Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2017
Programa COFRE – Departament de Comunicació - Ajuts individuals

Introducció
El Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra va aprovar en sessió de dia 22 de
febrer de 2017 el Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2017. Cada Departament té
llibertat per a posar en marxa les mesures concretes d’incentivació a la recerca que cregui
oportunes.
1. Finalitat de l’ajut i destinataris
Aquest any 2017 s’estableixen tres línies d’ajut individual:
a) Ajuts de finançament d’estades de recerca fora de l’Estat espanyol, així com dels
països d’origen o de residència del sol·licitant, per a personal en situació
predoctoral, és a dir, matriculats en el doctorat al Departament de Comunicació o
que hagin llegit la tesi durant l’any 2017 , que no hagin gaudit de cap ajut d’aquesta
modalitat en anteriors convocatòries, i per a investigadors postdoctorals sense
contracte indefinit. En el primer cas, personal en situació predoctoral, l’estada
ha de servir per aprofundir en temes directament relacionats amb la tesi doctoral i
només es podrà demanar un ajut d’aquesta modalitat al llarg del doctorat. En
ambdós casos, les institucions receptores han de ser centres de recerca estrangers de
prestigi reconegut i l’estada ha de tenir una durada mínima d’un mes.
b) Ajuts de finançament per a la presentació de comunicacions a congressos,
simposis i jornades de caràcter internacional, per part de personal acadèmic i de
personal en situació predoctoral, és a dir, matriculats en doctorat al Departament
de Comunicació o que hagin llegit la tesi durant l’any 2017.
c) Ajuts per a la traducció d’articles científics a l’anglès i per a revisions
lingüístiques d’articles escrits directament en anglès, destinats a revistes
indexades (WOS/ISI, Scopus), per a personal acadèmic i per a personal en
situació predoctoral, és a dir, matriculats en doctorat al Departament de
Comunicació o que hagin llegit la tesi durant l’any 2017.

2. Limitacions
El pressupost que el Departament de Comunicació assigna a aquesta modalitat d’ajuts
COFRE individuals per al 2017 és de 30.000€.
Es concedirà un màxim de dos ajuts per persona i any a càrrec d’aquest programa.
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3. Conceptes finançats i imports màxims:
En el cas de les línies d’ajut a) i b) –estades de recerca i presentació de comunicacions–,
l’import de l’ajut no superarà els màxims següents:
Concepte

Import màxim

Congressos internacionals celebrats a Espanya

300 €

Congressos internacionals celebrats a la resta d’Europa i països mediterranis 400 €
Congressos internacionals celebrats a la resta del món

600 €

Estades de recerca a països europeus i mediterranis (no Espanya)

800 €

Estades de recerca a la resta del món

1.000 €

Conceptes finançats:
a) Inscripcions a congressos, simposis i jornades de caràcter internacional.
b) Desplaçaments.
c) Allotjament.
Cal tenir en compte, com ja s’ha especificat al punt anterior, que els imports proposats són
imports màxims, i que la quantitat efectivament atorgada al beneficiari dependrà del
nombre i la quantia de les sol·licituds rebudes.
En el cas de la línia d’ajut c) –traducció d’articles científics o revisió lingüística
d’articles científics–, el Departament abonarà a l’investigador el 50% de la factura un cop
realitzada la traducció, tot presentant original de la factura i l’article traduït. En cas que
l’article sigui acceptat per a la seva publicació en una revista indexada a WOS (ISI) o a
SCOPUS, el Departament atorgarà a l’investigador, un cop presentada la justificació de
l’acceptació de l’article, el 50% restant com a premi per a la publicació de l’article. Aquest
premi, en cas d’abonar-se en un exercici posterior, no serà incompatible amb la sol·licitud
d’un nou ajut COFRE.
4. Obligacions del beneficiari
Cal tenir en compte que el programa COFRE està destinat al suport de la recerca; per tant,
les activitats finançades hauran de ser considerades activitats de rellevància científica i
acadèmica.
D’altra banda, els conceptes finançats (despeses de viatge, inscripcions a congressos,
allotjament, traduccions) no poden ser objecte d’altres ajuts.
A més, el sol·licitant ha d’observar el següent:
a) En cas d’estades de recerca, el beneficiari farà constar l’obtenció d’aquest ajut al
seu currículum.
b) En cas de comunicacions a congressos, simposis i jornades internacionals, el
beneficiari farà constar a la presentació la seva vinculació amb el Departament de
Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra.
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c) En cas de traducció d’article, l’investigador farà constar la seva vinculació amb el
Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra.
5. Sol·licitud
La sol·licitud es presentarà a l’UGA de Comunicació. La documentació que cal lliurar és la
següent:
a) Imprès de sol·licitud.
b) Factures originals dels conceptes que es volen finançar.
c) El sol·licitant d’un ajut COFRE per a comunicacions haurà de presentar còpia
impresa de la seva comunicació i còpia de la certificació de la presentació en el congrés,
simposi o jornada internacional. El sol·licitant d’un ajut COFRE per a estades de
recerca haurà de presentar una breu memòria impresa de l’activitat duta a terme durant
l’estada i còpia de la certificació de l’estada. El sol·licitant d’un ajut COFRE per a
traduccions haurà de presentar còpia de l’article original i còpia de l’article traduït, a
més d’indicar a quina revista indexada ha estat sotmès per a publicació.
En cas de no poder-ho fer presencialment, també es pot presentar la sol·licitud per
qualsevol dels mitjans establerts a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, que són els següent:
a) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General
de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol
administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments
dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració local
si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b) A les oficines de correus, per correu administratiu.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

6. Termini de presentació
S’estableixen dos terminis de presentació de sol·licituds:
a) Del 3 al 15 de juliol de 2017, per a activitats realitzades entre l’1 de gener i el 15
de juliol de 2017.
b) Del 2 al 21 de novembre de 2017, per a activitats realitzades entre el 16 de juliol
i el 21 de novembre de 2017. Excepcionalment, es podran presentar les sol·licituds
fins al 31 de desembre per a aquelles activitats realitzades entre el 22 de novembre i
el 31 de desembre de 2017.
Nota important: En el cas de personal en situació predoctoral, les activitats
realitzades dins del període establert en qualsevol de les modalitats d’ajut s’han
d’haver desenvolupat en el període anterior al dipòsit de la tesi.
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7. Avaluació
L’avaluació de les sol·licituds la farà l’Equip de Direcció del Departament. Les sol·licituds
de la primera convocatòria es resoldran abans de final de setembre. Les sol·licituds de
segona convocatòria es resoldran abans de final d’any.
A part de la disponibilitat de recursos, el criteri de priorització serà la rellevància científica
de les activitats realitzades.
8. Resolució
La resolució es comunicarà per correu electrònic als interessats l’endemà de la signatura.
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