
DOCUMENT APROVAT A LA 
JUNTA (09/03/2021) 

 
 
CONVOCATÒRIA 2021 DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ 
A LA RECERCA DEL DEPARTAMENT: PROREC-2021 
 
 
Antecedents 
 
El programa ProREC té com a objectiu el promoure la recerca en el col·lectiu de PDI a 
temps complet del departament. Aquesta convocatòria es porta a terme a partir de la 
normativa del programa per a la promoció a la recerca del departament (ProREC) 
aprovada al Consell del Departament del 9 de març de 2021. 
 
Informació general de la convocatòria 
 

1. La dotació pressupostaria per aquesta edició 2021 del programa ProREC és de 
6.600,00 €. 
 

2. La convocatòria conté 11 ajudes de 600,00 euros cada una. 
 

3. Les activitats de les quals es demana subvenció́ s'han de celebrar durant l’any 
2021, és a dir, entre el 1 de gener i el 31 de desembre de 2021. 

 
4. Les sol·licituds d'ajut es presentaran d’acord amb el model que es farà̀ públic i 

s'enviaran per correu electrònic a l’adreça oe.asdi.utgaeib@upc.edu. El 
termini per a la presentació́ de sol·licituds queda obert des de la publicació́ de 
la convocatòria a la Intranet del Departament fins al dia 9 d’abril de 2021 
inclòs. Qualsevol sol·licitud rebuda fora del termini establert serà̀ desestimada. 

 
5. La Comissió d'Activitat Acadèmica farà públic les adjudicacions dels ajuts a la 

Intranet del Departament abans del dia 30 d’abril de 2021. 
 

6. S’ha de presentar una liquidació de viatge (format CTT) i els justificants 
econòmics originals de l’ajut proposat i concedit. Els justificants s’hauran de 
presentar (un cop passades aquestes dates, no es podrà reclamar els ajuts 
concedits i no justificats):  

a. En primer termini, com a màxim el 25 de juny de 2021. 
b. En segon termini, com a màxim el 29 d’octubre de 2021. 

 
7. Tant aviat com l’objecte de l’ajuda s’hagi reconegut com a punts PAR tipus 1 al 

DRAC, el sol·licitant haurà d’informar a la Comissió d'Activitat Acadèmica 
d’acord amb el model que es farà̀ públic i s'enviaran per correu electrònic a 
l’adreça oe.asdi.utgaeib@upc.edu. 

 
8. En general els pagaments dels ajuts es faran efectius, com a màxim, un mes 

després de la presentació dels justificants. 
 

9. El nombre de punts PAR de tipus 1 que el sol·licitant es compromet a 
aconseguir amb l’ajut són els vinculats a la persona per l’activitat de recerca 
vinculada a l’ajuda. 

 
10. Per a la present convocatòria, es considerarà̀ que hi ha hagut tres 

convocatòries anteriors d’aquest programa (2018, 2019 i 2020). 
 


