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Sol·licitud d’ajut 
 

Revisió de textos de recerca en una tercera llengua 

(anglès, francès, alemany o italià)1 

 

Convocatòria semestral de juliol a desembre  

La Unitat de Terceres Llengües ofereix ajuts econòmics de fins a 400 € per a la revisió de 

textos de recerca en una tercera llengua (anglès, alemany, francès o italià). Aquests ajuts 

estan destinats al personal docent i investigador amb dedicació plena o exclusiva. 

 

La persona interessada ha d’emplenar el formulari següent i enviar-lo per correu 

electrònic, amb la documentació necessària, abans del 30 de desembre a 

multiling@uic.cat (Unitat de Terceres Llengües, Campus Barcelona - Edifici Delta). 

 

Les sol·licituds s’atendran per ordre de recepció. La sol·licitud d’ajut no n’implica la 

concessió, ja que aquesta està subjecta, en tot moment, a la disponibilitat del pressupost 

previst i a les prioritats de la Universitat. Es podrà concedir un màxim de 400 € per article, 

llibre o projecte de recerca enviat a convocatòria competitiva com a IP (es podran 

concedir diners per diverses revisions d’un mateix document sempre que la suma de 

totes les revisions no superi el màxim establert per document). La data de l’acceptació 

de la publicació, o de la resposta dels revisors on el document està condicionat a revisions 

majors o menors, és dins del període de la convocatòria (de l’1 de gener al 30 de desembre).  

 

Les sol·licituds es resoldran un cop tancada la convocatòria i es considerarà beneficiari de 

l’ajut l’autor de la publicació que hagi presentat la sol·licitud. 

  

                                                           

1 Queden excloses de l’ajut les traduccions. 
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Dades de l’investigador: 

Cognom:       

Nom:       

DNI/NIE:       

Facultat:       

Categoria i vinculació amb UIC Barcelona:       

Número de telèfon:       

Correu electrònic:       

 

Dades del text revisat: 

Títol:       

Autor(s):      

Tipus de text (article, capítol, projecte, comunicació, abstract o resum, diapositives): 

      

Data d’enviament del text:       

Línia de recerca en la qual s’insereix:       

 

Dades de la factura: 

Data de la factura:       

Factura a nom de:       

Import total de la factura:       

Import de l’ajut demanat:       

 

Imports orientatius 

Article de recerca enviat a revista de primer i segon quartil 400 € 

Llibre sencer, projecte de recerca enviat a  

convocatòria competitiva com a IP 300 € 

Article de recerca enviat a revista de tercer quartil 250 € 

Article de recerca enviat a revista de quart quartil 200 € 

Altres articles, capítols de llibre, comunicacions a congressos 100 € 
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Requisits (marqueu els que corresponguin): 

En cas d’articles enviats a revistes indexades, indiqueu el nom de l’índex: 

 Web of Science  

 Scopus 

 Carhus+  

 Medline 

 Revistes notables d’Arquitectura 

 ERIH Int. 

El nom i el quartil de la revista són:       

En cas d’articles enviats a revistes no indexades, indiqueu el nom de la revista:       

En cas de llibres sencers o capítols de llibres, especifiqueu-ne l’editorial:       

En cas de projectes de recerca com a IP, especifiqueu el nom de la convocatòria:       

En cas de textos per a congressos, especifiqueu el nom del congrés:       

 Els autors actualment no són beneficiaris de cap ajut intern (de UIC Barcelona) o 

extern (com per exemple, un projecte, una beca, etc.) pel mateix concepte (revisió 

lingüística). 

 El text ha estat presentat a una revista, editorial, congrés o convocatòria de projectes i 

se n’adjunta el comprovant. 

 La data de l’acceptació de la publicació, o de la resposta dels revisors on el document 

està condicionat a revisions majors o menors, és dins del període de la convocatòria (de 

l’1 de gener al 30 de desembre). 

 

A la factura del servei de revisió: 

 Hi figura com a concepte “revisió lingüística” o similar. 

 Hi figura, dins del concepte, el títol del text.  

 Hi figura, dins del concepte, el nombre total de paraules i/o hores i el cost per paraula 

i/o hora. 

 Hi figura el nom de la persona que signa aquesta sol·licitud, que ha pagat l’import 

corresponent a la revisió i que figura com a autor o coautor de l’article. No s’acceptaran 

factures a nom de UIC Barcelona.  
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Documentació que s’hi adjunta: 
 

 Comprovant que el text ha estat acceptat per a la publicació, o que l’acceptació està 

condicionada a revisions majors, menors, editorial, congrés o convocatòria. 

 Factura del servei de revisió. 

 Justificant de pagament del servei de revisió. 

 

 

 

Més informació:  Departament de Lingüística Aplicada 

Tel.: +34 935 099 250, ext.: 6132 / multiling@uic.es / www.uic.es/multilingualism 


