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CRITERIS PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS EXTERNS A LA FORMACIÓ DE LA FILIAL 
DE LES TERRES DE L’EBRE DE L’ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA 

SALUT DE CATALUNYA I BALEARS (ACM-TE) 

 
L’ACM-TE, en la seva tasca de difondre coneixements de la salut entre els professionals i la 
població en general, col·labora amb altres entitats en el finançament d’activitats formatives 
d’índole sanitària. Aquests ajuts són sol·licitats amb una freqüència cada vegada més gran, 
de tal manera que cal fixar-hi uns criteris de concessió d’ajuts per tal de garantir l’ús eficient 
i correcte del mitjans econòmics de l’entitat. Per tal de fixar aquests criteris, la Junta de 
l’ACM-TE ha acordat aquests criteris en la reunió del dia 19 de setembre de 2017. 
 

1- La concessió de qualsevol ajut estarà limitat a la disponibilitat pressupostària de 
l’ACM-TE. 

2- Qualsevol ajut que es doni ha d’estar aprovat per la Junta de l’ACM-TE de forma 
expressa. 

3- Només es donaran ajuts econòmics per a aquelles activitats relacionades en la 
formació de les ciències mèdiques i de la salut que siguin coherents amb els objectius 
de l’ACM-TE. 

4- Les activitats subvencionades han d’estar organitzades, almenys de forma parcial, per 
membres de l’ACM-TE, que han de formar part del comitè organitzador. 

5- En cas que la inscripció a l’activitat no sigui gratuïta, els membres de l’ACM-TE han de 
tenir un descompte d’almenys el 20% del cost de la inscripció i que, com a mínim, 
sigui de 10€. 

6- L’ACM-TE només participarà en el finançament d’activitats externes mitjançant el 
pagament d’honoraris de docents. No ajudarà a altres despeses, com desplaçaments, 
manutencions, càterings diversos, publicitat o difusió de l’activitat. 

7- El pagament d’honoraris de docents el farà directament l’ACM-TE al docent. Els 
criteris econòmics seran els mateixos que els utilitzats per als honoraris dels docents 
del Curs de Ciències Mèdiques i de la Salut de l’ACM-TE de l’any en curs. 

8- En la publicitat de l’activitat subvencionada ha de quedar clarament palès que en 
l’activitat ha col·laborat l’ACM-TE i h i ha d’incloure el logo de l’ACM-TE. 

 
Tortosa, 19 de setembre de 2017 


