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Preàmbul 

Atès que és voluntat de la Universitat Jaume I i la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa unir i 
coordinar esforços per a activitats d’investigació, d’ensenyament i culturals i amb la finalitat 
d’afavorir la col·laboració entre ambdues institucions com a via per contribuir al 
desenvolupament de Castelló i les comarques i, en definitiva, de la Comunitat Valenciana, és 
per això que dins del marc que ofereix el Conveni de col·laboració entre la Fundació Caixa 
Castelló-Bancaixa i la Universitat Jaume I, es presenta la següent convocatòria.  

1. Justificació de la convocatòria 

Aquesta convocatòria naix en virtut del que s’estipula en el punt a de la clàusula primera del 
conveni de col·laboració entre la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa i la Universitat Jaume I, i 
en compliment de l’especificació relativa a activitats de difusió científicocultural i activitats 
socioculturals. 

2. Objecte de la convocatòria 

Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la realització de congressos i jornades de 
caràcter científicocultural i activitats socioculturals, tant les que són organitzades des de la 
Universitat Jaume I com les coparticipades entre membres d’aquesta i d’altres universitats, 
centres d’investigació o entitats culturals de prestigi amb personalitat jurídica pròpia i finalitat 
investigadora o cultural reconeguda legal o estatutàriament. 

3. Activitats objecte de l’ajuda 

La subvenció sols es podrà destinar a finançar despeses relacionades amb qualsevol de les 
següents finalitats: 

1. Difusió/edició de programes i convocatòria de les jornades o activitats. 

http://www.uji.es/ocit/pinv12/sol/


2. Desplaçament, estada i participació de personal extern a l’UJI que intervé en les 
activitats. 

3. Edició, per l’UJI, dels resultats, ponències i conclusions de les jornades i congressos 
als quals es refereix aquesta convocatòria. 

4. Despeses directes (detallades) ocasionades per activitats socioculturals. 

4. Espais on s’han de desenvolupar les activitats 

Les jornades, reunions, seminaris o activitats objecte d’aquesta ajuda tindran la seu oficial a la 
Universitat mateixa o locals de la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa, encara que totes o 
algunes de les sessions de treball es facen en locals o altres instal·lacions de les comarques de 
Castelló cosa que, en tot cas, s’ha de consensuar amb el Consell de Direcció.  

5. Criteris que cal tenir en compte per a la qualificació de les propostes 

5.a La qualitat del projecte que es basarà en gran mesura en la memòria que caldrà presentar 
necessàriament. En aquesta memòria s’haurà de justificar i raonar argumentalment la 
conveniència i importància de la proposta que es vol dur a terme, així com la naturalesa, 
objectius, pressupost i finançament. 

5.b Es podran afavorir aquells projectes que demostren que són cofinançats per altres 
institucions no financeres o reben ajudes per a dur endavant l’esmentat projecte 

5.c Quan es referisquen a congressos o jornades, que les activitats tinguen una trajectòria 
provada i rellevant.  

5.d La rellevància professional dels participants, dins dels seus respectius àmbits (científic, 
acadèmic, artístic, cultural, etc.). 

5.e L’interès conjunt per a l’UJI i la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa que tinguen les 
propostes.  

6. Finançament en funció del tipus d’activitat 

6.1 Ajut per a congressos d’àmbit nacional: fins a un màxim de 3.000 €. 

6.2 Ajut per a congressos d’àmbit internacional: fins a un màxim de 9.000 € 

6.3 Jornades/cicles de conferències: podran rebre fins a un màxim de 1.800 € 

6.4 Per a la publicació per l’UJI de les actes una quantitat màxima de 3.000 € 
En la petició s’especificarà el nombre previst d’exemplars a editar i una previsió del 
nombre de pàgines de cada exemplar. 

6.5 Altres activitats: en funció de l’interès i de la disponibilitat pressupostària. 

Nota I: Les ajudes tipificades en els punts 6.1, 6.2 i 6.3, si es concedeixen, no podran 
optar/acumular-se a l’especificada en el punt 6.4.  

Nota II: Totes les activitats hauran de mostrar en lloc visible de la pancarta, cartell, etc. els 
logotips de la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa i de la Universitat Jaume I, tant a les sales o 
espais on es desenvolupen les jornades, com tipogràficament a les publicacions i papereria 



que tinguen relació amb els congressos, conferències o similars que siguen objecte de 
aquestes ajudes. 

 

7. Sol·licituds i terminis 

Les sol·licituds, segons el model normalitzat (imprés 13) disponible a adreça d’Internet: 
http://www.uji.es/CA/ocit/pinv12/ , aniran acompanyades d’una fotocòpia del DNI del 
personal de l’UJI peticionari, i s’hauran de presentar al Registre General de la Universitat, 
dirigides al president de la Comissió Mixta Fundació Caixa Castelló - Universitat Jaume I 
(Vicerectorat d’Investigació i Política Científica). 

S’obriran 2 terminis per a la presentació de sol·licituds: 

• 1r. termini: Des del 30 de gener fins el 2 de març de 2012 per a les activitats que 
s’inicien en el període comprés entre juliol i desembre de 2012. 

• 2n. termini: Des del 3 al 28 de setembre de 2012 per a les activitats que s’inicien en 
el període comprés entre gener i juny de 2013. 

8. Comissió avaluadora 

L’avaluació i aprovació, si cal, de les ajudes corresponents quedarà a càrrec dels membres de 
la Comissió Mixta Fundació Caixa Castelló-Universitat Jaume I.  

L’adjudicació o denegació es produirà aproximadament mes abans de la data d’inici de les 
activitats per a les que se sol·licita la subvenció.  

9. Memòria justificativa 

En el termini de dos mesos després de la realització de la jornada, congrés o activitat, caldrà 
presentar, al Registre General de la Universitat i dirigida a la presidenta de la Comissió Mixta 
Fundació Caixa Castelló-Universitat Jaume I, una memòria en la qual s’especificaran, 
almenys: difusió que se li ha donat (s’adjuntarà còpia de fullets, cartells, notes de premsa, 
etc.), nombre d’assistents i memòria econòmica definitiva. La no presentació en el termini 
establert de la memòria impossibilitarà als sol·licitants presentar-se a altres edicions d’aquesta 
convocatòria, segons s’estipule en les corresponents clàusules. 
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