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CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A LA TRADUCCIÓ I LA REVISIÓ D'ARTICLES PER
PUBLICAR EN REVISTES D'IMPACTE INTERNACIONAL O EN LLIBRES PUBLICATS
PER EDITORIALS DE PRESTIGI EN IDIOMES DIFERENTS DEL CATALÀ I
CASTELLÀ

1- Es convoquen ajuts per a la traducció d'articles per publicar en revistes d'impacte internacional o en
llibres publicats per editorials de prestigi en idiomes diferents del català i castellà.
2- La convocatòria es regeix d’acord amb les bases que s’adjunten a l’annex 1.
3- S’estableixen dos terminis per a la presentació de sol·licituds:
•

15 de gener 2021

•

1 de juny 2021

4- La dotació prevista per a la convocatòria és de 1,500€. La concessió dels ajuts establerts en
aquesta convocatòria queda supeditada a la disponibilitat pressupostària.
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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 adscrits a la Facultat de Dret, amb
dedicació a temps complet, que vulguin publicar en revistes d'impacte internacional o en llibres
publicats per editorials de prestigi en idiomes diferents del català i castellà.
2.
L'ajut inclou tant tasques de traducció com de revisió de la traducció, amb un
màxim de 250 € per sol·licitud.
3.
Un investigador o investigadora podrà beneficiar-se de més d'un ajut cada any
acadèmic, però tindran prioritat aquells investigadors que ho demanen per primera vegada.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts, pel mateix concepte, que cobreixin la
totalitat del cost de la traducció o la correcció. El reemborsament dels ajuts als beneficiaris es farà
quan es presenti la documentació original acreditativa del pagament.
4.

L'autor o autora ha d'indicar en el treball publicat la seva pertinença a la Facultat de
Dret de la Universitat de Barcelona.
5.

BASE 2: Documentació a presentar
1.

Full de sol·licitud degudament emplenat.

2.
La sol·licitud acompanyada de la còpia de l'article traduït i de la documentació original
acreditativa de pagament.
3.
El currículum actualitzat al GREC amb les aportacions de l’any en curs. Les sol·licituds
que incompleixin aquest punt seran excloses automàticament.
4.

Qualsevol petició incompleta serà rebutjada directament.

BASE 3: Procés de selecció:
1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el degà de la Facultat constituirà una
Comissió d'Avaluació formada per:
- El degà o persona en qui delegui.
- Els membres de la Comissió de Recerca designats per la Junta de Facultat.
- L'administradora del Centre o persona en qui delegui
2. Aquesta Comissió resoldrà els ajuts de las sol·licituds en el termini màxim d’un mes en cada
un dels dos terminis previstos per la convocatòria.

