BASES DE LA QUARTA EDICIÓ DELS PREMIS “CIÈNCIES AMBIENTALS”
PRESENTACIÓ

La primera Conferència de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament
Sostenible, a Rio de Janeiro el 1992 (Conferència de Rio, d‟ara en endavant),
va constituir les bases per al desenvolupament de les principals polítiques
ambientals internacionals, que han contribuït a situar els aspectes ambientals
en les agendes polítiques, a augmentar la consciència i a promoure la
responsabilitat ambiental entre les organitzacions de la societat civil i els
individus.
Vint-i-tres anys després d‟aquell 1992, trobem a Catalunya un col·lectiu en
plena consolidació, integrat per estudiants, acadèmics, professionals,
organitzacions i entitats de les ciències ambientals, preparat per donar
resposta als nous reptes emergents de la societat i el planeta per a les
properes dècades.
Com a reconeixement a la trajectòria d‟uns estudis que han format i seguiran
capacitant futurs professionals de les ciències ambientals a Catalunya, a la
recerca interdisciplinar, a la iniciativa empresarial en el sector del medi
ambient, i al treball per comunicar els reptes de la sostenibilitat ambiental, es
convoca la quarta edició dels Premis “Ciències Ambientals”.
L'objectiu és fer notar a la societat catalana el paper del col·lectiu de les
ciències ambientals en els grans canvis d‟aquest segle XXI, i contribuir a la
il·lusió amb el present i el futur de la professió al nostre país, a través d‟un
esdeveniment de referència i de periodicitat anual.
CLÀUSULES
Primera. Objecte

L'objecte del present premi és que els participants presentin un projecte o
treball de final d‟estudis; una iniciativa empresarial; un treball de recerca; una
activitat o campanya de comunicació en l‟àmbit del medi ambient i la
sostenibilitat.
L‟organització i el desenvolupament del premi anirà a càrrec del Col·legi
d‟Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) i l‟Associació Catalana de Ciències
Ambientals (ACCA), amb la col·laboració de les universitats que imparteixen
els estudis de Ciències Ambientals a Catalunyai, i altres institucions i entitats
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del sector públic i privat, de referència en l‟àmbit del medi ambient i la
sostenibilitat.
Segona. Difusió
El portal web www.coamb.cat i el Twitter #premisambientals són els dos
entorns principals al voltant dels quals s‟articulen els premis i la relació amb
els participants, des de la data de la publicació de les bases a la pàgina web
del COAMB i fins a la data de resolució i lliurament dels mateixos.
Es farà difusió de les propostes pre-seleccionades i de les guanyadores, a
través dels mitjans de comunicació de les entitats organitzadores i
col·laboradores.
Tercera. Participants
El premi està adreçat als estudiants d‟últim curs dels estudis de Ciències
Ambientals que imparteixen les universitats catalanes, titulats en Ciències
Ambientals, investigadors, professionals, empreses i entitats de l‟àmbit del
medi ambient i la sostenibilitat del sector públic i privat, que desenvolupin la
seva activitat principalment a Catalunya.
Quarta. Categories
S‟estableixen quatre categories:
-

Categoria 1. “Projecte o treball de final d‟estudis”: estudiants universitaris
de darrer curs dels estudis de Grau en Ciències Ambientals que
imparteixen les universitats catalanes. S‟hi podran presentar projectes o
treballs de final d‟estudis realitzats pels estudiants esmentats.

-

Categoria 2. „Activitat de recerca‟: estudiants dels programes oficials de
postgrau (doctorat i màster), personal docent i d‟investigació, vinculats a
universitats, centres i instituts de recerca en l‟àmbit del medi ambient i la
sostenibilitat a Catalunya. S‟hi podran presentar articles, estudis o
projectes concrets de recerca realitzats pels estudiants, personal docent i
d‟investigació esmentats.

-

Categoria
3.
„Iniciativa
empresarial‟:
empreses,
emprenedors,
organitzacions i entitats, amb seu social a Catalunya, que treballen en
l‟àmbit del medi ambient i la sostenibilitat. S‟hi podran presentar treballs,
projectes o iniciatives empresarials concretes realitzades per les
organitzacions esmentades, tant si són emergents com si disposen d‟una
trajectòria consolidada.
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-

Categoria 4. ‟Comunicació ambiental‟: ambientòlegs, entitats ecologistes,
associacions, tècnics d‟ajuntaments, consultories ambientals, centres
d‟educació ambiental i professionals de l‟àmbit de la comunicació
ambiental, que hagin dut a terme activitats orientades a la societat
catalana. S‟hi podran presentar treballs, campanyes, projectes o iniciatives,
enteses com a eines per a divulgar iniciatives relacionades amb el medi
ambient, realitzades per les persones amb els perfils esmentats, amb
l‟objectiu principal de comunicar i donar a conèixer els projectes.

S‟establiran premis específics per a cadascuna de les categories, tal com
s‟explica en la clàusula novena d‟aquestes bases.
Cinquena. Presentació i format de les candidatures
Per tal d‟inscriure‟s al premi tots els participants hauran d‟omplir el formulari en
línia que trobaran a la secció dedicada als Premis en el web del COAMB. A
més, faran arribar la candidatura del projecte, treball o iniciativa que es
presenta a la convocatòria del premi per a l‟any 2015 a l‟adreça de correu
electrònic premisambientals@coamb.cat.
Per a les categories “Projecte o treball de final d‟estudis” i “Activitat de
recerca” la candidatura inclourà el formulari d‟inscripció1 complet i un resum
executiu, de com a mínim dues pàgines i un màxim de quatre que haurà de
contenir la següent informació:







Temàtica i descripció
Objectius
Metodologia
Resultats
Aplicacions i/ o beneficis socioambientals
Altres dades d‟interès.

Per a les categories “Iniciativa empresarial” i “Comunicació ambiental”, la
candidatura inclourà el formulari d‟inscripció2 complet i una presentació en
PowerPoint o similar d‟extensió entre 20 i 40 diapositives, que pot contenir (de
forma orientativa) la següent informació:
 Detecció de les necessitats (ambientals, socials, empresarials)
 Públic/sector objectiu/destinatari
 Objectius generals i operatius
1
Contingut del formulari categories 1 i 2: Títol; Categoria de participació als Premis “Ciències Ambientals”;
Autoria /; Nom de les persones investigadores participants.
2
Contingut del formulari categories 3 i 4: Títol de la iniciativa; Categoria de participació als Premis “Ciències
Ambientals” ; Presentació de l‟empresa/ autors.
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Actuacions desenvolupades
Balanç de resultats (ambientals, econòmics, socials).
Altres dades d‟interès

S‟estableixen diversos requisits segons la categoria:
-

Categoria “Projecte o treball de final d‟estudis”: s‟hi pot participar de forma
individual o col·lectiva, segons l‟autoria dels projectes o treballs de final
d‟estudis individuals o en grup, defensats durant o posteriorment a l‟any
2014. Els projectes o treballs de final d‟estudis han d‟estar emmarcats dins
l‟assignatura de “Projectes” o de “Treball de fi de grau”, d‟acord amb les
respectives universitats.
Els participants acreditaran, a través d'una declaració signada per la
universitat d‟origen, que el treball presentat es correspon amb els requisits
esmentats per aquesta categoria, i aportaran còpia de la matrícula a les
assignatures esmentades. Preferentment, la documentació hauria
d‟incloure la qualificació obtinguda.

-

Categoria „Activitat de recerca‟: s‟hi pot participar de forma individual o
col·lectiva, segons l‟autoria dels treballs de recerca defensats o publicats
durant o posteriorment a l‟any 2014.
Els participants acreditaran, a través d'una declaració signada, la seva
vinculació a la universitat, el centre o l‟institut de recerca en l‟àmbit del
medi ambient i la sostenibilitat a Catalunya on desenvolupen o
desenvolupaven la seva activitat en el moment de la realització de la
recerca.

-

Categoria „Iniciativa empresarial‟: s‟hi pot participar de forma individual o
col·lectiva, en representació de les empreses, emprenedors,
organitzacions i entitats, amb seu social a Catalunya.
Els participants acreditaran a través d'una declaració signada la seva
vinculació a l‟empresa, organització o entitat, i aportaran còpia de les
escriptures sobre la constitució i la seu social de les empreses,
organitzacions o entitats.

-

Categoria ‟Comunicació ambiental‟: s‟hi pot participar de forma individual o
col·lectiva, segons l‟autoria de les iniciatives de comunicació ambiental
desenvolupades durant o posteriorment a l‟any 2014 a Catalunya. Els
participants acreditaran, mitjançant una declaració signada, el fet d'haver
participat en l'activitat o campanya o la seva autoria.

Si es considera que el projecte, treball o iniciativa presentada no s'adiu amb
l‟objectiu d‟aquesta convocatòria, o no presenta els requisits establerts en
aquestes bases, serà degudament justificat per la comissió organitzadora i
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retirat de la primera fase de valoració. La comissió organitzadora estarà
formada per un membre dels Serveis Tècnics del COAMB, un membre de la
Junta del COAMB i un membre de la Junta de l‟ACCA.
Un cop acceptada la documentació per part de la comissió organitzadora, un
jurat format per representants del COAMB, de l‟ACCA, de les universitats
catalanes on s‟imparteixen els estudis de Ciències Ambientals, de centres de
recerca i per representants del món empresarial i de la comunicació
ambiental, valorarà quins projectes, treballs i iniciatives accedeixen a la
segona fase de valoració.
Sisena. Terminis
La quarta edició dels Premis “Ciències Ambientals” es posa en marxa el dia 3
de juliol de 2015, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient.
El termini per a l‟enviament dels treballs clou el divendres 16 d‟octubre de
2015 a les 23.59 hores.
Els terminis a tenir en compte en la present convocatòria es resumeixen a
continuació:
-

Presentació de les candidatures: del 3 de juliol al 16 d‟octubre de 2015
a les 23:59 hores.
Primera fase de valoració: del 19 al 23 d‟octubre de 2015.
Segona fase de valoració del jurat de les candidatures seleccionades:
del 26 d‟octubre al 6 de novembre.
Reunió del jurat i veredicte sobre els premiats: setmana del 9 al 13 de
novembre de 2015.
Lliurament de Premis: 20 de novembre de 2015.

Setena. Jurat i criteris de valoració
El Jurat de l‟edició 2015 dels Premis “Ciències Ambientals” estarà format per
un representant del COAMB, un representant de l‟ACCA, un representant de
cadascuna de les universitats catalanes on s‟imparteixen els estudis de
Ciències Ambientals, un representant d‟un centre de recerca, un representant
del sector empresarial, un representant de l‟àmbit de la comunicació ambiental
i un representant de l'administració ambiental catalana.
Els treballs s‟hauran d‟ajustar al format i a les categories que s‟estableixen en
aquestes bases. Si no és així, es desqualificaran automàticament de les fases
de valoració del premi.
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El jurat valorarà la qualitat formal i tècnica, les aplicacions i/o beneficis
socioambientals, el missatge transmès i la originalitat dels treballs. Els treballs
es valoraran sobre 10 punts, segons el barem següent:
- Aplicacions i/o beneficis socioambientals: fins a 3 punts
- Qualitat formal: fins a 2 punts
- Qualitat tècnica: fins a 2 punts
- Qualitat comunicativa: fins a 2 punts
- Originalitat: fins a 1 punt
Els membres del jurat realitzaran l‟avaluació de les candidatures seguint els
barems anteriorment definits. En cap cas s‟avaluarà una trajectòria, sinó un
treball, projecte o iniciativa concreta que s‟ha realitzat, defensat i/o publicat per
una candidatura, durant o posteriorment a l‟any 2014.
Vuitena. Compromisos
La inscripció a la quarta edició 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 individual es limita a la presentació d‟una candidatura per
persona física o jurídica. La participació col·lectiva es limita a la presentació
d‟una convocatòria per equip de persones físiques, coautores d‟un treball o
representants d‟una mateixa persona jurídica.
Una mateixa persona o col·lectiu pot presentar candidatures en diferents
categories, sempre que s‟adaptin a la categoria i que es presentin projectes
diferenciats.
Els documents que es presentin poden haver estat presentats en altres
convocatòries pendents de resolució, i poden haver estat premiats en altres
certàmens.
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Els participants es comprometen a:
-

-

-

Cedir gratuïtament els drets d‟ús dels documents a l‟ACCA i el COAMB
en tot allò relacionat amb el desenvolupament, difusió i promoció dels
premis.
Certificar que tots els materials lliurats disposen de la llicència lliure
d‟àudio i imatge.
Certificar que no es vulneren els drets de tercers en els documents
presentats al premi. 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 als premis amb fins publicitaris de productes,
marques, béns o serveis comercials.

Els organitzadors i col·laboradors, per la seva banda, es comprometen a no
fer servir cap dels originals rebuts amb finalitats lucratives.
Novena. Premis
S'escollirà una candidatura guanyadora i un accèssit, per categoria. Si no
s'oferís un nivell o unes característiques adequades en funció dels barems
establerts a la clàusula setena, alguna categoria podria quedar deserta, si el
jurat ho decidís així.
Les candidatures guanyadores dels premis seran guardonades amb un Trofeu
dissenyat sota criteris d‟ecodisseny especialment per a aquest propòsit. Als
accèssits se‟ls lliurarà un diploma de reconeixement.
Complementàriament, està previst per a totes les candidatures guardonades:
-

La difusió a la pàgina web i les xarxes socials del COAMB i l‟ACCA.
La gratuïtat de col·legiació o adhesió al COAMB i d‟associació a
l‟ACCA, per part dels participants i durant el període d‟un any, segons
el seu interès i idoneïtat. Aquest termini serà d‟aplicació a partir de la
data de lliurament dels premis.

Desena. Veredicte i publicitat
La comissió organitzadora es posarà en contacte amb les candidatures
finalistes per telèfon, correu electrònic i/o missatge directe (DM) per Twitter, a
fi d'informar-los del veredicte així com dels detalls de l'acte de lliurament de
premis.
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Els títols de les candidatures finalistes i de les guardonades i autors/res es
faran públics a través de les pàgines web de l‟ACCA i del COAMB, de les
xarxes socials respectives amb el hashtag #premisambientals i a través dels
mitjans informatius habituals de les entitats organitzadores.

Onzena. Protecció de dades de caràcter personal
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 els 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 els premis, i ho autoritzen. Per tant, 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 dels premis, i en la publicació i activitats de difusió dels
mateixos, i ho autoritzen.
La participació en els premis suposa l'acceptació d'aquestes bases.

i

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat de Barcelona (UB), Universitat de Girona (UdG),
Universitat de Vic (UVIC).
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