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Per a més informació
Departament de Filologia Catalana 

de la Universitat Rovira i Virgili
Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona

Telèfon: 977 558 132
A/e: pere.navarro@urv.cat
http://www.urv.cat/dfilcat/

La Fundació URV, a través del Departament 
de Filologia Catalana i amb el suport de la 
Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, convoca el II Premi Ramon Amigó 
i Anglès. El Premi Ramon Amigó i Anglès es 
concedeix a treballs de recerca que tinguin 
com a objectiu la confecció d’inventaris de 
noms de lloc i de persona. En igualtat de 
condicions es valoraran preferentment els 
treballs que ajudin a acabar de completar 
l’estudi de l’àrea geogràfica corresponent a 
l’àmbit de la Universitat Rovira i Virgili.

a 
p

ro
je

ct
es

 d
’in

ve
st

ig
ac

ió
 

en
 l’

àm
b

it
 d

e 
l’o

n
om

às
ti

ca
 c

at
al

an
a

Amb el suport de

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura



BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Àmbit d’aplicació
El Premi s’atorga a un projecte de recerca que tingui com a ob-
jectiu la confecció d’un inventari de noms de lloc i de persona. 
En igualtat de condicions es valoraran preferentment els treballs 
que ajudin a acabar de completar l’estudi de l’àrea geogràfica 
corresponent a l’àmbit de la Universitat Rovira i Virgili.

2. Quantia
L’import total del Premi és de 6.000 € i el termini de realització 
del treball és de dos anys.

3. Persones beneficiàries
Poden beneficiar-se d’aquest Premi les persones que presentin 
projectes centrats en l’àmbit lingüístic català, i poden fer-ho in-
dividualment o en equip.

4. Documentació requerida
• Formulari de presentació al Premi.
• Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona o perso-

nes sol·licitants.
• Currículum del sol·licitant o de les persones que es presen-

ten al Premi.
• Projecte en què s’expliqui la recerca a desenvolupar, meto-

dologia, pla de treball i resultats previstos.

5. Projectes i termini de presentació
Els projectes han de ser enviats a:

Departament de Filologia Catalana de la URV
Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona
i per correu electrònic a pere.navarro@urv.cat

El termini de presentació dels projectes finalitza al 15 d’octubre 
de 2018. No s’admetran sol·licituds amb data d’admissió de cor-
reus posterior al termini de la convocatòria.

6. Avaluació i selecció
Els projectes seran examinats per un jurat que estarà integrat per 
5 membres, que seran designats lliurement pel Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Filo-
logia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut d’Estudis 

Catalans, entre els quals hi haurà d’haver un professor pertanyent als 
estudis de llengua catalana d’una altra universitat de l’àmbit lingüístic 
català i el professor vinculat a la matèria d’Onomàstica del Departa-
ment de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, que actua-
rà com a secretari del jurat. El jurat podrà convocar les persones que 
s’hagin presentat al Premi a fi de sol·licitar-los qualsevol aclariment.

En qualsevol cas, no s’admetran projectes de sol·licitants que hagin 
estat premiats en les dues edicions anteriors del Premi.

7. Criteris de valoració
a) Interès científic del projecte presentat.
b) Metodologia de treball.
c) Currículum del sol·licitant o sol·licitants que presenten la proposta.
d) Grau d’interès de la proposta.
e) Àrea geogràfica a la qual pertanyi el terme objecte d’estudi.

8. Resolució
El jurat serà l’encarregat de resoldre la concessió del Premi, tenint en 
compte els projectes. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic 
durant el mes de novembre de 2018. L’atorgament o la denegació del 
Premi es notificarà per escrit a la persona o persones interessades en 
un termini de deu dies des de la data de resolució. Els projectes no 
seleccionats es podran recollir en el termini d’un mes.

9. Forma de pagament del Premi
En el moment de la concessió del Premi es realitzarà un primer paga-
ment del 40% de l’import total; el 30% es farà efectiu a la fi del primer 
any, en el moment de la presentació d’un informe sobre l’evolució de 
la recerca, i el 30% restant un cop finalitzada la recerca, al final del se-
gon any (comptador a partir de la notificació a la persona o persones 
interessades).

10. Presentació del treball
Les persones beneficiàries hauran de presentar la investigació finalit-
zada com a màxim un mes després de la fi del segon any. Del treball 
resultant de la investigació se n’hauran de lliurar tres exemplars en 
suport paper al Departament de Filologia Catalana de la Universitat 
Rovira i Virgili. També s’haurà de presentar en suport digital.

11. Obligacions de les persones beneficiàries
A més de l’obligació descrita a la base 10, les persones beneficiàries 
del Premi es comprometen a proporcionar en tot moment la informa-
ció que pugui ser requerida per part de l’entitat convocant.

12. Renúncia
Si les persones beneficiàries han de renunciar al Premi concedit, 
ho hauran de comunicar per escrit al Departament de Filologia 
Catalana de la Universitat Rovira i Virgili i fer-hi constar els mo-
tius de la renúncia. En el cas que ja s’hagi percebut una part de 
l’import del Premi s’haurà de reintegrar juntament amb els inte-
ressos meritats. En aquest cas, el jurat valorarà la conveniència 
de concedir el Premi a la segona proposta més ben valorada i, 
si és el cas, d’adaptar els terminis previstos.

13. Revocació
Es podrà procedir a la revocació total o parcial de l’ajut en els 
supòsits següents:
a) L’incompliment de l’obligació de presentar el treball dins el 

termini.
b) La desviació respecte del projecte inicial presentat, prèvia 

audiència amb la persona o persones interessades.
c)  L’incompliment de les obligacions previstes en aquestes ba-

ses.

14. Propietat intel·lectual
L’entitat convocant es reserva el dret de publicar el resum per 
compte propi o en una publicació de caire cultural, científica i/o 
per qualsevol altre mitjà de difusió que consideri adient. De la 
mateixa manera, es reserva el dret de la publicació íntegra de 
la recerca o d’arribar a un acord amb d’altres entitats per fer-ne 
una publicació conjunta.

Si en el termini de dos anys no s’hagués exercit aquest dret, 
l’autor o autors podran disposar lliurement de la publicació 
del treball, fent constar, en cada edició que se’n pugui fer, una 
menció expressa a l’ajut concedit, a la portada o contraportada, 
i n’hauran de lliurar 4 exemplars per a la Direcció General de 
Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i per al Departament de Filologia Catalana de la 
Universitat Rovira i Virgili.

Si l’entitat convocant es fa càrrec de la primera edició, lliura-
rà una cinquantena d’exemplars a l’autor o autors en concepte 
de drets d’autor.

La presentació del projecte comporta l’acceptació d’aques-
tes bases i de la resolució del jurat, que serà inapel·lable.




