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CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A TRADUCCIONS I 

REVISIONS DE TRADUCCIONS D’ARTICLES A 

PUBLICACIONS INDEXADES O DE PRESTIGI ACREDITAT 

Com a  Director del TransJus de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona,  

RESOLC: 

1. De conformitat amb la decisió presa pel Consell de Direcció del TransJus en la seva 

reunió del passat 22 de març, convocar ajuts adreçats a investigadors/es adscrits/es al 

TransJus de la Universitat de Barcelona per a traduccions completes i revisions de 

traduccions pròpies d’articles originals i admesos al llarg de l’any 2017 a publicacions 

indexades o de reconegut prestigi.  

2. La convocatòria es regira d'acord amb les bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta 

convocatòria, amb una inversió total de fins a 2.500 euros del pressupost del TransJus. 

Es podrà incrementar aquesta quantitat traspassant els diners sobrants de les altres 

convocatòries d´ajuts que es realitzin al llarg del 2017. 

3. Dates de sol·licituds: pel primer semestre d’enguany, del 10 de maig al 30 de juny de 

2017 i pel segon, del 2 de setembre al 30 d´octubre, a la Secretària del TransJus (cal 

enviar la documentació per correu intern, al Mòdul 23 Despatx 1 de la Facultat de Dret) i 

al correu electrònic gestio.transjus@ub.edu.  

4. La resolució corresponent es farà pública abans del  7 de juliol i del 7 de novembre de 

2017, respectivament. 

Barcelona, 18 de abril de 2017 

 

_____________________ 

Prof. Dr. Juli Ponce Solé 

Director 

mailto:director.transjus@ub.edu
http://www.ub.edu/instituttransjus
mailto:gestio.transjus@ub.edu
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ANNEX 1 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
 

BASE 1: Requisits per sol·licitar l'ajut: 
 

1. Aquests ajuts estan adreçats a investigadors/es adscrits/es al TransJus de la 
Universitat de Barcelona per a traduccions d’articles originals i admesos al llarg de 
l’any 2017 a publicacions indexades o de reconegut prestigi.   

2. S’atorgaran els ajuts per les traduccions o revisions de les traduccions dels articles 
admesos per ser publicats; en cap cas l’import de l’ajut superarà el 50% del cost 
de la traducció o revisió, amb un màxim de 500 euros per traducció, sol·licitant i 
exercici. 

3. No gaudir de cap altre ajut públic o privat ni haver-ho sol·licitat i haver estat 
denegat; 

4. Es obligatori tenir actualitzat el GREC en els darrers 12 mesos. 
 

 
BASE 2: Sol·licituds i documents a presentar: 
 

1. Les sol·licituds es presentaran, segons l’imprès normalitzat adjunt, a la Secretària 
del TransJus. 

2. La sol·licitud s'haurà d'acompanyar d'una còpia de l’article, en versió original  i de 
l’acceptació definitiva i no condicional del mateix 

3. Adjuntar factura pro forma de la traducció. 
4. Presentar declaració jurada de no gaudir de cap ajut per la traducció/revisió de 

l’article que es demana l’ajut ni d’haver estat denegada en cas d’haver-ne sol·licitat 
una. 

5. A les credencials de l’autor ha de figurar la seva pertinença al TransJus 
 

 
BASE 3. Selecció 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Director del TransJus, constituirà una 
Comissió d'avaluació formada per: 
• El Director o membre del TransJus en qui delegui; 
• Dos membres del Comitè de Direcció del TransJus 
• L' Administradora del Centre o persona en qui delegui 
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·LICITUD D’AJUTS PER TRADUCCIÓ/REVISIÓ DE LA TRADUCCIÓ D´ ARTICLES EN REVISTES 

D’IMPACTE INTERNACIONAL 

 
SOL·LICITANT 

 

Cognoms :      Nom : 

 

Categoria:      Departament: 

  

Telèfon:      e-mail: 

 

Projecte vigent de recerca (indiqueu també la referència): 

 

Nom de l’investigador principal (IP): 

 

Centre que gestiona el projecte: 

 

 
ARTÍCLE 

 

Títol : 

 

Traductor o revisor de la traducció : 

 

Revista : 

 

Data publicació (si escau): 

 

Altres: 

 

 

 

Declaració jurada conforme: 

 No s’ha gaudit de cap ajut per a la traducció/revisió de l’article 

 No s’ha sol·licitat cap ajut per a la traducció/revisió de l’article 

 En cas d’haver-se sol·licitat, l’ajut no ha estat denegat 

 

 

Aquesta sol·licitud s'haurà d'acompanyar de la següent documentació: 

 
- Còpia article traduït/revisat 
- Factures originals 
- És OBLIGATORI tenir actualitzat el GREC en els darrers 12 mesos. 

 

Signatura, 

 

 

Barcelona, a         de                    de   2017 


