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Bases da convocatoria da Comisión de Cultura e Extensión Universitaria (CCEU) 
da Facultade de Filoloxía de axudas para a realización de actividades 

 
0. Observacións previas: 

a) Serán subvencionadas as actividades organizadas polo centro (Actos conme‐ 
morativos do Día das Letras Galegas, Certame Literario, Xornadas de Orienta‐ 
ción Laboral, Xornada de Portas Abertas etc.) para o cumprimento das accións 
de mellora e dos criterios de calidade das titulacións, ben como para a ade‐ 
cuada difusión destas. 

b) Igualmente, serán subvencionadas as propostas do alumnado que cumpriren 
os requisitos estabelecidos para cada tipo de actividade. 

 
1. A CCEU abrirá dúas convocatorias ao ano para subvencionar a realización das se‐ 

guintes actividades, organizadas por alumnado ou PDI do centro: 

∙ Obradoiros, xornadas, seminarios. 
∙ Conferencias ou ciclos de conferencias. 
∙ Actividades artísticas e culturais (exposicións, ciclos de cinema, recitais de 

poesía, obras de teatro, concursos literarios, de fotografía ….) 
∙ Outras actividades de carácter cultural ou deportivo consideradas de inte‐ 

rese pola comisión. 

Os congresos, simposios etc. que puideren optar a financiamento externo quedan 
excluídos destas convocatorias. Só de forma excepcional poderán atenderse peti‐ 
cións de subvencións para congresos, simposios ou similares cando se xustificar de‐ 
bidamente o rédito docente para algunha das titulacións impartidas no centro. 

 
2. Terán preferencia as propostas do alumnado que cumpriren os requisitos estabe‐ 

lecidos nesta convocatoria. 
 

3. As actividades propostas polo profesorado deberán demostrar ter vinculación coas 
guías docentes de unha ou de varias materias das titulacións oficiais da Facultade 
e contar co visto e prace razoado do/a coordinador/a da titulación. 

 

4. A Facultade de Filoloxía deberá ser a sede onde se desenvolveren as actividades e 
figurará como organizadora ou colaboradora na publicidade do evento. Excep‐ 
cionalmente, e se as posibilidades económicas o permitiren, poderanse conside‐ 
rar actividades para seren desenvolvidas noutras sedes. 

 
5. As características das actividades subvencionadas non poderán colisionar coas 

actividades recollidas no punto cero (“Observacións previas”). 
 

6. Con carácter xeral, serán conceptos subvencionábeis os seguintes: 

∙ Pagamento de honorarios, desprazamentos ou axudas de custo ás persoas 
participantes. 

∙ Comidas de traballo. 
∙ Outros de similar natureza necesarios para a realización da actividade. 
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7. No impreso de solicitude deberá figurar a data (día/mes) de realización da activi‐ 
dade. No caso de ter que modificar aquela, a(s) persoa(s) solicitante(s) deberá(n) 
comunicar á comisión a nova data con anterioridade á inicialmente prevista. 

 
8. O formulario de solicitude entregarase no rexistro da Facultade dentro do prazo 

estabelecido. 
 

9. A contía da subvención concedida dependerá da existencia doutras subvencións 
para a mesma actividade, solicitadas, por solicitar ou concedidas. En calquera ca‐ 
so, será proporcional ás características e ao número de participantes na activi‐ 
dade, non podendo superar o límite de 800 € para o caso das actividades con máis 
de unha persoa participante e que se desenvolvan en máis de unha sesión. 

 
10. As axudas concederanse para unha única actividade por solicitante dentro do ano 

natural correspondente, agás no caso das actividades organizadas polas asocia‐ 
cións de estudantes. 

 
11. Non se poderá concorrer a máis de unha convocatoria coa petición de subven‐ ción 

para unha mesma actividade no caso de que xa fose subvencionada. 
 

12. A axuda concedida só poderá ser empregada para o concepto solicitado. En nin‐ 
gún caso poderá utilizarse para outros fins. 

 
13. Quen solicitar disporá de 30 días naturais a contar desde a data de celebración da 

actividade (desde a data da última conferencia no caso dos ciclos), e en todo caso 
antes do 31 de outubro, para realizar o gasto da axuda concedida. Isto implica le‐ 
var as facturas orixinais e cumprimentar a documentación requirida no negociado 
de asuntos económicos da Facultade. Transcorrido ese prazo, a axuda ficará sen 
efecto, salvo que expresamente se solicitar e se autorizar. 

 
14.  Igualmente, hai un prazo de 30 días desde a data de celebración da actividade para 

enviar a memoria da actividade (no formulario destinado a tal fin) á presi‐ dencia 
da CCEU por correo electrónico (vicebfil@udc.es), nun arquivo en formato PDF. De 
non se cumprir este requisito, quen solicitar non poderá obter axudas da CCEU no 
seguinte ano natural. 

15. Publicarase a resolución provisional da convocatoria na páxina web da Facultade e 
comunicarase por escrito á(s) persoa(s) solicitante(s) a decisión da comisión. 
Abrirase un prazo de 10 días naturais a partir da data da publicación na páxina web 
para a presentación de documentación complementaria ou de alegacións. 
Transcorrido este prazo, comunicarase a resolución definitiva polas canles ante‐ 
riormente mencionadas. 

16. Os gastos realizados con cargo ás subvencións concedidas nesta convocatoria 
aplicaranse en todos os casos dentro da partida 61.30 300C 226.09 dos orzamen‐ 
tos do ano 2019 da Facultade de Filoloxía. 


