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Presentació
És amb gran satisfacció que des de l'Equip de Direcció de l'Observatori de Dret Públic
IDP Barcelona us presentem aquesta breu guia a la nova Convocatòria de propostes
d’activitats i projectes de recerca propis 2021-2022 de l'Observatori, que té per objecte
recollir propostes d’activitats i projectes a finançar durant l’any 2022.
La fórmula que aquí es proposa per a obrir als membres de l’Observatori la formulació
de propostes és molt similar a una convocatòria d’ajuts en el seu plantejament, però es
distingeix d’aquest en dos elements principals: primer, la fórmula de propostes
d’activitats i projectes de recerca l’Observatori permet integrar directament les propostes
escollides dins el Pressupost de l’Observatori, per tant passen un doble filtre, selecció i
aprovació junt amb el Pressupost; segon, les propostes seleccionades no només seran
finançades directament per l’Observatori, sinó que també rebran suport directe del
mateix per a la seva gestió i execució, sota la direcció de l’equip que les proposi. Això
vol dir que a més del finançament l’equip investigador s’estalvia les tasques de gestió,
rebent per tant un suport també en espècie o en forma de servei. L’objectiu és permetre
als investigadors concentrar-se en les activitats de recerca pròpiament dites.
Encara que sembli modesta, tenint en compte la dimensió de l'Observatori, la
Convocatòria suposa un esforç notable de mobilització de recursos adreçat a potenciar
les línies consolidades de recerca, donar suport a noves línies de col·laboració
interdisciplinar, així com fomentar la internacionalització dels investigadors. Atès que la
partida consignada a aquests efectes pel 2021 no es va gastar, aquest import i el l’any
següent s’han acumulat en la present convocatòria i consignat conjuntament dins els
pressupostos de 2022 que haurà de ratificar l'Assemblea General en aprovar els
comptes del proper exercici anual; d’aquesta manera, juntament amb el pressupost de
2022 també s’aprovaran les propostes de recerca a finançar. En aquest sentit,
l'Observatori compromet aproximadament 30.000€ en aquesta primera convocatòria per
donar un fort impuls a la investigació després de gairebé dos anys d'un entorn de gran
incertesa pandèmica. En anys successius, seguirem mobilitzant recursos, si les
dotacions pressupostàries ho permeten, per continuar reforçant la capacitat
investigadora de l'Observatori i dels seus membres, fomentant així també que vagin
emergint nous equips i línies de recerca.
La Convocatòria s'estructura en tres modalitats de suport a la recerca: en primer lloc, el
suport directe a les diverses línies consolidades de recerca de l'Observatori (Modalitat
A); en segon lloc, la convocatòria de suport a projectes d'investigació innovadors i,
especialment, a aquells orientats a les línies prioritàries d'investigació de l'Observatori
(Modalitat B); i en tercer lloc, el suport ofert per cofinançar despeses dels membres de
l'Observatori relacionats amb la projecció i internacionalització de la seva activitat
acadèmica i publicacions (Modalitat C). A la sinopsi que encapçala aquesta guia
trobareu un resum de les principals característiques de cada modalitat dins d'aquesta
Convocatòria. Les Modalitats A i B de la convocatòria estaran resoltes al desembre de
2021 i podran executar-se ja des de principis de 2022, la Modalitat C estarà oberta tot
l'any, si bé les peticions s’acumularan i es resoldran cada sis mesos.
Tres premisses de fons travessen aquesta iniciativa: la primera és la d'impulsar les
iniciatives dels investigadors joves de l'Observatori en el lideratge i/o composició dels
equips i els projectes; la segona, facilitar la presentació de propostes, mitjançant un
sistema de sol·licitud clar, breu i senzill que no impliqui un excés de documentació ni de
càlculs econòmics completament detallat (seguim aquí un format similar al concept
note); tercera, transparència, raó per la qual s'institueix una Comissió Avaluadora
independent de l'equip de direcció que ha de resoldre motivadament les convocatòries
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competitives de totes tres Modalitats de convocatòries, incloent si s’escau orientacions
per a la millora de les propostes seleccionades, però també les que quedin suplents de
cara a successives convocatòries.
Sens dubte la convocatòria, el seu desplegament i resolució suposen importants reptes
en termes de gestió i logística però creiem que presenten també rellevants oportunitats
per accelerar l'activitat investigadora. Segurament la seva concepció i execució són
millorables i haurem d'introduir canvis en futures convocatòries, en tot cas, serem
receptius a tots els suggeriments que ens feu arribar en aquest sentit. Si us plau, feunos arribar qualsevol comentari que contribueixi a millorar-les doncs la utilitat de les
mateixes depèn, en última instància, de cadascú de nosaltres com a membres de
l'Observatori. Presentar propostes o sumar-se a propostes alienes, és la millor manera
de donar suport a aquesta iniciativa.
En aquest sentit i per facilitar la concertació entre investigadors, el debat d'idees o
propostes o la localització de membres interessats, hem instituït un canal de Telegram
[IDP Observatori IDP-Membres] de què ja us hem informat recentment per correu
electrònic. Hi podeu recórrer per a comentar propostes. Disposem també d'un tècnic de
suport a la investigació i de la pròpia Secretària de l’Observatori que us orientaran per
resoldre qualsevol dubte en aquest sentit. De fet, podeu consultar-nos directament a la
Junta Directiva qualssevol dubtes, problemes o suggeriments també, doncs estem a la
vostra disposició, i esperem que aquesta Convocatòria dinamitzi l'activitat de
l'Observatori i dels seus membres i que la mateixa sorgeixin noves línies amb potencial
d'impacte i transformació.
Començàvem aquesta presentació reconeixent que per mitjans i dimensió érem un
centre d'investigació modest, però no ho som gens tant en la qualitat dels nostres equips
d'investigadors com en la nostra ambició.

La Junta Directiva
Drs/es. David Moya, Marc Vilalta i Celia Díaz
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Quadre sinòptic de les ajudes
Modalitat A. Suport a línies de recerca consolidades de l’Observatori
Objecte

Sufragar les despeses de projectes d’investigació o activitats
acadèmiques proposades per les diferents línies consolidades de
recerca

Beneficiaris

Grups i les línies consolidades de recerca (Comunitats Autònomes i
Federalisme, Govern Local, Dret Migratori, Dret de la UE)
12.000€ en total

Pressupost
3.000€ per línia de recerca
Presentació de la proposta: divendres 26 de novembre de 2021, 20:00
Terminis
Desenvolupament del projecte o de l’activitat: any 2022
Forma de
presentació de la
proposta

Complimentar Annex 1 (disponible a la Convocatòria i a la pàgina web
de l’IDP) i enviar per correu electrònic a idp@ub.edu

Modalitat B. Suport a noves línies de recerca de l’Observatori
Objecte

Estimular la col·laboració en recerca entre els i les investigadores de
l’Observatori, mitjançant la creació de projectes de recerca innovadors i
transversals, de qualsevol matèria vinculada als objectius i funcions de
l’IDP, així com les seves línies de recerca principals i emergents
(impacte de les noves tecnologies a les institucions públiques, polítiques
d’igualtat i gènere, drets i prestacions socials, estudis urbans, etc.)

Beneficiaris/es

Membres IDP (professors/es o investigadors/es doctor/a)

Pressupost

12.000€ en total
10.000€ màxim per proposta

Terminis

Presentació de la proposta: divendres 26 de novembre de 2021, 20:00
Execució de del Projecte: mínim de 12 mesos; màxim de 18 mesos
(prorrogable a 21 mesos)

Forma de
presentació de la
proposta

Complimentar Annex 2 (disponible a la Convocatòria i a la pàgina web
de l’IDP) i enviar per correu electrònic a idp@ub.edu
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Modalitat C. Suport a investigadors en les despeses de participació a Congressos o
estades curtes de recerca i/o de traducció d’articles per a revistes internacionals o de
capítols de llibres a editorials estrangeres de reconegut prestigi pel 2022

C.1. Ajuts per la traducció o revisió d’articles en llengües estrangeres per
a la publicació a revistes internacionals o de capítols de llibres
Objecte
C.2. Ajuts de mobilitat per al finançament d’estades curtes de recerca o
participació en Congressos internacionals
Beneficiaris/es

Membres IDP (professors/es o investigadors/es doctor/a), preferentment
menors de 35 anys
C.1. Dotació pressupostària màxima de 1.500€

Pressupost

•

Modalitat A, traducció d’articles o publicacions: fins a 500€

•

Modalitat B, revisió de la redacció en una altra llengua: fins a
300€

C.2. Dotació pressupostària màxima de 3.000€
•

Estada o assistència a Congrés Internacional celebrat a Espanya:
màxim de 400€

•

Estada o assistència a Congrés Internacional celebrat a Europa o
Magrib: màxim de 600€

•

Estada o assistència a Congrés Internacional celebrat a altres
països o territoris: màxim de 950€

Presentació de la sol·licitud (dos períodes de resolució):
Terminis

Forma de
presentació de la
proposta

•

15 de gener de 2022

•

1 de juny de 2022

C.1. Complimentar Annex 3 (disponible a la Convocatòria i a la pàgina
web de l’IDP) i enviar per correu electrònic a idp@ub.edu, adjuntant el
text original en català o castellà (objecte de traducció) o una traducció
pròpia (objecte de revisió) i la resta de documentació requerida
C.2. Complimentar Annex 4 (disponible a la Convocatòria i a la pàgina
web de l’IDP) i enviar per correu electrònic a idp@ub.edu, adjuntant la
documentació requerida
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Modalitat A. Suport a línies de recerca consolidades de l’Observatori

Bases
Annex 1
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Modalitat A. Suport a línies de recerca consolidades de l’Observatori
BASES
1. Objecte
1.1. La present Convocatòria té per objecte sufragar despeses proposades per les diferents línies
consolidades de recerca (LCR) de l’Observatori durant l'any 2022, que poden consistir en
projectes d'investigació dins aquestes línies de recerca i/o d’activitats acadèmiques que cada
línia de recerca consolidada proposi desenvolupar.
1.2. Els projectes d'investigació i / o activitats acadèmiques susceptibles de ser sufragades s’han
d'emmarcar en l'àmbit de les Línies de Recerca Consolidades (d’ara en endavant, LRC) de
l'Observatori. En concret, aquestes LRC són:
- Comunitats Autònomes i Federalisme.
- Govern Local.
- Dret Migratori.
- Dret de la Unió Europea.
1.3. Els projectes d'investigació i/o activitats acadèmiques s'han de desenvolupar o realitzar
durant l'any 2022.
1.4. El pressupost global assignat per a aquesta convocatòria serà de 12.000 euros. Aquesta
quantitat es distribuirà entre les diferents línies d'investigació en una quantia màxima de 3.000
euros per a cada LRC. Serà potestat del Director de l’Observatori incrementar la quantitat
disponible en cas de no presentació de cap proposta per una o diverses línies, o reassignar
aquesta partida a altres modalitats de propostes de la Convocatòria; la Comissió Avaluadora
podrà elevar una proposta en aquest sentit.
2. Procés de participació
2.1. Qualsevol doctor/a, professor/a i/o investigador/a, membre de l'Observatori podrà enviar la
seva proposta de projecte de recerca i/o activitat acadèmica a través del model normalitzat que
consta a l’Annex 1, que també estarà disponible a la pàgina web de l'IDP (www.idpbarcelona.net).
2.2. Les propostes s'hauran d'enviar per correu electrònic (idp@ub.edu) a l'atenció del director
de l'Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona, abans de les 20:00 h de la data establerta com a
termini a la Resolució de Convocatòria. Caldrà indicar com a assumpte “Convocatòria IDP” i la
concreta modalitat de suport a la que es presenta la proposta.
2.3. En cas d'activitats acadèmiques la proposta ha de detallar les característiques de l'activitat i
les persones que participaran en aquesta. A més, haurà d'anar acompanyada d'un pressupost
de despesa de l'activitat, de manera que puguin integrar-se en els pressupostos de l'Observatori
per a l'any 2022.
2.4. En cas de projectes o activitats de recerca la proposta ha de contenir una breu memòria de
el projecte i un breu currículum de l'equip d'investigadors que l'integraran. A més, haurà d'anar
acompanyada d'un pressupost de despeses, de manera que puguin integrar-se en els
pressupostos de l'observatori per a l'any 2022.

3. Valoració de les propostes
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3.1. Es crearà un Comissió Avaluadora que s'encarregarà de prioritzar els projectes i activitats,
així com concretar les quantitats econòmiques que es sufragaran en cadascun dels casos.
3.2. Aquesta Comissió estarà integrada per:
a) El director de l'IDP, que presidirà la Comissió.
b) Un membre de l'IDP, designat pel director, que actuarà com a secretari / a.
c) Tres persones designades pel director de l'IDP entre personal docent i / o investigador
a temps complet d'Universitats o centres d'investigació.
S'aplicaran als membres de Comissió Avaluadora les causes d'abstenció previstes en la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic. Es respectarà el principi de
representació paritària.
3.3. A la priorització de les sol·licituds, la Comissió Avaluadora tindrà en compte els següents
criteris:
a) Interès i novetat de el projecte en el marc dels objectius i les funcions de l'Observatori
de Dret Públic, IDP Barcelona (fins a 20 punts)
b) Impacte i difusió dels resultats (fins a 10 punts
c) Qualitat científica de el projecte o impacte de l'activitat (fins a 10 punts)
d) Currículum de l'equip d'investigació o de participants. (fins a 10 punts)
3.4. La quantitat a finançar dependrà de les característiques de el projecte o activitat, però en
cap cas podrà superar els 3.000 euros.
El finançament es podrà destinar a qualsevol concepte inventariable, fungible; a despeses de
difusió de resultats (incloent en aquest concepte, despeses d’assistència a congressos i de
publicacions) o contractació de serveis externs, sempre i quan sigui justificable dins els objectius
del projecte. No obstant, el finançament acordat no es podrà destinar a complements salarials
dels membres del projecte.
Només excepcionalment podran incloure’s com a despeses les derivades de la realització de
contractes laborals per a donar suport a la recerca, aquests haurà d’estar directament justificats
en relació a la naturalesa i metodologia de recerca del projecte i no podran excedir del 40% de
la quantia sol·licitada.

4. Selecció de propostes
4.1. La llista prioritzada aprovada per la Comissió Avaluadora es presentarà a l’Assemblea
General i les despeses proposades s’integraran en el pressupost del que es presenta a final de
l’any pel següent exercici, pressupost que haurà de ser ratificat per l'Assemblea General de
l'Observatori de Dret Públic, d’acord amb els seus Estatuts. L’aprovació del pressupost suposa
la ratificació de la llista prioritzada de la Comissió Avaluadora.
4.2. La resolució definitiva, aprovada per l'Assemblea, es publicarà al web de l'IDP, serà
notificada als investigadors principals que hagin fet la proposta. Aquesta resolució esgotarà la
via administrativa.

5. Obligacions de les persones beneficiàries
Les persones beneficiàries han de complir les següents obligacions:
a) Realitzar l'activitat o projecte finançat, d'acord amb la proposta realitzada.
Qualsevol canvi en la proposta presentada s'haurà de comunicar a l'Observatori, que
podrà acceptar la modificació sol·licitada sempre que no impliqui canvis substancials ni
representi un incompliment dels requisits i condicions establertes.
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Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de forma expressa, no seran
objecte de finançament per l'Observatori
b) Col·laborar amb l'IDP en la divulgació de projectes i dels resultats que se'n derivin, en
particular, la redacció d’un o dos posts sobre la recerca realitzada.
c) Proporcionar en tot moment la informació que se sol·liciti respecte al desenvolupament
del projecte i / o activitat.
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control econòmic que corresponguin.
d) Incloure el logotip de l'IDP en els elements informatius i de difusió del projecte o activitat
objecte de finançament.
6. Drets de propietat intel·lectual i dret d'explotació
6.1. La presentació de la proposta implica l'acceptació expressa d'aquestes Bases i la cessió
gratuïta a l'IDP, per part dels beneficiaris i de manera no exclusiva, dels drets d'explotació dels
treballs per a un àmbit territorial mundial. En concret, els drets de reproducció, distribució,
comunicació pública i transformació, per a finalitats no lucratives. Aquesta cessió comprèn els
formats i les modalitats d'explotació actualment conegudes, inclosa la publicació a Internet.
6.2. El termini de cessió dels anteriors drets serà de dos anys des del moment de lliurament de
el projecte o realització de l'activitat.

7. Interpretació
La interpretació i, si escau, complementació de tot allò no previst expressament a la present
convocatòria és competència del Director de l'Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona. Aquests
actes esgotaran la via administrativa.
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Annex 1
PROPOSTA MODALITAT A
CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES DE RECERCA IDP 2022

Dades de la persona responsable del projecte/activitat
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Tipus identificador
NIF / NIE

Número Identificador

Dades de contacte

Telèfon mòbil:
Adreça de correu electrònic:

Resum del projecte/activitat
(Màxim 500 paraules)
Títol del Projecte:
Línia de recerca a la que s’adscriu:
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1. Llistat i currículums de les persones investigadores en relació a l’objecte de la
convocatòria i el tema d’estudi i anàlisi
Indiqueu el llistat d’investigadors que participen a aquesta proposta incloent un enllaç al
seu CV (online) i fent esment breument d’aquelles activitats científiques i/o professionals
o experiències més destacades amb especial incidència en les relacionades amb el
tema del projecte d’estudi i anàlisi o activitat proposada. S’han d’especificar els treballs
realitzats, publicats o inèdits (Màxim 2 fulls a una sola cara entre totes les persones
integrants del grup).

1.1. Equip de recerca i enllaç als CVs
1.2. Activitats científiques o experiències relacionades amb la temàtica del
projecte/activitat
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2. Memòria explicativa del projecte de recerca/activitat
Cal explicar de forma detallada els objectius del projecte, la metodologia i els resultats
a obtenir (Màxim 2’5 pàgines).

3. Pressupost total del projecte
Cal indicar de manera detallada i desglossada tots els conceptes que es pretenen
finançar amb càrrec als pressupostos de l’IDP per al 2022
Despeses a finançar

Import

a) Adquisició de material inventariable o bibliogràfic directament relacionat amb
l’objecte de l’ajut.
€
€
€
€
b) Adquisició de material fungible.
€
€
€
€
c) Desplaçaments i viatges relacionats amb la recerca.
€
€
€
€
d) Altres despeses, degudament justificades i directament relacionades amb
l’assoliment dels objectius del projecte de recerca.
€
€
€
€
€

TOTAL SOL·LICITAT (màxim 3.000€)
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Modalitat B. Suport a noves línies de recerca de l’Observatori

Bases
Annex 2
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Modalitat B. Suport a noves línies de recerca de l’Observatori
BASES
1.- Objecte de la convocatòria
1.1.- L’objecte d’aquesta convocatòria és el d’estimular la col·laboració en recerca entre
els investigadors de l’Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona. Es pretén promoure la
creació de projectes de recerca innovadors i transversals, que permetin establir
interaccions entre membres dels diferents àmbits de recerca de l’IDP.
1.2.- El pressupost assignat a aquesta convocatòria és d’un màxim de 12.000 euros.
L’import global anirà a càrrec dels pressupostos de l’IDP per a l’any 2022.
1.3.- Resten exclosos de l'objecte d'aquesta convocatòria aquelles propostes que tinguin
com a objecte exclusiu l'organització i la realització de cursos, seminaris o congressos.
1.4.- Les propostes de recerca poden versar sobre qualsevol matèria vinculada als
objectius i funcions de l’IDP i les seves línies principals de recerca. En tot cas, i sense
ànim exhaustiu, es consideren línies de recerca d’interès emergent per a l’IDP les
següents:
a) Impacte de les noves tecnologies a les institucions públiques.
b) Polítiques d’igualtat i gènere.
c) Polítiques socials i prestacions.
d) Estudis urbans.
e) Drets i garanties processals.

2. Metodologia general del procés participatiu
2.1. Qualsevol professor/a o investigador/a doctor/a que sigui membre de l’IDP pot
enviar la seva proposta de projecte de recerca, d’acord amb el model normalitzat que
consta a l’Annex 2 d’aquest document, que també estarà disponible a la pàgina web de
l'IDP (www.idpbarcelona.net)..
Les propostes s'hauran d'enviar per correu electrònic (idp@ub.edu) a l'atenció del
director de l'Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona, abans de les 20:00 h de la data
establerta com a termini a la Resolució de Convocatòria. Caldrà indicar com a assumpte
“Convocatòria IDP” i la concreta modalitat de suport a la que es presenta la proposta.
2.2.- A la sol·licitud es detallarà l’equip de recerca del projecte, el qual estarà format
per l‘Investigador Principal (IP) i per la resta d’investigadors que hi participaran. En
aquest sentit, l'equip de recerca no està limitat, podent estar constituït per personal de
recerca del sistema universitari català i de la resta de l'Estat espanyol, així com
d'universitats i centres de recerca a l'estranger.
També poden formar part de l’equip de recerca persones no vinculades contractual o
estatutàriament amb el sistema universitari, però que acreditin experiència professional
en el camp objecte de la proposta.
2.3.- A la sol·licitud cal aportar un pressupost detallat al màxim de la recerca que pretén
realitzar-se. Aquest pressupost ha de desglossar-se per conceptes i ha d’incloure totes
les despeses previstes.
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2.4.- Un mateix professor/a o investigador/a no pot presentar més d’una proposta ni
formar part de l’equip de recerca de dues o més sol·licituds.
3. Estudi de les propostes
3.1.- Un cop tancada la fase de presentació de sol·licituds, la totalitat de les propostes
de projectes de recerca seran revisades per una Comissió Avaluadora establerta a tal
efecte pel Director de l’Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona. Aquesta Comissió
tindrà la composició següent:
a) El Director de l'IDP, que presidirà la Comissió.
b) Un/a membre de l’IDP, designat/da pel Director de l’IDP, que farà les funcions
de secretari/ària.
c) Tres persones designades pel Director de l'IDP que han de ser personal docent
i/o investigador a temps complert d'universitats o centres de recerca del sistema
públic català, de la resta de l'Estat o de l'estranger.
S’aplicaran als membres de la Comissió Avaluadora les causes d’abstenció previstes en
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. En la designació de
les persones membres de la Comissió s'atendrà al principi de representació paritària
d'homes i dones.
4.- Valoració de les propostes
4.1.- La Comissió Avaluadora elaborarà una llista prioritzada dels projectes de recerca
finalistes, en la que figurarà la quantia econòmica que es proposa incloure en el
pressupost de l’IDP per a l’any 2022 per tal de finançar cadascun d’aquests projectes.
La quantia a finançar es determinarà d’acord amb les característiques del projecte, però
en cap cas no ha d’excedir els 10.000 euros per una mateixa proposta.
El finançament es podrà destinar a qualsevol concepte inventariable, fungible; a
despeses de difusió de resultats (incloent en aquest concepte, despeses d’assistència
a congressos i de publicacions) o contractació de serveis externs, sempre i quan sigui
justificable dins els objectius del projecte. El finançament no es podrà destinar a
complements salarials dels investigadors del projecte.
Només excepcionalment podran incloure’s com a despeses les derivades de la
realització de contractes laborals per a donar suport a la recerca, aquests haurà d’estar
directament justificats en relació a la naturalesa i metodologia de recerca del projecte i
no podran excedir del 30% de la quantia sol·licitada.

4.2.- En la priorització de les propostes, la Comissió Avaluadora tindrà en compte els
següents criteris:
a) Interès i novetat del projecte en el marc dels objectius i les funcions de
l’Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona, així com la seva proximitat a les
línies de recerca prioritàries de l’IDP mencionades al Punt 1.4 d’aquestes Bases
(fins a 20 punts).
b) Qualitat científica del projecte: justificació i coneixement de l'estat actual de la
temàtica, rellevància i interès del tema proposat i dels resultats esperats, caràcter
innovador dels objectius, les hipòtesis de recerca i metodologia, claredat i
coherència del pla de treball i organització del projecte (fins a 20 punts).
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c) Currículum de l’equip de recerca en relació amb el camp d'estudi que es proposa
analitzar (fins a 10 punts).
5.- Selecció de les propostes
5.1.- La llista prioritzada aprovada per la Comissió Avaluadora es presentarà a
l’Assemblea General i les despeses proposades s’integraran en el pressupost del que
es presenta a final de l’any pel següent exercici, pressupost que haurà de ser ratificat
per l'Assemblea General de l'Observatori de Dret Públic, d’acord amb els seus Estatuts.
L’aprovació del pressupost suposa la ratificació de la llista prioritzada de la Comissió
Avaluadora.
A tal efecte, si es considera oportú, en funció del nombre, la diversitat i interès de les
propostes finalistes, es pot convocar a les persones participants per tal que puguin
exposar el seu projecte.
5.2.- La resolució definitiva, aprovada per l'Assemblea, es publicarà al web de l'IDP, serà
notificada als investigadors principals que hagin fet la proposta. Aquesta resolució
esgotarà la via administrativa.
6.- Termini d’execució dels projectes seleccionats
6.1.- El termini d’execució del projecte serà d’un mínim de 12 mesos amb un màxim de
18 mesos des de la data d’aprovació definitiva dels pressupostos de l’IDP per al 2022
per part de la Junta Rectora de l’Observatori.
6.2.- Excepcionalment, el Director de l’Observatori de Dret Públic podrà concedir una
pròrroga per a un període màxim de 3 mesos en el cas que el personal beneficiari ho
demani, abans que finalitzi el termini oficial de justificació, mitjançant una sol·licitud
formal on constin els motius de la petició.

7.- Obligacions de les persones beneficiàries.
Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:
a) Dur a terme l'activitat finançada, d’acord amb el projecte presentat, en els
terminis i obligacions establerts per aquestes Bases reguladores.
Qualsevol canvi en el projecte presentat s'ha de comunicar a l'DP. L'IDP pot
acceptar o no la modificació sol·licitada si no comporta canvis substancials ni
representa un incompliment dels requisits i condicions que estableixen aquestes
Bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera
expressa, no seran objecte de finançament per l’IDP.
b) Col·laborar amb l'IDP en la divulgació del projectes i dels resultats que se’n
derivin, ja sigui amb la presentació pública d’aquests resultats o amb la
participació en una activitat formativa o de difusió quan, per raó de la matèria,
l'IDP i les persones beneficiàries o responsables dels projectes així ho
convinguin.
c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte del
desenvolupament del projecte de recerca i sotmetre's a les actuacions de
comprovació i control que corresponguin.
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d) Incloure la imatge gràfica de l'IDP en els elements informatius i de difusió de
l'activitat objecte de finançament.
8.- Drets de propietat intel·lectual i drets d'explotació dels treballs
8.1.- El fet de presentar una proposta implica l’acceptació expressa d’aquestes Bases i
que les persones beneficiàries cedeixen gratuïtament a l'IDP, de manera no exclusiva,
els drets d'explotació dels treballs per a un àmbit territorial mundial, concretament els
drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, per a finalitats no
lucratives. Aquesta cessió comprèn els formats i les modalitats d'explotació actualment
coneguts, inclosa la publicació a Internet, i el termini de la cessió és de dos anys a
comptar des del moment de lliurament del treball de recerca.
8.2.- L'IDP perd aquests drets si no n'edita la publicació en el termini d'un any, a comptar
de la data de lliurament del treball. A fi de facilitar la divulgació de la recerca, l'edició que
pugui fer l'IDP es podrà fer sota llicència Creative Commons.
9. Interpretació
La interpretació i, si escau, complementació de tot allò no previst expressament a la
present convocatòria és competència del Director de l'Observatori de Dret Públic, IDP
Barcelona. Aquests actes esgotaran la via administrativa.
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Annex 2
PROPOSTA DE NOUS PROJECTES. MODALITAT B
CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES DE RECERCA IDP 2022

Dades de la persona responsable del projecte/activitat
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Tipus identificador
NIF / NIE

Número Identificador

Dades de contacte

Telèfon mòbil:
Adreça de correu electrònic:

Resum del projecte/activitat
(Màxim 500 paraules)
Títol del Projecte:
Línia de recerca o prioritat a la que s’adscriu:
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1. Llistat i currículums de les persones investigadores en relació a l’objecte de la
convocatòria i el tema d’estudi i anàlisi
Indiqueu el llistat d’investigadors que participen a aquesta proposta incloent un enllaç al
seu CV (online) i fent esment breument d’aquelles activitats científiques i/o professionals
o experiències més destacades amb especial incidència en les relacionades amb el
tema del projecte d’estudi i anàlisi o activitat proposada. S’han d’especificar els treballs
realitzats, publicats o inèdits (Màxim 2 fulls a una sola cara entre totes les persones
integrants del grup).

1.1. Equip de recerca i enllaç als CVs
1.2. Activitats científiques o experiències relacionades amb la temàtica del
projecte/activitat
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2. Memòria explicativa del projecte de recerca/activitat
Cal explicar de forma detallada els objectius del projecte, la metodologia i els resultats
a obtenir (Màxim 2’5 pàgines).

3. Pressupost total del projecte
Cal indicar de manera detallada i desglossada tots els conceptes que es pretenen
finançar amb càrrec als pressupostos de l’IDP per al 2022
Despeses a finançar

Import

a) Adquisició de material inventariable o bibliogràfic directament relacionat amb
l’objecte de l’ajut.
€
€
€
€
b) Adquisició de material fungible.
€
€
€
€
c) Desplaçaments i viatges relacionats amb la recerca.
€
€
€
€
d) Altres despeses, degudament justificades i directament relacionades amb
l’assoliment dels objectius del projecte de recerca.
€
€
€
€
€

TOTAL SOL·LICITAT (màxim 10.000 €)

21

Modalitat C. Propostes de viatge i de traduccions
C.1. Propostes de suport a la traducció d’articles per a revistes internacionals o de
capítols de llibres a editorials estrangeres de reconegut prestigi
Bases
Annex 3

C.2. Propostes de suport a investigadors en les despeses de participació a
Congressos o estades curtes de recerca
Bases
Annex 4
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Modalitat C.1 Suport en forma de propostes per a la traducció o
revisió d’articles en llengües estrangeres per a la publicació a
revistes internacionals o de capítols de llibres a editorials
estrangeres de reconegut prestigi pel 2022.
L’Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona (en endavant, l’Observatori) convoca als
seus membres per a la presentació de propostes d’activitats i projectes de recerca per
a facilitar la traducció o revisió d’articles en llengües estrangeres per a la publicació a
revistes internacionals de reconegut prestigi durant l’any natural 2022. Les propostes
de suport estan adreçats especialment a joves investigadors adscrits a l’Observatori.
La convocatòria es regeix d’acord amb les BASES que consten a continuació.
La dotació total prevista per a la convocatòria de 2022 és de 1.500 € (mil cinc-cents
euros). La concessió del suport financer establert en aquesta convocatòria queda
supeditada a la disponibilitat pressupostària. A la vista del nombre de peticions el
Director pot, prèvia petició de la Comissió de Valoració, ampliar la dotació prevista.

BASES
1. Requisits per sol·licitar l’ajut de traducció o revisió
1. Mitjançant aquesta convocatòria es convoquen als membres de l’Observatori per
a presentar propostes de suport dirigides a facilitar la traducció o revisió d’articles en
llengües estrangeres per a la publicació a revistes internacionals de reconegut prestigi
durant l’any natural 2022. Les propostes de suport financer estan adreçats
preferentment a joves investigadors que siguin membres de l’Observatori o es trobin
adscrits al mateix. Aquesta categoria inclou els investigadors doctorals i els
investigadors i professors de menys de 35 anys, sempre que no siguin funcionaris o
personal laboral a temps complert de les Universitats o administracions públiques, sens
perjudici que es pugui presentar qualsevol altre personal investigador de l’Observatori
amb dedicació a temps complet.
2. Aquestes propostes de suport financer cobreixen les despeses de traducció i de
revisió d’articles o publicacions de caràcter científic que es presentin a revistes
internacionals de reconegut prestigi durant l’any natural 2022 i que tinguin rellevància
per a la visibilitat nacional i internacional de l‘Observatori, especialment en el marc de
les seves principals línies de recerca. Els investigadors es comprometen a indicar el
suport de l’Observatori a la publicació i/o la condició de membre del mateix.
3. Les persones sol·licitants han d’enviar el text original en català o castellà que serà
objecte de la traducció així com les possibles revistes a les que es presentarà. També
es podrà enviar la traducció pròpia que es vulgui presentar a revisió.
4. Cada investigador o investigadora pot sol·licitar com a màxim un ajut cada any
natural i per a un sol article. Si l’article ha estat signat per diversos autors que siguin
membres de l’IDP el fet de que s’hagin beneficiat en el mateix any d’un ajut en aquesta
modalitat de convocatòria no n’exclou la sol·licitud, però es tindrà en compte en la
priorització de la seva assignació
5. L’import subvencionat s’ha de destinar a finançar totes o part de les despeses de
traducció o revisió, només quan els grups de recerca (SGR) o els projectes de recerca
competitius en què participin les persones sol·licitants no en puguin cobrir la despesa,
en les quanties màximes següents:
- Despeses fins a 500 Euros de traducció a una altra llengua d’articles o
publicacions de caràcter científic que es presentin a revistes internacionals de
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reconegut prestigi durant l’any natural 2022. (Modalitat A)
- Despeses fins a 300 Euros de revisió de la redacció en una altra llengua d’articles
o publicacions de caràcter científic que es presentin a revistes internacionals de
reconegut prestigi durant l’any natural 2022. (Modalitat B)
El nombre de propostes que es concedeixin i el seu import estan limitats per les
disponibilitats pressupostàries existents. En el cas que hi hagi cofinançament, o que
s'hagi sol·licitat, cal que la persona beneficiària notifiqui aquesta circumstància a l'imprès
de sol·licitud per tal que es tingui en compte a l'hora de valorar i quantificar l'import de
l'ajut.
6. La traducció o revisió es pagaran directament per l’Observatori a l’empresa o
professional que, sota la normativa i el protocols interns de l’Observatori relatius a la
contractació de serveis externs, es resolgui contractar.

2. Documentació a presentar
1. Full de sol·licitud degudament emplenat, disponible a l’Annex 3 i a la pàgina web
de l’IDP (www.idpbarcelona.net).
2. La signatura de l’autor/s de l’article o del director o tutor de la seva investigació
doctoral (si és un doctorand).
3. Currículum de l’investigador o investigadora (o enllaç al web o repositori del
mateix).
4. Compromís de citació de l’Observatori de Dret Públic com a centre que dona
suport a la publicació de la recerca.
5. Article en la seva llengua inicial de redacció/traducció amb un breu resum en
català o castellà.
6. Modalitat d’ajut a la qual s’acull i detall de la quantitat sol·licitada.
3. Terminis per a presentar la sol·licitud
Les sol·licituds es podran presentar en qualsevol moment a l’Observatori, si bé les
mateixes es resoldran en dos períodes diferents:
15 de gener 2022, preferentment per a articles l’enviament dels quals a
una revista estigui previst per abans del 30 de maig de 2022.
1 de juny 2022, preferentment per a articles l’enviament dels quals a una
revista estigui previst per abans del 31 de desembre de 2022.
En aquestes dates, el Director de l’Observatori convocarà una Comissió de Valoració
amb membres de l’Observatori, per tal de resoldre i prioritzar les propostes dins els
trenta dies naturals posteriors. La Comissió haurà de reservar una quantitat suficient
per tal que a la segona convocatòria puguin presentar-se altres peticions. No podran
ser membres de la Comissió aquelles persones que puguin tenir un interès directe en
la mateixa, per haver presentat una sol·licitud ells mateixos o ser tutors o directors
d’algun dels sol·licitants.
Les propostes s'hauran d'enviar per correu electrònic (idp@ub.edu) a l'atenció del
director de l'Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona. Caldrà indicar com a assumpte
“Convocatòria IDP” i la concreta modalitat de suport a la que es presenta la proposta.

4. Criteris i procés de selecció:
1. En el procés de selecció la Comissió Avaluadora tindrà en compte els criteris de
priorització següents:
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• Data d’obtenció del títol de doctor o doctora o data prevista de la seva defensa,
afavorint els investigadors més novells sobre els sèniors.
• Personal investigador, amb dedicació a temps complet o parcial, sense
vinculació permanent a la universitat, que estigui en procés de consolidació i que
tingui una clara projecció acadèmica.
• Currículum de l’ investigador o investigadora.
• Participació en l’equip investigador o en l’equip de treball d’un projecte de
recerca competitiu finançat durant els tres darrers anys.
• L’existència de cofinançament concedit o sol·licitat.
• Impacte de la proposta en la visibilitat de les línies de recerca de l’Observatori.
La Comissió de Valoració de l’Observatori pot determinar criteris addicionals, si s’escau.
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Annex 3
CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES DE SUPORT INDIVIDUALS A PUBLICACIONS O MOBILITAT.
MODALITAT C.1 PROPOSTES A PUBLICACIONS
CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES DE RECERCA IDP 2022

1. Dades de la persona responsable del projecte/activitat
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Tipus identificador
NIF / NIE

Número Identificador

Càrrec o
departament
Dades de contacte

Telèfon mòbil:
Adreça de correu electrònic:

2. Breu resum de l’article i rellevància del mateix dins les línies de recerca de l’Observatori
(Màxim 500 paraules)
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3. Tipus i quantia de l’ajut sol·licitat
Tipus d’ajut sol·licitat
Traducció (A)
Revisió (B)
Quantitat sol·licitada
•

Traducció__________________

•

Revisió ____________
TOTAL_____________

Disposa de cofinançament concedit o sol·licitat?
Sí, detallar_____________________________________________________
No.
Detalleu el motiu pel qual no podeu beneficiar-vos de convocatòries similars (Facultat,
Ministeri, etc..) o de fons procedents de projectes SGR, I+D, etc…)

4. Llibre o revista/es a les que es pretén presentar el capítol de llibre o l’article o
cap un cop traduït/revisat (detalleu revista o editorial i indicis de qualitat o excel·lència)

Documents adjunts:
Document d’acceptació de la estada, comunicació o ponència que es presenta
al congrés o reunió científica internacional (document adjunt).
Currículum de l’investigador o investigadora (document adjunt) o enllaç a
Acadèmia, LinkedIn,)_____________________________________________
Article en llengua original a traduir i/o versió en traducció pròpia si és per a
revisió (document adjunt).

Compromís de citació. El sotasignant es compromet a realitzar les gestions oportunes
amb la Revista per tal de citar a l’article el suport rebut de l’Observatori per a la seva
publicació.
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Data:

Signatura de l’investigador beneficiari de l’ajut

Contrasignatura del membre de l’Observatori que l’avala (només si el sol·licitant és
un doctorand adscrit)
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Modalitat C.2. Propostes de suport financer per a estades curtes
de recerca o participació a Congressos internacionals dels
membres de l’Observatori pel 2022
L’Observatori convoca propostes de mobilitat per a estades curtes de recerca o
assistència a congressos internacionals durant l’any natural 2022, especialment
adreçats a joves investigadors adscrits a l’Observatori. La convocatòria es regeix
d’acord amb les BASES que consten a continuació.
La dotació total prevista per a la convocatòria de 2022 és de 3.000 € (tres mil euros).
La concessió del suport financer establert en aquesta convocatòria queda supeditada
a la disponibilitat pressupostària. A la vista del nombre de peticions el Director pot,
prèvia petició de la Comissió de Valoració, ampliar la dotació prevista.

BASES
1. Requisits per sol·licitar l’ajut de mobilitat
1. Mitjançant aquesta convocatòria es convoquen propostes de suport financer a la
mobilitat, especialment adreçats a joves investigadors que siguin membres de
l’Observatori o es trobin adscrits al mateix que gaudiran dels mateixos amb preferència.
Aquesta categoria inclou els investigadors doctorals i els investigadors i professors de
menys de 35 anys, sempre que no siguin funcionaris o personal laboral a temps
complert de les universitats o administracions públiques, sens perjudici que es pugui
presentar altre personal investigador sènior amb dedicació a temps complet.
2. Aquests mesures de Suport financer cobreixen estades curtes de recerca,
assistència a congressos internacionals o a altres reunions internacionals de caràcter
científic que es duguin a terme durant l’any natural 2022 i que tinguin rellevància per a
la visibilitat nacional i internacional de la Observatori, especialment en el marc de les
seves principals línies de recerca.
3. Les persones sol·licitants han de participar en el congrés internacional o a la reunió
de caràcter científic amb la presentació d'un treball original de recerca, en la forma de
comunicació o de ponència. La presentació d’aquesta ponència o comunicació ha de
ser expressament acceptada per l’organització del congrés o reunió científica.
4. Cada investigador o investigadora pot sol·licitar com a màxim un ajut cada any
natural, i només es pot sol·licitar un ajut per ponència o comunicació. En el cas que hi
hagi cofinançament, o que s'hagi sol·licitat, cal que la persona beneficiària notifiqui
aquesta circumstància a l'imprès de sol·licitud per tal que es tingui en compte a l'hora
de valorar i quantificar l'import de l'ajut.
5. L’import subvencionat s’ha de destinar a finançar part de les despeses de la
inscripció al congrés i al viatge, només quan els grups de recerca (SGR) o els projectes
de recerca competitius en què participin les persones sol·licitants no en puguin cobrir
la despesa, en les quanties màximes següents:
- Estada o assistència a un congrés internacional a Espanya: fins a un màxim de
400 €.
- Estada o assistència a un congrés internacional a Europa o al Magrib: fins a un
màxim de 600 €.
- Estada o assistència a un congrés internacional a la resta del món: fins a un
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màxim de 950 €.
El suport financer ofert per l’Observatori té com a referència una duració de 4 dies
naturals, s’afegiran 80 Euros addicionals per dia d’estada fins a un màxim de 8 dies
naturals. El nombre de propostes de suport que es concedeixin i el seu import estan
limitats per les disponibilitats pressupostàries existents.
6. La justificació de les despeses econòmiques originades per l’assistència al congrés,
i de l’acceptació i presentació de la ponència o comunicació, s’han de presentar a la
Secretari de l’Observatori abans de l’estada curta o Congrés, o en el termini màxim de
dos mesos des de l’acabament de la mateixa.
2: Documentació a presentar
1. Full de sol·licitud degudament emplenat, disponible a l’Annex 4 i a la pàgina web
de l’IDP (www.idpbarcelona.net).
2. La signatura de l’investigador/a sol·licitant i director/a o tutor/a de la seva
investigació doctoral (si és un doctorand).
3. Currículum de l’investigador o investigadora.
4. Document d’acceptació de la estada, comunicació o ponència que es presenta
al congrés o reunió científica internacional.
5. Breu resum de la comunicació o ponència que es presenta al congrés o reunió
científica internacional, o del projecte de publicació resultat de l’estada.
6. Detall de la quantitat sol·licitada en concepte de viatge, manutenció, allotjament
i, si escau, d’inscripció al congrés o reunió científica internacional.
7. Si n‘hi ha, detall del cofinançament concedit o sol·licitat.

3. Terminis per a presentar la sol·licitud
Les sol·licituds es podran presentar en qualsevol moment a l’Observatori, si bé les
mateixes es resoldran en dos períodes diferents:
15 de gener 2022, preferentment per a mobilitats l’inici de les quals estigui
previst per abans del 30 de maig de 2022.
1 de juny 2022, preferentment per a mobilitats l’inici de les quals estigui
previst per abans del 31 de desembre de 2022.
En aquestes dates, el director de l’Observatori convocarà una Comissió de Valoració
amb membres de l’Observatori, per tal de resoldre i prioritzar les sol·licituds formulades
dins els trenta dies naturals posteriors. La Comissió haurà de reservar una quantitat
suficient per a que la segona convocatòria es puguin presentar altres peticions. No
podran ser membres de la Comissió aquells que puguin tenir un interès directe en la
mateixa, per haver presentat una sol·licitud ells/es mateixos/es o un/a doctorand/a sota
la seva direcció o tutela.
Les propostes s'hauran d'enviar per correu electrònic (idp@ub.edu) a l'atenció del
director de l'Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona. Caldrà indicar com a assumpte
“Convocatòria IDP” i la concreta modalitat de suport a la que es presenta la proposta.

4. Criteris i procés de selecció:
En el procés de selecció Comissió Avaluadora tindrà en compte els criteris de
priorització següents:
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• Data de l’obtenció del títol de doctor o doctora, o data prevista de la seva
obtenció, afavorint els investigadors més novells sobre els més sèniors.
• Personal investigador, amb dedicació a temps complet, sense vinculació
permanent a la universitat, que estigui en procés de consolidació i que tingui una
clara projecció acadèmica.
• Currículum de l’ investigador o investigadora.
• Participació en l’equip investigador o en l’equip de treball d’un projecte de
recerca competitiu finançat durant els tres darrers anys.
• L’existència de cofinançament concedit o sol·licitat.
• Impacte de la proposta de mobilitat en les línies de recerca de l’Observatori.
La Comissió de Valoració de l’Observatori pot determinar criteris addicionals, si s’escau.
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Annex 4
CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES DE SUPORT INDIVIDUALS A PUBLICACIONS O MOBILITAT.
MODALITAT C.2. SUPORT A LA MOBILITAT
CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES DE RECERCA IDP 2022

1. Dades de la persona sol·licitant
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Tipus identificador
NIF / NIE

Número Identificador

Càrrec i/o
Departament
Dades de contacte

Telèfon mòbil:
Adreça de correu electrònic:

2. Tipus d’ajut a la mobilitat sol·licitat
Estada de recerca
Inscripció a Congrés amb presentació de ponència
Assistència a reunions de caràcter científic
Dates previstes: De_____________ fins a ____________ (Nombre de dies:___)

3. Resum de l’activitat de mobilitat
Breu explicació del motiu o objecte de l’estada, congrés o reunió, i rellevància dins les línies
de recerca de l’Observatori. (Màxim 500 paraules)
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4. Disposa de cofinançament concedit o sol·licitat?
No.
Sí, detalleu-lo: _____________________________________________

Detalleu el motiu pel qual no podeu beneficiar-vos de convocatòries similars (Facultat,
Ministeri, etc..) o de fons procedents de projectes SGR, I+D, etc…)

5. Currículum del/de la sol·licitant
incloeu un enllaç al vostre CV (en línia) i/o feu esment breument d’aquelles activitats
científiques i/o professionals o experiències més destacades amb especial incidència
per l’activitat de mobilitat proposada. (Màxim 1 full a una sola cara entre totes les
persones integrants del grup).

5. Quantia sol·licitada
Despeses a finançar

Import

a) Viatge/s.
€
€
b) Manutenció
€
€
c) Allotjament.
€
€
d) Altres despeses, degudament justificades i directament relacionades amb
l’assoliment dels objectius de l’activitat de mobilitat.
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€
€
€
€

Inscripció a Congressos, etc..
TOTAL SOL·LICITAT (màxim 300 €)

Documents adjunts:
Document d’acceptació de la estada, comunicació o ponència que es presenta
al congrés o reunió científica internacional (document adjunt).
Currículum de l’investigador o investigadora (document adjunt) o enllaç a
Academia,
LinkedIn,..)._____________________________________________________
_____
Breu resum de la comunicació o ponència que es presenta al congrés o reunió
científica internacional, o del projecte de publicació resultat de l’estada.
(document adjunt).

Data i signatura de l’investigador/a beneficiari de l’ajut

Contrasignatura del membre de l’Observatori que l’avala (només si el sol·licitant és
un/a doctorand/a adscrit)
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