
 

En data 19 de desembre de 2019, el Patronat de la Fundació URV va aprovar les bases reguladores 

relatives a la convocatòria d’Ajuts per a la valorització del coneixement de l’any 2020. 

En data 14 de març de 2020, i posterior modificació de 10 d’abril de 2020, d’acord amb les mesures 
excepcionals establertes al Reial decret 463/2020, es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 
 
És voluntat de la Fundació URV vetllar per la continuació de la seva activitat i per tant, mantindrà el 
calendari establert que regeix aquests ajuts. 
Considerant però el nou escenari en el que ens trobem, es facilitarà la presentació telemàtica de 
les sol·licituds perquè puguin ser registrades, mentre duri l'estat d'alarma, a través de mitjans 
telemàtics. 
Per consegüent, la Fundació URV acorda modificar i esmenar les bases en el sentit següent: 
 
BASE 7.3 
Allà on diu: 

7.3. Les sol·licituds es poden presentar per alguna de les vies següents:  

- Registre presencial de la FURV.  

En aquest cas, el punt d’accés és el registre del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació 

de la FURV de l’Edifici S2 del Campus Sescelades, avinguda del Països Catalans, 18, codi postal 43007 

de Tarragona, en horari de 8 a 22h de dilluns a dijous i de 8 a 20h els divendres. L’horari d’obertura 

del centre pot variar en períodes de vacances o baixa activitat, podeu consultar l’horari al web del 

Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la FURV. 

- Oficines de Correos de l’Estat espanyol en la forma establerta reglamentàriament.  

Cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació en l’oficina de Correos de 

l’Estat espanyol corresponent es realitzarà segons allò que disposa l’article 31 del Reial Decret 

1829/1999, de 3 de desembre, en sobre obert, perquè la sol·licitud, l’escrit o la comunicació 

adreçada a la FURV sigui datada i segellada abans de ser certificada. Si la sol·licitud no està datada 

i segellada per l’oficina de Correos de l’Estat espanyol corresponent, s’entendrà com a data vàlida 

de presentació la d’entrada en el registre de la FURV.  

Cas que la persona presenti la documentació mitjançant aquesta darrera opció, ha de comunicar 

aquesta circumstància per correu electrònic a l’adreça electrònica 

unitat.valoritzacio@fundacio.urv.cat dins el període de presentació de sol·licituds.  
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Ha de dir: 

7.3. Les sol·licituds s'hauran d'enviar per correu electrònic, dins del període de presentació que 

marca el calendari, a unitat.valoritzacio@fundacio.urv.cat i des d’una adreça de correu 

institucional. 

Les propostes enviades hauran d’incloure tota la documentació especificada a les bases de la 

convocatòria, en format electrònic, degudament emplenada i signada mitjançant certificat digital. 

 

La qual cosa es fa pública per a coneixement general. 

 

Tarragona, a 16 d’abril de 2020. 

 

 

 

Lourdes Jané Ros 

Directora  

Centre de Transferència de Tecnologia i innovació 

Fundació URV 
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