
Acords adoptats per la Comissió Permanent del Departament de Sociologia I de la Universitat 
d'Alacant en la seua reunió de data 29 de gener de 2018: 
 
 Donada la modificació aprovada en la reunió del Consell de Departament de data 20 de 

desembre de 2017 i l'acord adoptat en la reunió de la Comissió Permanent de data 26 de 
gener de 2018, es redacta el següent acord per a agrupar i aclarir en un text únic la normativa 
interna que regula les ajudes econòmiques que el Departament concedeix a   el seu 
professorat: 
 
Objectiu de les ajudes: 
 
L'objectiu de les ajudes és que el Departament es beneficie directament de l'use que d'elles 
faça el seu professorat. 
 
Tipus d'ajudes: 
 

o 1 –PROGRAMA PROPI D'AJUDA A la DIFUSIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ 
DE LA INVESTIGACIÓ DEL DEPARTAMENT 

 Conceptes:  

 Assistència a congressos, jornades, seminaris i reunions científiques.  

 Traducció d'articles i altres comunicacions científiques per a la seua 
publicació en revistes d'impacte en llengua estrangera. 

 Import global de l'ajuda, que inclou els dos conceptes: 

 Fins a 2000 € per persona, i amb caràcter bianual. 

o L'import podria augmentar mínimament per a quadrar les 
Comissions de Servei o altres despeses. 

o 2 - AJUDA ECONÒMICA PER A ESDEVENIMENTS ACADÉMICOS 
ORGANITZATS PEL DEPARTAMENT 

 Concepte:  

 Organització de congressos, jornades, seminaris i reunions 
científiques. 

 Import:  

 Fins a 400 € per dia. 

 Prioritat en l'ús de les ajudes: 

 Abans de carregar despeses a l'ajuda del Departament, s'utilitzarà, en 
primer lloc, els diners que l'activitat haja percebut per part d'un altre 
organisme extern a la Universitat d'Alacant i/o d'una altra unitat 
administrativa de la UA. 

o L'import podria augmentar mínimament per a quadrar les 
despeses. 



o 3 - AJUDA PER A la TRADUCCIÓ DE MATERIALS DOCENTS DEL 
DEPARTAMENT 

 Conceptes:  

 Traducció de materials docents a llengua anglesa, valenciana o una 
altra diferent a les anteriors, i que no siga la castellana, en la qual 
s'impartisca docència oficial en el Departament. 

 Import: 

 Fins a 300 € per persona i exercici econòmic. 

o L'import podria augmentar mínimament per a quadrar les 
despeses. 

 
Requisits: 
 
Il professorat que solꞏlicite aquestes ajudes es compromet a presentar documentació 
acreditativa del concepte pel qual es genera la despesa –ponència o comunicació, remissió 
de l'article a la revista científica, realització de l'esdeveniment, etc. 
 
Començament i fi de l'exercici econòmic:  
 
L'exercici econòmic comença l'1 de gener i finalitza el 31 de desembre de cada any.  
 
Sobre el caràcter bianual de l'ajuda número 1:  
 
El professorat podrà fer ús de l'ajuda durant un període de dos anys comptables i no rebrà 
més ajudes per aquest concepte fins al següent bienni. 
 
Els biennis comptables van començar l'any 2017; per tal motiu, els biennis comptables 
comencen l'1 de gener dels anys imparells.  
 
Pròrroga del present acord: il següent acord serà prorrogable anualment en les mateixes 
condicions mentre que expressament no s'adopte un nou acord pels òrgans competents en 
funció a la disponibilitat pressupostària. 

 


