6NS PREMIS
CIÈNCIES
AMBIENTALS
INICIATIVA
EMPRESARIAL

La categoria Iniciativa Empresarial dels Premis Ciències Ambientals guardona
iniciatives relacionades amb l’àmbit de les Ciències Ambientals i que fomentin i
incorporin la visió pluridisciplinar característica de les ciències ambientals.

S'HI PODEN PRESENTAR:
Treballs, projectes o iniciatives empresarials realitzades per empreses,
emprenedors, organitzacions i entitats amb seu social a Catalunya, que treballen
en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat.

CALENDARI
• Presentació de candidatures: del 10 de maig al 31 d’octubre de 2017 a les 23:59
hores.
• Valoració de les candidatures per part del jurat: de l’1 al 17 de novembre de 2017.
• Reunió del jurat i decisió sobre els projectes premiats: setmana del 20 al 24 de
novembre de 2017.
• Anunci dels guanyadors i accèssits i lliurament dels Premis: 14 de desembre de 2017.

PRESENTACIÓ I REQUISITS DE LES CANDIDATURES
Per tal d’inscriure’s al premi els participants hauran d’omplir aquest formulari en línia,
que també trobaran a la secció dedicada als Premis en el web del COAMB, i faran
arribar la documentació del projecte, treball o iniciativa que es presenta a la
convocatòria del premi per a l’any 2017 a l’adreça de correu electrònic
premisambientals@coamb.cat

La documentació necessària és la següent:
1. Documentació descriptiva de la iniciativa
2. Declaració signada (descarrega model)
La documentació descriptiva pot tenir la forma d’un fulletó o presentació, un breu dossier, una
pàgina web, vídeos...
Es recomana que la documentació inclogui elements visuals, enllaços i informacions com ara:
• Detecció de les necessitats (ambientals, socials, empresarials)
• Públic/sector objectiu/destinatari
• Objectius generals i operatius
• Actuacions desenvolupades
• Balanç de resultats (ambientals, econòmics, socials).

JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ
El Jurat de l’edició 2017 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 del professorat de batxillerat i un representant del sector ambiental.
Els treballs s’hauran d’ajustar als objectius i requisits que s’estableixen en aquestes
bases. Si no és així, es desqualificaran automàticament i no s’inclouran a la fase de
valoració.
El jurat valorarà diversos aspectes de cada candidatura, sobre 10 punts, segons el
barem següent:
-

Aplicacions i/o beneficis socioambientals: fins a 3 punts
Pluridisciplinarietat: fins a 2 punts
Qualitat formal i comunicativa: fins a 2 punts
Qualitat tècnica: fins a 2 punts
Originalitat i innovació: fins a 1 punt

COMPROMISOS
La inscripció a la sisena 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.
Cada projecte es podrà presentar únicament a una categoria. Una persona o un
col·lectiu pot presentar projectes diferents a diferents categories.
Els projectes poden haver estat presentats en altres convocatòries pendents de
resolució, i poden haver estat premiats en altres certàmens.
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 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.

Els organitzadors i col·laboradors, per la seva banda, es comprometen a no fer servir
cap dels originals rebuts amb finalitats lucratives.

PREMIS
Per a cada categoria de participació, s'escollirà un projecte guanyador i un accèssit.
A petició del jurat, alguna categoria podria quedar deserta.
Les candidatures guanyadores dels premis seran guardonades amb un trofeu dissenyat
sota criteris d’ecodisseny i una dotació econòmica de 200 euros. Els accèssits rebran
un diploma de reconeixement.
Complementàriament, totes les candidatures guardonades (premiats i accèssits) rebran:
- Difusió del projecte 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 al
candidat/da 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.

VEREDICTE I PUBLICITAT
El nom dels projectes guanyadors es farà públic durant l’acte de lliurament dels premis
i a continuació a través de les pàgines web de l’ACCA i del COAMB, de les xarxes
socials respectives amb l’etiqueta #premisambientals i dels canals de comunicació
habituals de les entitats organitzadores.

PROTECCIÓ DE DADES
Les comunicacions enviades per part dels participants quedaran incorporades als
sistemes d'informació del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya. Aquestes
comunicacions s'utilitzaran exclusivament amb la finalitat de desenvolupar la
participació en els premis. Mitjançant la indicació de les seves dades i de conformitat
amb el que s'estableix a l'article 6 de la L.O.P.D. els participants atorguen
consentiment inequívoc a Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya perquè procedeixi, en
compliment de les finalitats esmentades a l'apartat anterior, al tractament de les dades
personals facilitades. De la mateixa forma, aquest consentiment s'estén a la cessió de
les dades d'acord amb la legislació aplicable.
En qualsevol moment els participants podran exercir els drets d'accés, rectificació,
oposició i, si s'escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit, tot indicant les seves
dades personals a Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, al domicili C. Muntaner, 81
6º1ª, 08011 Barcelona, (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a
coamb@coamb.cat.
Els participants garanteixen que les dades que facilitin són correctes.
Els participants queden informats que les dades personals relatives al nom i l'edat
podran ser 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.

