
 

 
 
BASES DEL CONCURS PER AL DISSENY DEL TROFEU 
DELS PREMIS “CIÈNCIES AMBIENTALS”  

 

 

PRESENTACIÓ   

Els Premis Ciències Ambientals reconeixen anualment els estudiants, investigadors i professionals 

de les Ciències Ambientals i van ser impulsats l’any 2012 pel Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya 

(COAMB) i l’Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA). 

El present concurs pretén, en la cinquena edició dels Premis, cercar un nou disseny per al trofeu 

que es lliurarà al guanyador de cadascuna de les cinc categories dels Premis (Projecte o treball de 

final d’estudis, Activitat de recerca, Iniciativa empresarial, Comunicació ambiental, i Treball de 

recerca de batxillerat) així com facilitar la seva fabricació amb criteris de sostenibilitat. 

 

CLÀUSULES 

Primera. L'objecte del present concurs és que els participants presentin un disseny per als trofeus 

dels Premis Ciències Ambientals. 

Segona. El concurs està obert a professionals, particulars i empreses, sempre i quan es compleixin 

les presents bases. 

Tercera. El disseny tindrà en compte les següents condicions: 

 

Fabricació digital 

· El disseny estarà pensat per la fabricació digital del trofeu a l’Ateneu de Fabricació Digital La 

Fàbrica del Sol. 

 

Sostenibilitat 

· El trofeu serà monomaterial, elaborat d’una sola peça en impressió 3D. 

· El disseny del trofeu tindrà en compte les oportunitats de multifuncionalitat de l’objecte. Es 

valorarà que el guardó sigui un objecte com a mínim amb una doble funció, és a dir que a banda 
de ser un guardó tingui una segona o fins i tot una tercera utilitat. 
 

http://ateneusdefabricacio.barcelona.cat/directori/ateneu-de-fabricacio-fabrica-del-sol/
http://ateneusdefabricacio.barcelona.cat/directori/ateneu-de-fabricacio-fabrica-del-sol/


 

· El monomaterial emprat per imprimir en 3D seran materials plàstics d'origen vegetal (PLA) o 
reciclat (Laywood, Laybrick, rePLA). 
 
· La matèria primera la pot facilitar el guanyador del concurs o bé aquest podrà disposar dels 

materials que ofereix l’Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol. Els participants poden informar-

se i comprovar al mateix Ateneu les característiques d’alguns d’aquests materials. 

 
 
Requisits tècnics 

1. L’arxiu 3D amb el disseny del premi per imprimir s’haurà de lliurar en stl. o bé en obj.  
 
 

2. Els dissenys presentats a concurs han de complir amb les següents característiques: 
 

a. Tenir unes mides d’entre 15 i 40 cm cúbics 
 

b. Permetre la diferenciació del guardó destinat a cadascuna de les 5 categories, i 
incorporar la llegenda “5ns Premis Ciències Ambientals” i el nom de la categoria, o 
bé permetre que la llegenda sigui afegida. Per a aquest efecte es demana un espai 
mínim de 4 x 4 cm on testificar el premi que s’ha guanyat. 

 
3.     Els dissenys han de poder ser fabricats amb la impressora 3D Rep Rap BCN 3D+ 

 
Trobareu la informació detallada de la impressora i els materials amb els que pot treballar dins 

l’apartat de l’Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol del web 

http://ateneusdefabricacio.barcelona.cat/  

 
Llicències i drets d’autor 

El disseny del trofeu, dintre de la filosofia d’acció dels Ateneus de Fabricació Digital, es compartirà 

en codi obert amb llicència Creative Commons a la xarxa.  

 

Fabricació i lliurament del trofeu  

El guanyador del disseny haurà de fabricar, a les instal·lacions de l’Ateneu, cinc exemplars dels 

trofeus i lliurar-los als organitzadors del concurs amb data límit del 4 de novembre de 2016. 

 

Quarta. La DOTACIÓ que percebrà el guanyador/a del concurs serà: 

· Una dotació econòmica de 150 euros. 

http://ateneusdefabricacio.barcelona.cat/


 

· Suport, formació i assistència tècnica per a la fabricació del trofeu per part d’un tècnic 

especialista de l’Ateneu de Fabricació, que li permetrà conèixer el funcionament de les diferents 

màquines de fabricació digital. 

· Difusió a través dels canals de comunicació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) i 

de l’Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA) i de la Xarxa d’Ateneus de Fabricació de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Cinquena. Presentació de les propostes de disseny. 

Per tal d’inscriure’s al concurs els participants hauran d’omplir el formulari en línia que trobaran a 

la secció dedicada al concurs al web del COAMB.  

A més, faran arribar el briefing del disseny proposat que es presenta a la convocatòria del concurs 

i una declaració signada d'autoria original del disseny (ANNEX I) a l’adreça electrònica: 

premisambientals@coamb.cat.  

 

El briefing tindrà una extensió màxima de 2 fulls A3 (4 pàgines a doble cara) i inclourà com a 

mínim:  

 Descripció del concepte darrere el disseny proposat, 

 Descripció del material que emprarà el trofeu i justificació del seu origen vegetal o reciclat 

 Renderització 3D i a color del disseny, amb com a mínim 3 vistes diferents de l’objecte 

 

Si la comissió organitzadora considera que la proposta presentada no s'adiu amb l’objectiu 

d’aquesta convocatòria, o no presenta els requisits establerts en aquestes bases, serà degudament 

justificat i la proposta serà retirada abans d’accedir a la fase de valoració.  

La comissió organitzadora estarà formada per un membre dels Serveis Tècnics del COAMB, un 

membre de la Junta del COAMB, un membre de la Junta de l’ACCA i un membre de l’Ateneu de 

Fabricació de la Fàbrica del Sol. 

 

Sisena. CALENDARI  

El present concurs s’inicia el dia 28 de juny de 2016 . 

El termini per a l’enviament de les propostes clou el dimarts 6 de setembre de 2016 a les 23.59 

hores.  



 

Tots els terminis a tenir en compte en la present convocatòria es resumeixen a continuació:  

- Presentació de les candidatures: del 28 de juny al 6 de setembre de 2016 a les 23:59 

hores. 

- Fase de valoració de les candidatures per part del jurat: del 12 al 16 de setembre.   

- Veredicte i anunci del guanyador: 19 de setembre del 2016.   

-  Fabricació del trofeu: a partir del 20 de setembre. 

- Lliurament dels trofeus dels Premis Ciències Ambientals: 24 de novembre de 2016. 

 

Setena. Jurat i criteris de valoració 

El Jurat del concurs per al disseny del trofeu dels Premis Ciències Ambientals estarà format per un 

membre de la Junta del COAMB, un membre de la Junta de l’ACCA, un membre d'un centre 

tecnològic d'ecodisseny i un membre de l’Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol. 

Les propostes s’hauran d’ajustar als requisits que s’estableixen en aquestes bases. Si no és així, es 

desqualificaran automàticament de la fase de valoració del premi. 

 

El jurat valorarà les propostes sobre 10 punts, segons el barem següent: 

- Representació dels valors de les ciències ambientals: fins a 2 punts     

- Concepte del trofeu: fins a 2 punts  

- Sostenibilitat / Petjada ambiental del trofeu / Ecodisseny: fins a 2 punts 

- Multifuncionalitat: fins a 2 punts 

- Originalitat i innovació: fins a 2 punts 

 

Vuitena. Compromisos 

La inscripció al concurs per al disseny del trofeu dels Premis Ciències Ambientals és gratuïta, i 

podrà participar-hi qualsevol persona d’acord amb els requisits d’aquestes bases, exceptuant-ne 

els membres del Jurat i de la comissió organitzadora.   

La participació al concurs es limita a la presentació d’un màxim de tres dissenys per persona física 

o jurídica.  



 

Els dissenys que es presentin han de ser originals, si bé poden haver estat presentats en altres 

convocatòries, sempre i quan no hagin estat premiats ni la convocatòria estigui pendent de 

resolució.  

 

Els participants es comprometen a: 

- Cedir gratuïtament els drets d’ús del disseny en codi obert a l’ACCA i el COAMB en tot allò 

relacionat amb el desenvolupament, difusió i promoció dels trofeus dels premis. 

- Certificar que no es vulneren els drets de tercers en els dissenys presentats al concurs. Així, es 

responsabilitzaran de les reclamacions per drets d’imatge de tercers o d’entitats de dret de 

propietat intel·lectual que presentin reclamacions. 

- No utilitzar la participació al concurs amb fins publicitaris de productes, marques, béns o serveis 

comercials de tercers.  

- Fabricar 5 còpies del disseny guanyador a l’Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol o en el seu 

defecte a algun altre Ateneu de la Xarxa d’Ateneus de Fabricació de l’Ajuntament de Barcelona 

abans del dia 30 d’octubre de 2016. 

- Imprimir aquestes 5 còpies del guardó amb els materials detallats en el projecte de la proposta 

guanyadora. 

- Lliurar els trofeus i els arxius digitals als organitzadors, en el format indicat, (ACCA i COAMB) 

abans del 4 de novembre de 2016. 

 

Els organitzadors i col·laboradors, per la seva banda, es comprometen a no fer servir cap dels 

originals rebuts amb finalitats lucratives. 

 

Novena. Veredicte i publicitat  

La comissió organitzadora es posarà en contacte amb el guanyador per telèfon i/o, correu 

electrònic, a fi d'informar-lo del veredicte així com donar-li el suport per a la fabricació dels 

trofeus.  

Els nom del guanyador del concurs i del seu disseny es farà públic a través de les pàgines web de 

l’ACCA i del COAMB, de les xarxes socials respectives amb l’etiqueta #premisambientals i a través 

dels canals de comunicació habituals de les entitats organitzadores. 

 

 



 

Desena. Protecció de dades de caràcter personal 

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal, els participants queden informats que les dades personals facilitades en el 

moment de participar en el concurs  per al disseny del trofeu dels Premis Ciències Ambientals 

s'incorporaran a un fitxer de dades titularitat del COAMB, i seran tractades amb l'única finalitat de 

desenvolupar la participació en el concurs, i ho autoritzen. Els participants garanteixen que les 

dades facilitades són correctes. 

Els participants queden igualment informats que les seves dades personals relatives al nom i a 

l'edat seran utilitzades en les publicacions relatives al desenvolupament del concurs, i en la 

publicació i activitats de difusió del mateix, i ho autoritzen. 

 

La participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEX I 

Model de declaració signada d'autoria del disseny original 

 

_______________________________________(NOM) amb DNI ______________________ i 

adreça ___________________________________ en representació de l'empresa (opcional) 

_________________________amb NIF (opcional)_________________________ 

 

Declaro: 

Que el disseny presentat al CONCURS PER AL DISSENY DEL TROFEU DELS PREMIS “CIÈNCIES 

AMBIENTALS” de l'any 2016 és un disseny ORIGINAL i el sotasignat/ada n'és l'autor/a. 

Que el disseny no ha estat guardonat en cap altre concurs o premi. 

Que el disseny no està pendent de resolució en cap altre concurs o premi. 

Que el sotasignat/ada accepta TOTES les clàusules especificades en les BASES DEL CONCURS PER 

AL DISSENY DEL TROFEU DELS PREMIS “CIÈNCIES AMBIENTALS” de l'any 2016. 

 

A ____________________ a, ____(DIA) de _____(MES) de 2016   

 

NOM: 

SIGNATURA: 


