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1. Objectiu de la convocatòria 
 
1.1 El primer objectiu del programa és potenciar la realització de congressos científics 
organitzats per professorat i personal investigador de la UPC que, per la seva qualitat i 
interès científic, contribueixin a la difusió dels resultats de la recerca en l’àmbit 
corresponent. 
 
1.2 Com a segon objectiu, es pretén contribuir a la millora de la qualitat i a l’èxit dels 
congressos organitzats per professorat i personal investigador de la UPC, i afavorir la 
participació de professorat i personal investigador de reconegut prestigi. 
 
 
2. Àmbit d’aplicació 
 
2.1 Organització de congressos de caràcter local, estatal o internacional, on la comunitat 
científica de la UPC difongui els seus coneixements i treballs i pugui establir relacions amb 
altres científics i amb el món industrial i social.  
Els centres docents, departaments o instituts universitaris de recerca de la UPC són els 
responsables de promoure la realització d’aquestes activitats. El seu finançament s’ha de 
realitzar per mitjà de l’establiment de quotes d’inscripció per a les assistentes i als 
assistents, les quals hauran d’ajustar-se a la realitat per tal de cobrir les despeses 
ocasionades. 
 
2.2 Les peticions a les quals es refereix la present convocatòria es poden efectuar per a 
ajuts destinats al finançament de: 

 Quotes d’inscripció de becàries i becaris o joves investigadores i investigadors. 
 Despeses de desplaçament i/o estada de professorat i personal investigador no UPC 

que imparteixi ponències convidades. 
 Despeses destinades a la preparació del congrés: lloguer d’espais, material pels 

participants, pàgina web, etc. 
 
2.3 UPCommons, el dipòsit institucional de la UPC preserva la producció docent i de recerca 
de la Universitat i en maximitza la seva visibilitat. En la comunitat de Congressos 
[http://upcommons.upc.edu/congressos], es publiquen les ponències, comunicacions i 
altres contribucions presentades en els congressos organitzats per la UPC.  
Per a més informació adreceu-vos a: info.biblioteques@upc.edu. 
 
 
3. Formalització de les sol·licituds 
 
3.1 Sol·licituds 
Els impresos de sol·licitud es troben en l’annex I d’aquesta convocatòria. 
 
3.2 Termini 
Es farà una única convocatòria, que tindrà com a data límit de presentació el dia 15 d’abril 
de 2020. 
 
3.3 Lloc de presentació 
Les sol·licituds s’hauran d’adreçar al Vicerector de Política Científica, es presentaran a 
traves dels registres de la UPC que hauran de lliurar-les a la Unitat de Projectes Nacionals 
del Servei de Suport a la Recerca i Innovació (SSRI), Edifici Vèrtex, planta S1. 
 
3.4 Condicions dels ajuts 
Els ajuts estan destinats als congressos que es realitzin al llarg de l’any 2020, sempre i 
quan hi hagi disponibilitat pressupostària, preferentment celebrats a Barcelona o altres 
localitats catalanes. 
 

http://upcommons.upc.edu/congressos
mailto:info.biblioteques@upc.edu
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Per tal d’incrementar els ajuts per a cada una de les sol·licituds, es limitarà el nombre de 
sol·licituds a un màxim de una per professor/a i dues per grup de recerca. El nombre de 
dues es podrà incrementar en funció de la grandària del grup de recerca i de la seva 
activitat, segons acord del Vicerector de Política Científica. 
 
La dotació econòmica per a aquesta convocatòria és de 20.000 €, amb càrrec a la partida 
pressupostària 22910. 
 
 
4. Criteris per a l’avaluació de les sol·licituds 
 
4.1 Es valorarà especialment el caràcter científic del congrés i que l’objectiu principal sigui 
la difusió dels resultats de la recerca de la seva àrea entre professorat universitari i 
personal investigador d’àmbit internacional. No estan previstos ajuts per finançar jornades 
de divulgació sense caràcter científic, ni ajudes per la impartició de seminaris per part de 
professorat o personal investigador convidat. 
 
4.2 Les sol·licituds seran presentades per professorat i personal investigador que portin a 
terme la seva recerca a dedicació completa en l’àmbit d’una unitat acadèmica de la UPC. 
El sol·licitant haurà de formar part del comitè organitzador i tenir un paper rellevant en 
l’organització del congrés.  
 
4.3 Els criteris per valorar les sol·licituds presentades i per distribuir l’ajut són a l’annex 2. 
Com a resultat de l’avaluació es generarà un valor d’avaluació cientificotècnica expressada 
en una escala d’u a deu. 
 
4.5 El Vicerector de Política Científica podrà constituir una comissió d’estudi per analitzar 
i avaluar les sol·licituds. 
 
4.6 L’aprovació correspondrà a la Comissió de Recerca, d’acord amb el valor d’avaluació 
cientificotècnica i amb la valoració de la comissió d’estudi, en el cas de la seva constitució. 
L’acord final serà ratificat pel Consell de Govern de la UPC. 
 
 
5. Publicitat 
 
5.1 A tots els fullets, pàgines web i xarxes socials de propaganda del congrés s’haurà de 
fer constar clarament la participació de la UPC, seguint les normes fixades en el Manual 
d’Identitat Gràfica Corporativa de la UPC. 
 
5.2 A les publicacions i altres resultats que es puguin produir gràcies a aquesta 
convocatòria caldrà fer esment del suport de la UPC. 
 
 
6. Comunicació pública de les contribucions al congrés 
 
6.1 Per afavorir la Ciència Oberta, els centres docents, departaments o instituts 
organitzadors faran les gestions pertinents perquè la UPC disposi dels drets de reproducció 
i comunicació pública, i que les diferents contribucions (ponències, comunicacions, pòsters, 
etc.) es puguin dipositar a UPCommons en accés obert, preferiblement amb una llicència 
Creative Commons. 
El dipòsit de les contribucions a UPCommons i l'alta del congrés a DRAC garantiran 
l'assignació de punts PAR d'aquesta activitat. 
Per a més informació consulteu la pàgina: https://bibliotecnica.upc.edu/propietat-
intellectual/drets-autor-produccio-cientificotecnica-upc  
 
 
 

https://www.upc.edu/comunicacio/ca/identitat
https://www.upc.edu/comunicacio/ca/identitat
https://bibliotecnica.upc.edu/propietat-intellectual/drets-autor-produccio-cientificotecnica-upc
https://bibliotecnica.upc.edu/propietat-intellectual/drets-autor-produccio-cientificotecnica-upc
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7. Seguiment dels ajuts atorgats 
 
7.1 Una vegada hagi finalitzat el congrés, els adjudicataris dels ajuts hauran de trametre 
al Vicerector de Política Científica dos exemplars de les actes del congrés i una memòria 
sintètica sobre la utilització dels fons atorgats per la UPC. 
 
7.2 Totes les despeses hauran de quedar justificades abans del 31 de desembre del 
2020 d’acord amb el procediment que estableixi l’Àrea de Recerca i Transferència. 
 
 
 
 
Vicerectorat de Política Científica 
Barcelona, 31 de gener del 2020 
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Annex I 
 
Formulari de sol·licitud d’ajuts per a l’organització de congressos de 
la UPC 
 
 
Nom del congrés 
 
 

URL de la web i/o xarxes socials del congrés: 

Nom del sol·licitant:  
 

Unitat acadèmica/Grup de recerca: 
 
 

Observacions: 
 
 
 

 
 
Informació sobre els criteris que es valoren a la convocatòria  
 
a Contribució a la innovació científica i tecnològica dins de la UPC:  

1) Es tracta d’un congrés considerat “notable” per la UPC?1   (Sí/No):  
2) La composició del comitè científic és majoritàriament internacional?   (Sí/No):  
3) Observacions: 
 

b Valor afegit que el congrés aporta a la institució 
1) L’àmbit del congrés és internacional?   (Sí/No): 
2) El president del congrés o la majoria del comitè organitzador són de la UPC?   (Sí/No): 
3) El congrés es celebra a Barcelona o una localitat catalana? (Sí/No): 
4) Observacions: 
 

c Periodicitat, publicació de les actes del congrés i impacte 
1) Periodicitat del congrés (anual, biennal, triennal, sense periodicitat): 
2) Edició: 
3) Publicació de les actes    (Sí/No): 
4) Actes indexades en WoS o Scopus  (Sí/No): 

d Nombre d’assistents previstos d’acord amb les darreres edicions realitzades: 
 
_______________ 

                                                 
1 Llistat de congressos notables de la UPC 
https://drac.upc.edu/info/ca/normatives-i-formularis/revistes-i-congressos-notables-
upc/criteris-per-a-la-solb7licitud-de-congressos-notables-llistat-de-congressos-notables 

https://drac.upc.edu/info/ca/normatives-i-formularis/revistes-i-congressos-notables-upc/criteris-per-a-la-solb7licitud-de-congressos-notables-llistat-de-congressos-notables
https://drac.upc.edu/info/ca/normatives-i-formularis/revistes-i-congressos-notables-upc/criteris-per-a-la-solb7licitud-de-congressos-notables-llistat-de-congressos-notables
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Dades de l’ajut a sol·licitar 

a Quotes d’inscripció de becaris/ries o joves investigadors/ores 
1) Nombre d’assistents (1): 
2) Quota d’inscripció (€) (2): 
3) Subtotal (3)=(1)*(2): 

b Despeses de desplaçament i/o estada de professorat/personal investigador no 
UPC que imparteixi ponències convidades (màxim 3) 
Nom del conferenciant i centre de treball                    Cost del bitllet (€):         
1) . 
2) . 
3) . 
4) Subtotal (4)= 

c Despeses de preparació del congrés 
Concepte                                                                              Import (€):         
1) . 
2) . 
3) . 
Subtotal (5)= 

d Import sol·licitat (€) (3)+(4)+(5): 

 
 
 
 
 
 
Data: 
 
 
Nom i signatura del sol·licitant: 
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Annex II 
 
 
Criteris d’avaluació 
 
Els criteris pels quals es valoraran les sol·licituds i es fixaran els ajuts són els següents: 
 
a) Contribució a la innovació científica i tecnològica 

 Si el congrés es considerat notable per la UPC (1 punt) 
 Si la composició del comitè científic és majoritàriament internacional (1.5 punts) 
 

b) Valor afegit que el congrés aporta a la UPC 
 Si l’àmbit del congrés és internacional (1.5 punts) 
 Si el president del congrés o la majoria del comitè organitzador són de la UPC 

(1.5 punts) 
 Si el congrés es celebra a Barcelona o una localitat catalana (0.5 punts) 

 
c) Periodicitat del congrés, publicació de les actes i impacte 

 Si és la 3a edició o més antiga (0.5 punts) 
 Si està previst publicar les actes del congrés (1 punt) 
 Si les actes estaran indexades en WoS o Scopus (1 punt) 

 
d) Nombre d’assistents previstos (d’acord amb els resums/articles ja rebuts o les 
darreres edicions realitzades)  

 Més de 500 assistents (1.5 punts) 
 Entre 150 i 500 assistents (1 punt) 
 Entre 30 i 150 assistents (0.5 punts) 
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