
Ajuts per a projectes per al foment de la producció científica:  

assistència a congressos 2023 

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) vol fomentar la recerca, el 
coneixement i la investigació amb els professionals de l’arquitectura tècnica. Un dels eixos és 
potenciar la visibilitat de la professió i la dels arquitectes tècnics i amb aquesta finalitat .vol 
donar suport als col·legiats i col·legiades que realitzin activitats de recerca en arquitectura 
tècnica mitjançant una convocatòria d’ajuts per a projectes per al foment de la producció 
científica. 

Objectiu de la convocatòria 

Ajuts i incentius per a l’assistència a congressos als col·legiats i col·legiades que presentin una 
comunicació o pòster. 

Sol·licitud, documentació i procediment 

- Emplenar el formulari disponible a la pàgina web 
- Adjuntar o enviar per correu electrònic a centredocumentacio@cateb.cat : 

o Comprovant de presentació de comunicació i pòster 
o Comprovant d’haver fet el pagament de la inscripció a nom del propi 

col·legiat/ada 
o Factures d’allotjament, viatge i estada 

- La junta de govern avaluarà les sol·licituds i atorgarà unes determinades quantitats als 
projectes seleccionats en funció del fons de què es disposi. 

- No es pot sol·licitar més d’una sol·licitud per assistència a congressos en la mateixa 

convocatòria 
- L’import màxim de la concessió dels ajuts és de 300 €. 

Requisits  

- Ser arquitecte/a tècnic/a 
- Estar col·legiat i al corrent dels seus deures col·legials. 

- Presentar una comunicació i/o pòster en un congrés 
- Ser el pagador/a de la inscripció 
- Cal facilitar el document realitzat per incorporar-lo al Centre de Documentació del 

Cateb 
- En el document i a la presentació apareixerà logo del Cateb 

- Col·laborar en la difusió del treball a través dels mitjans col·legials, a la Viquipèdia o 
altre mitjà de difusió. 

Tipologia de congrés 

- La temàtica del congrés ha de ser d’interès per ampliar coneixement sobre la recerca 
de l’arquitectura tècnica o de l’exercici dels professionals de l’arquitectura tècnica. 

- El congrés es pot efectuar en modalitat presencial o telemàtica 

Terminis 

El termini de recepció de sol·licituds serà fins al dia 31 de desembre de 2023 o fins a esgotar el 
finançament establert. 

Per resoldre qualsevol dubte sobre aquesta convocatòria podeu enviar un correu electrònic a 
centredocumentacio@cateb.cat


