
 

 

 

CONVOCATÒRIA PER A L'ABONAMENT DE DESPESES GENERADES PER LA 
PARTICIPACIÓ ACTIVA EN CONGRESSOS INTERNACIONALS DEL PDI DE LA FACULTAT 

DE DRET. 2020 
 

 
1. OBJECTE 

 
El Deganat de la Facultat de Dret de la Universitat de València contribuirà parcialment a les 
despeses generades per la participació activa en Congressos Internacionals celebrats a 
I’estranger pel PDI de la Facultat de Dret, inclòs el Personal Investigador en Formació (PIF). 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és col·laborar en el finançament de les despeses que 
comporte al PDI de la Facultat de Dret la participació en Congressos Internacionals als que 
participen activament. No s'entendrà per participació activa la mera menció com a membre 
del comité organitzador o científic.  
 
L'ajuda només s'abonarà amb posterioritat a la finalització del Congrés Internacional en què el 
sol·licitant haja presentat ponència o comunicació, prèvia presentació de la documentació 
original requerida dins del termini establert en aquesta convocatòria. 
 

2. SOL·LICITANTS 
 
Podran sol·licitar aquesta col·laboració per part de la Facultat les persones pertanyents al PDI, 
que tinguen la condició de membres de la Facultat de Dret.  
 
No es podrà sol·licitar en cas de simple assistència als Congressos Internacionals o 
d'assistència i presentació de comunicacions o ponències en Congressos realitzats dins del 
territori espanyol.  
 
Únicament es podrà presentar una sol·licitud per interessat per a 2020. 
 

3. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA 
 
Les sol·licituds es formularan segons l'imprés tipus que s'annexa a la present convocatòria. Cal 
dirigir-les al Deganat de la Facultat de Dret, mitjançant qualsevol oficina de registre d'aquesta 
Universitat, i s'hi faran constar els punts següents: 
 

a) Nom i cognoms, adreça, telèfon i DNI o passaport de la persona que fa la petició. 
b) Acreditació de la vinculació del sol·licitant a la Facultat de Dret. 
c) Acreditació suficient sobre la inscripció del sol·licitant en el Congrés Internacional al 

qual va assistir i sobre la comunicació o ponència presentada. 
d) Justificació documental de la despesa prèviament efectuada, bé per a la inscripció en 

el Congrés, bé per a la realització del viatge al lloc de celebració o qualssevol altres 
despeses necessàries per a la realització de l'activitat. 

 
 
 



 

 

 

 
4. PERÍODE EN QUÈ ES PODRÀ SOL·LICITAR LA COL·LABORACIÓ DE LA FACULTAT 

 
Aquesta col·laboració es podrà sol·licitar en qualsevol moment al llarg de l'any 2020, sempre 
després de la realització del Congrés en què haja participat el sol·licitant i abans del transcurs 
d'un mes des de la seua celebració, a excepció dels Congressos celebrats al llarg dels dies de 
gener previs a la convocatòria, per als quals el termini d'un mes es comptarà des del dia de la 
publicació d'aquesta.  
 
Juntament amb la sol·licitud, l'interessat haurà d'aportar la documentació acreditativa de la 
inscripció en el Congrés, així com el certificat acreditatiu de la seua participació activa al mateix 
per mitjà de la presentació de ponències o comunicacions. No serà suficient per tal de 
considerar acreditada la presentació de ponència o comunicació en un Congrés la simple 
aportació del text d’aquesta. 
 

5. CRITERIS ORIENTATIUS PER A ACCEPTAR LA COL·LABORACIÓ PER PART DE LA 
FACULTAT 
 
La Facultat col·laborarà o no, tenint en compte les circumstàncies següents: 
 

a) La importància científica del Congrés en què es presenten comunicacions o ponències. 
b) El tipus de participació del personal sol·licitant. 
c) El finançament per part de fons públics del qual hi haja disposat el sol·licitant. 

 
6. QUANTIA I CONDICIONS DE LA COL·LABORACIÓ DE LA FACULTAT 

 
La quantia màxima amb la qual la Facultat col·laborarà serà de 200 Euros per sol·licitud dins 
de l’any 2020.  
 
El sol·licitant haurà de manifestar necessàriament: 
 

a) Si per a l'assistència i participació en el Congrés Internacional ha estat subvencionat 
per qualssevol altres fons provinents de Projectes d'Investigació de la Universitat de 
València o d’altres entitats de Dret Públic o Privat, així com la quantia d'aquesta 
subvenció. 

b) o si, per contra, les despeses generades per la seua participació en el Congrés han 
estat sufragades pel seu patrimoni personal. 

 
Serà condició imprescindible per a la col·laboració de la Facultat que a les ponències o 
comunicacions s'indique expressament la pertinença del ponent o comunicant a la Facultat de 
Dret de la Universitat de València. 
  





 

 

 

ANNEX I. SOL·LICITUD D’AJUDA PER PARTICIPACIÓ ACTIVA EN CONGRESSOS INTERNACIONALS 
 
 

DADES PERSONALS 
NOM  COGNOMS  
MAIL  DNI  
DEPARTAMENT  

 

DADES DEL DOMICILI 
ADREÇA  CODI POSTAL  
POBLACIÓ  TELÈFON   

 

MEMÒRIA DE LA PARTICIPACIÓ AL CONGRÉS INTERNACIONAL 
 

CONGRÉS 
 

LLOC I DATA 
DE 

CELEBRACIÓ 

 

 
PONÈNCIA O 

COMUNICACIÓ 

 

 
 

ALTRES 

 

 
 
 

A València, a ______ de ________________ de 2020 
 
 

Signatura 
 
 
 
 

Nom i Cognoms:_____________________________________ 
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