Programa DRAC 2017-2018
Estiu
Formació avançada
Hivern
PDI
PAS

ACCIONS 2017-2018
Per al curs 2017-2018, el programa DRAC s’estructura en cinc accions: Estiu, Formació Avançada, Hivern, PDI i PAS. A
continuació figuren les bases de les convocatòries per cadascuna de les accions i el quadre de desplaçaments (xifres
màximes del cost de la mobilitat entre universitats, per a totes les accions excepte Estiu, que té Quadre de modalitats propi
cada convocatòria en funció de les localitats on es realitzen els cursos d’estiu cada any).

1. DRAC Estiu
1. OBJECTIU

Atorgar ajuts per assistir a algun dels cursos o activitats que figuren a la
Guia de cursos d’estiu que cada any edita la Xarxa Vives d’Universitats.

2. ADREÇADA A

Estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que estiguen cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, bàtxelor, enginyeria o arquitectura
que tinguen més de 45 crèdits aprovats i estudiants de màsters oficials
universitaris i doctorat.

3. IMPORT DE L’AJUT

L’import màxim de l’ajut queda fixat pel quadre d’ajuts específic adjunt a la
convocatòria.

4. OBJECTE DE L’AJUT

Despeses de desplaçament, allotjament i matrícula; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció. Aquests ajuts només seran aplicables a
aquelles activitats que apareixen a la Guia de cursos d’estiu que la XVU edita
anualment.
Els cursos a distància no són susceptibles de rebre ajut de mobilitat.

5. CONVOCATÒRIA

Des de mitjans de maig fins a principis de juny (es determinarà cada estiu).

6. INFORMACIÓ

La resolució es farà abans del […] de juny. Està previst que no s’atorgue
més d’un ajut per persona i convocatòria. A partir del dia següent a la resolució es podran trobar els resultats a la pàgina web de la Xarxa i als punts
d’informació habituals de cada universitat.

7. CRITERIS DE RESOLUCIÓ

Seran els propis de cada universitat, atenent també als següents principis:
a.
b.
c.
d.

Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
Prioritzar la participació en les activitats organitzades conjuntament
per les universitats pertanyents a la Xarxa Vives.
Afavorir l’equilibri territorial.
No atorgar més d’un ajut per persona i convocatòria.

MODALITATS (quadre que es determina en funció de les localitats de cada convocatòria)
A – 80,00 €
B – 160,00 €
C – 240,00 €
D – 320,00 €
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2. DRAC Formació Avançada
1. OBJECTIU

Atorgar ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants de doctorat i de
màster oficial universitari en relació a les activitats organitzades per la
Xarxa Vives, així com l’assistència a cursos, seminaris o estades de recerca
en altres universitats de la XVU.

2. ADREÇADA A

Estudiants de doctorat i de màster oficial d’una universitat de la Xarxa.

3. IMPORT DE L’AJUT

D’una banda, un màxim de 420,00 € destinats a cobrir despeses
d’allotjament i inscripció; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció.
D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament, que es fixarà d’acord amb el Quadre de Desplaçaments adjunt a la
convocatòria.

4. OBJECTE DE L’AJUT

Participar en activitats organitzades per la Xarxa Vives o en cursos, seminaris o estades de recerca en una universitat de la XVU diferent a la de
procedència i que implique un desplaçament superior a 50 km de distància.
Aquest ajut és incompatible amb altres ajudes o pagaments per la mateixa
activitat.
Les activitats no presencials s’exclouen de rebre ajut de mobilitat.

5. CONVOCATÒRIA

Es manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic.
1.

6. PRESENTACIÓ DE
SOL·LICITUDS
2.

3.
4.

7. RESOLUCIÓ

8. INFORMACIÓ

Les sol·licituds han de presentar-se dins del termini de presentació de
sol·licituds (15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre), i sempre
abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la
resolució es realitze amb posterioritat a aquesta.
En el cas de màsters interuniversitaris, caldrà presentar la sol·licitud
a la universitat en què l’estudiant estiga matriculat (amb independència que siga o no la universitat coordinadora del màster).
En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.
No s’admet més d’una sol·licitud per persona en cada període de recepció.

Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i 15 de
setembre, i es resoldran durant els 15 dies posteriors a aquestes dates.

A partir del dia següent a la resolució, els resultats es podran trobar al web
de la Xarxa i als llocs habituals d’informació de cada universitat.

9. CRITERIS DE RESOLUCIÓ Són els propis de cada universitat, atenent als següents principis:
•
•
•
•

Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
Prioritzar les activitats organitzades per la Xarxa Vives o les que done
preferència.
Prioritzar les activitats organitzades per diverses universitats pertanyents a la Xarxa Vives.
Afavorir l’equilibri territorial.
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3. DRAC Hivern
1. OBJECTIU

Atorgar ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants per assistir a cursos, seminaris o altres activitats de la Xarxa Vives o de les seues universitats membres, que no es contemplen en DRAC-Estiu i de durada inferior a
15 dies lectius.

2. ADREÇADA A

Estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que estiguen cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, bàtxelor, enginyeria o arquitectura
que tinguen més de 60 crèdits aprovats.

3. IMPORT DE L’AJUT

D’una banda, un màxim de 420,00 € destinats a cobrir despeses
d’allotjament i matrícula o inscripció; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció.
D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament, que es fixarà d’acord amb el Quadre de Desplaçaments adjunt a la
convocatòria.

4. OBJECTE DE L’AJUT

Assistir a cursos, seminaris o altres activitats culturals que:
1. No es contemplen en DRAC-Estiu.
2. Siguen organitzades per la Xarxa Vives o per les universitats membres
de la XVU.
3. Supose una estada de durada inferior a 15 dies lectius.
4. Tinguen lloc en una universitat diferent a la de procedència.
5. Implique un desplaçament superior als 50 km de distància.
Les activitats no presencials s’exclouen de rebre ajut de mobilitat.

5. CONVOCATÒRIA

Es manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic.

1.
6. PRESENTACIÓ DE
SOL·LICITUDS
2.
3.

7. RESOLUCIÓ

Les sol·licituds han de presentar-se dins del termini de presentació de
sol·licituds (15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre), i sempre
abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la
resolució es realitze amb posterioritat a aquesta.
En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.
No s’admet més d’una sol·licitud per persona en cada període de recepció.

Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i 15 de
setembre i es resoldran durant els 15 dies posteriors a aquestes dates.

8. INFORMACIÓ

A partir del dia següent a la resolució, els resultats es podran trobar al web
de la Xarxa i als llocs habituals d’informació de cada universitat.

9. CRITERIS DE RESOLUCIÓ

Són els propis de cada universitat, atenent als següents principis:
•
•
•
•

Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
Prioritzar les activitats organitzades per la Xarxa Vives o les que done
preferència.
Prioritzar les activitats organitzades per diverses universitats pertanyents a la Xarxa Vives.
Afavorir l’equilibri territorial.
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4. DRAC PDI
1. OBJECTIU

Atorgar ajuts per promoure la mobilitat del professorat universitari per
realitzar estades per impartir docència la llengua de treball de les quals
siga el català, a universitats de la XVU.

2. ADREÇADA A

Personal docent i investigador amb dedicació a temps complet.

3. IMPORT DE L’AJUT

D’una banda, un màxim de 420,00 € destinats a cobrir despeses
d’allotjament; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció.
D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament, que es fixarà d’acord amb el Quadre de Desplaçaments adjunt a la
convocatòria.

4. OBJECTE DE L’AJUT

Realitzar estades per impartir docència la llengua de treball de les quals
siga el català, a universitats de la XVU, que impliquen un desplaçament a
una universitat diferent a la de procedència i superior a 50 km de distància.
Aquest ajut és incompatible amb altres ajudes o pagaments per la mateixa
activitat.

5. CONVOCATÒRIA

Es manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic.
1.

6. PRESENTACIÓ DE
SOL·LICITUDS
2.
3.

Les sol·licituds han de presentar-se dins del termini de presentació de
sol·licituds (15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre), i sempre
abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la
resolució es realitze amb posterioritat a aquesta.
En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.
No s’admet més d’una sol·licitud per persona en cada període de recepció.

7. RESOLUCIÓ

Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i 15 de
setembre, i es resoldran durant els 15 dies posteriors a aquestes dates.

8. INFORMACIÓ

A partir del dia següent a la resolució, els resultats es podran trobar al web
de la Xarxa i als llocs habituals d’informació de cada universitat.

9. CRITERIS DE RESOLUCIÓ

Són els propis de cada universitat, atenent al següent principi per a aquesta acció:
•
•

Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
Afavorir l’equilibri territorial.
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5. DRAC PAS
1. OBJECTIU

Atorgar ajuts per promoure la mobilitat del personal d’administració i
serveis per realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la Xarxa Vives i per assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball de la
XVU o de les seues universitats membres.

2. ADREÇADA A

Personal d’administració i serveis, laboral o funcionari.

3. IMPORT DE L’AJUT

D’una banda, un màxim de 420,00 € destinats a cobrir despeses
d’allotjament i matrícula o inscripció; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció.
D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament, que es fixarà d’acord amb el Quadre de Desplaçaments adjunt a la
convocatòria.

4. OBJECTE DE L’AJUT

Realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi
en les universitats de la XVU i per assistència i/o organització de jornades
o reunions relacionades amb el lloc de treball organitzades per la XVU o
per les seues universitats membres que:
1. Supose un desplaçament a una universitat diferent de la procedència.
2. Implique un desplaçament superior a 50 km de distància.
3. Que l’estada no siga superior a 5 dies laborables.
Les activitats no presencials s’exclouen de rebre ajut de mobilitat.

5. CONVOCATÒRIA

Es manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic.
1.

6. PRESENTACIÓ DE
SOL·LICITUDS
2.
3.

Les sol·licituds han de presentar-se dins del termini de presentació de
sol·licituds (15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre), i sempre
abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la
resolució es realitze amb posterioritat a aquesta.
En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.
No s’admet més d’una sol·licitud per persona en cada període de recepció.

7. RESOLUCIÓ

Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i 15 de
setembre, i es resoldran durant els 15 dies posteriors a aquestes dates.

8. INFORMACIÓ

A partir del dia següent a la resolució, els resultats es podran trobar al web
de la Xarxa i als llocs habituals d’informació de cada universitat.

9. CRITERIS DE RESOLUCIÓ

Són els propis de cada universitat, atenent als següents principis:
•
•
•
•

Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
Prioritzar les activitats organitzades per la Xarxa Vives o les que done
preferència.
Prioritzar les activitats organitzades per diverses universitats pertanyents a la Xarxa Vives.
Afavorir l’equilibri territorial.
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Quadre d’ajuts als desplaçaments (accions Formació avançada, Hivern, PDI i PAS)

PERPINYÀ

VALÈNCIA

LLEIDA

TARRAGONA

SÀSSER

VIC

100 €

120 €

185 €

60 €

140 €

90 €

250 €

110 €

310 €

135 €

75 €

60 €

110 €

125 €

65 €

110 €

310 €

55 €

205 €

140 €

165 €

315 €

150 €

185 €

185 €

235 €

160 €

70 €

95 €

155 €

15 €

115 €

55 €

250 €

75 €

35 €

90 €

70 €

65 €

40 €

240 €

15 €

65 €

80 €

90 €

50 €

270 €

45 €

160 €

150 €

130 €

320 €

110 €

120 €

65 €

240 €

85 €

40 €

310 €

65 €

270 €

50 €

ÀREA DE

65 €

BARCELONA

250 €

CASTELLÓ

170 €

DE LA PLANA

GIRONA

UA, UMH, UPV (Alcoi-Gandia)

ILLES BALEARS

Àrea d’Alacant

ANDORRA

UNIVERSITAT D’ORIGEN

ÀREA DALACANT

LOCALITAT DE DESTINACIÓ

Universitat d’Andorra

170 €

Universitat de les Illes Balears

190 €

250 €

Universitat Jaume I

65 €

135 €

250 €

100 €

75 €

240 €

70 €

Universitat de Girona

120 €

60 €

270 €

95 €

35 €

Universitat de Perpinyà Via Domitia

185 €

110 €

315 €

155 €

90 €

65 €

60 €

125 €

235 €

15 €

70 €

80 €

160 €

Universitat de Lleida

140 €

65 €

310 €

115 €

65 €

90 €

150 €

120 €

Universitat Rovira i Virgili

90 €

110 €

270 €

55 €

40 €

50 €

130 €

65 €

40 €

Universitat de Sàsser

250 €

310 €

235 €

250 €

240 €

270 €

320 €

240 €

310 €

270 €

Universitat de Vic

110 €

55 €

245 €

75 €

15 €

45 €

110 €

85 €

65 €

50 €

Àrea de Barcelona
UAO, UAB, UB, UIC, UOC, UPC, UPF, URL

Àrea de València
UV, UPV, UCH

250 €
250 €

