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X  B A S E S  D E  L A  C O N V O C A T Ò R I A  
D ' A J U D E S  P E R  A  L ' A S S I S T È N C I A  A  

C O N G R E S S O S  C O L E F  C V  

En l'exercici de les seues competències, i per al desenvolupament dels fins i funcions 
propis del Col·legi, la Junta de Govern del COLEF CV, en la seua reunió de data 15 de juliol 
del 2016, ha acordat convocar ajudes econòmiques per a l'assistència dels seus col·legiats 
a Congressos científics i professionals relacionats amb l'activitat física i l'esport d'àmbit 
territorial i nacional, per un import global de 300€, d'acord amb les BASES següents: 

1 OBJECTE DE LES AJUDES 

Les ajudes estaran destinades a sufragar les despeses originades per la inscripció en 
Congressos, Jornades, Simpòsiums o semblants, celebrats entre el 30 de setembre del 
2015 i el 31 de Octubre del 2016, i pels desplaçaments d'anada i tornada des del lloc de 
residència al lloc de celebració. 

2 BENEFICIARIS I REQUISITS. 

Podrà sol·licitar l'ajuda qualsevol col·legiat i precol·legiat del COLEF de la Comunitat 
Valenciana. 

Serà requisit imprescindible, per a la seua sol·licitud i adjudicació, estar al corrent de les 
obligacions col·legials. 

Els participants donen el consentiment informat per a que les memòries puguen ser 
publicades  pel COLEF CV com considere oportú per l’abast de tothom que vulga consultar-
les. 

3 QUANTIA I LÍMITS DE LES AJUDES 

Per a persones col·legiades. La quantia màxima de cada ajuda serà de 300€. Sobre 
aquesta quantitat s’efectuarà la corresponent retenció a compte del IRPF. 

Per a persones precol·legiades. La quantia màxima de cada ajuda serà de 125€ en forma 
de col·legiació gratuïta en funció de la situació en la que es trobe el futur col·legiat. Aquest 
premi es reservarà fins que l’estudiant finalitze el títol universitari. 

En cap cas les ajudes sobrepassaran les quantitats que documentalment s'acrediten com a 
despeses reals haguts. 
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Les despeses per desplaçaments en vehicle propi es calcularan a raó de 0,20 €/Km, segons 
estimació de distància realitzada per la comissió d'adjudicació. 

4 SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ. 

La sol·licitud es realitzarà per mitjà d'instància dirigida al President del Col·legi en què es 
farà constar: 

- Dades del sol·licitant, 

- Dades de l'activitat (denominació, entitat convocant i organitzadora, dates i lloc de 
realització), 

- Programa oficial de difusió de l'activitat, 

- Previsió de despeses, 

- Fotocòpia cotejada del document que acredite la inscripció i l'abonament de la 
quota de participació, 

La instància y resta de documents es podràn presentar per correu electrònic. 

El termini de presentació se sol·licituds finalitzarà el 31 de octubre del 2016 a les 

23:59h. 

5 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ. 

A la vista de les sol·licituds presentades, les ajudes s'adjudicaran fins al límit de la quantia 
global aprovada, aplicant els criteris següents: 

1r Temps transcorregut des de la concessió d'una anterior ajuda. 

2n Antiguitat com col·legiat. 

3r Condició d'exercent. 

4t Avaluació de la memòria. 

6 RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS 

En el termini d'un mes, la Junta de Govern del Col·legi resoldrà les ajudes, fent pública la 
seua resolució en el tauler d'anuncis del Col·legi i notificant-ho als interessats. Tal acord 
serà inapel·lable. Si la sol·licitud presentada no adjunta als documents necessaris per a la 
seua avaluació, el sol·licitant disposarà de 15 dies d’esmena una vegada el beneficiari haja 
sigut notificat pels diversos medis.    
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7 OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

Els beneficiaris d'estes ajudes estaran obligats a presentar: 

- Certificat d'assistència i/o aprofitament. 

- Relació de despeses, adjuntant originals o còpia cotejada de les factures 
corresponents. 

- Breu memòria de l'activitat (en format imprès i digital) i una còpia de la 
documentació facilitada en el congrés (ponències, llibre d'actes, etc.) incloent un 
breu resum de les ponències. 

8 PAGAMENT DE LES AJUDES 

L'ajuda es farà efectiva, sempre que s'haja complit amb els requisits exigits, a partir del 
primer mes des de la resolució. 

Burjassot (València), 15 de juliol del 2016 

Firmat: Vicente Miñana Signes 

PRESIDENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


