre. Totes les sol·licituds s'han de remetre en termini a

coordinador d'assignatura1. Excepcionalment, es dirigiran a la
coordinació de curs les sol·licituds d'activitats complementàries en 
assignatures la docència de les quals no estiga adscrita a un 

departament de la Facultat de Dret.
b. Els interessats presentaran les sol·licituds per Registre d'entrada de la

Secretaria de la Facultat de Dret adreçades als Serveis Econòmics de la
Facultat. Termini: del 21 al 24 de setembre.



b. Segona convocatòria: del 10 al 14 de gener de 2022.

i. Es remetran als coordinadors d'assignatura, les activitats complementàries 
proposades per a totes les assignatures anuals (que es vagen a celebrar en 
el segon semestre) i les corresponents al segon semestre.

c. Els interessats presentaran les sol·licituds per Registre d'entrada de la 
Secretaria de la Facultat de Dret adreçades als Serveis Econòmics de la 
Facultat. Termini: del 17 al 21 de gener de 2022.

4. Criteris de valoració de la proposta:

a. Caràcter multidisciplinari de l'activitat projectada.
b. Participació activa de l'estudiantat que contribuïsca al desenvolupament de la seua

formació acadèmica i de les seues habilitats i competències.
c. Realització de l'activitat en línia o, de ser presencial, garantia del respecte dels

aforaments dels subgrups i de les mesures de seguretat oportunes.
d. Nombre de grups beneficiaris.
e. Interés general de l'activitat, en aquest cas serà també objecte de publicació en

l'agenda cultural de la pàgina web de la Facultat, així com a les xarxes socials del
Centre.

f. Es valorarà positivament l'esforç d'haver obtingut o, almenys, sol·licitat, altres
ajudes o fonts de finançament per a l'activitat proposada.

g. Si es tracta de sol·licituds per a assignatures anuals en el segon termini de
sol·licitud, no haver estat beneficiari d'una activitat complementària a la primera
convocatòria del curs 2021/2022.

5. Modificacions del programa de l'activitat complementària:

a. La impossibilitat de realitzar l'activitat complementària no suposarà la reserva de l'ajut
concedit per al seu desenvolupament al curs següent. Haurà de tornar a sol·licitar-se en
la següent convocatòria.

b. L'activitat complementària podrà ser objecte de les adaptacions que siguen
necessàries per a la seua celebració en línia, si això resultara necessari. Ara bé, la
modificació substancial de l'activitat complementària (així, com la que modifique el
contingut, o la que pretenga una refosa de diverses activitats complementàries en una
sola) comportarà la renúncia a l'activitat complementària. No es procedirà al
pagament de cap despesa quan l'activitat complementària justificada divergisca
substancialment de la inicialment sol·licitada i continguda en la resolució de concessió.

c. La modificació de la data de celebració de l'activitat complementària proposada
inicialment haurà de ser prèviament autoritzada pel coordinador de grup
responsable, amb l'objecte de no perjudicar la coordinació de les activitats
anteriorment programades ni les activitats docents ordinàries, autorització que s’ha
d’adjuntar a la memòria justificativa de l’activitat.



6. Obligacions dels beneficiaris:

a. Presentació de la documentació justificativa de les despeses
derivades de l'activitat, a la qual s'ha d'adjuntar la corresponent
memoria económica, d'acord amb les instruccions i models de
documentació que seran remeses pels Serveis Economics
juntament amb la resolució de concessió de l'activitat.

b. lnclusió en la publicitat o informació sobre l'activitat
complementaria de la col·laboració de la Facultat de Dret.

c. Quan es tracte d'una activitat complementaria que haja estat
qualificada d'interés general per la resolució de concessió,
elaboració d'una xicoteta ressenya, amb caracter previ i posterior
a l'activitat, acompanyada d'imatge, per a la seua difusió a les
xarxes socials de la Facultat3.

II. CRlTERIS ECONÓMICS:

1. Dotació: La Facultat de Dret, en funció de la disponibilitat pressupostaria,
col·laborara parcialment en el cost de l'activitat complementària, atenent
en tot cas als criteris indicats en el punt 4 anterior.

2. Conceptes la despesa els quals es pot justificar:

a. Retribució a ponents o intervinents en l'activitat.
b. Allotjament, si escau, de ponents o intervinents en l'activitat.
c. Despeses de locomoció. Quan es tracte de transport públic, només

es retribuirà la despesa efectuada en classe turista.
d. Si és el cas, les dietes i les despeses en restauració no podran

superar els 25€ per persona, ni la quantia total d'aquestes
despeses podra superar el 40% de la dotació económica prevista
per a cada activitat.

3. Els professors adscrits a la Universitat de Valencia poden intervenir
activament en les activitats complementaries, pero no podran percebre
cap retribució per aquest concepte amb càrrec a la Facultat de Dret.

València, a 6 de setembre de 2021 

Fco. Javier Palao Gil 

Degà de la Facultat de Dret 



ANNEX I: SOL·LICITUD MEMÒRIA ACADÈMICA 

D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Nom i cognoms: ____________________________________________________________ 

DNI:___________________________ 

Correu electrònic: ________________@uv.es    Tel. de contacte: ______________________ 

Assignatura*,curs i grup: _____________________________________________________ 

TÍTOL de l'activitat proposada i DATA: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

RESUM de l’activitat: 



Pressupost sol.licitat ________________ € 

Proposta de distribució del pressupost: 



Altres fonts de financiació: (indiqueu ací les ajudes i subvencions concedides i/o 

sol.licitades, i el seu import). 



València, a ___ de ______________ de 202__ 

*PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: 

Assignatures anuals i del 1er semestre: del 21 al 24 
de setembre de 2021 

Assignatures anuals i del del 2n. semestre: del 17 al 
21 de gener de 2022 

Signat: 


