7NS PREMIS
CIÈNCIES
AMBIENTALS
BASES
OBJECTE
El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) convoca els Premis Ciències
Ambientals amb l’objecte de guardonar projectes relacionats amb l’àmbit de les
Ciències Ambientals i que fomentin i incorporin la visió pluridisciplinar
característica de les ciències ambientals, així com de reconèixer la tasca dels i les
professionals de les ciències ambientals.
.

DESTINATARIS

CATEGORIES

Els premis estan adreçats a
estudiants, investigadors,
professionals, empreses i entitats
que desenvolupin la seva activitat a
Catalunya.

Única categoria: Iniciativa Ambiental.
S’entén per “Iniciativa Ambiental” qualsevol activitat,
treball o projecte empresarial, d’educació ambiental,
d’activitat de recerca, de treball final d’estudis, de
comunicació ambiental o qualsevol altre iniciativa a
on es destaqui el paper de les ciències ambientals.

CALENDARI
• Presentació de candidatures: del 22 de juny al 25 d’octubre de 2021 a les 23:59 hores.
• Valoració de les candidatures i resolució: del 28 d'octubre al 5 de novembre de 2021.
• Anunci dels guanyadors i lliurament dels Premis: del 15 al 21 de novembre de 2021.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Per a la presentació de la candidatura als Premis els participants hauran d’omplir aquest
formulari d’inscripció i enviar la fotografia que representa la iniciativa al correu electrònic
coamb@coamb.cat.
Amb la informació rebuda, el COAMB elaborarà una Fitxa de la iniciativa que contindrà els
següents apartats:
1. Títol
2. Fotografia
3. Breu descripció de la iniciativa/projecte (màx. 5 línies, aprox. 500 caràcters)
4. Nom i organització de la persona que presenta la candidatura
Les fitxes de les iniciatives es faran disponibles a la secció dedicada als Premis Ciències
Ambientals al web del COAMB.

REQUISITS DE LES CANDIDATURES
Les candidatures presentades hauran de complir els següents requisits:
Ser projectes o iniciatives en fase d'execució, de desenvolupament o de disseny
durant o posteriorment al 2020.
Ser projectes o iniciatives executats, desenvolupats o dissenyats al territori de
Catalunya.
Ser projectes o iniciatives en l’àmbit del medi ambient i de les ciències ambientals.
La fotografia presentada ha de ser representativa del projecte o iniciativa. La
fotografia és el mitjà per a presentar el projecte o iniciativa, acompanyada d’un títol i
una breu descripció de màxim 500 caràcters.
La descripció del projecte haurà d’incloure com a mínim un valor o benefici ambiental
del projecte.
Les candidatures s’han de presentar a nom d’una persona o organització. Podran
haver-hi persones coautores (en cas de resultar premiats el Premi serà compartit).
Cada participant pot presentar una sola iniciativa.
Els dubtes sobre la presentació de candidatures es poden adreçar a coamb@coamb.cat.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Per a poder presentar candidatura als Premis Ciències Ambientals 2021 caldrà enviar:
Formulari d’inscripció: Enllaç al formulari
Correu electrònic a coamb@coamb.cat amb la fotografia presentada.

PREMIS
Es concediran 3 premis. Els 3 premis als que poden optar les candidatures presentades
són:
Premi a la Iniciativa més Votada
Premi a la Millor Fotografia
Premi a la Millor Iniciativa
Les 3 candidatures premiades rebran una dotació econòmica de 150€.
A més, les 3 candidatures guanyadores tindran difusió del projecte a la pàgina web i les
xarxes socials del COAMB, un diploma de reconeixement i la gratuïtat de col·legiació o
adhesió al COAMB 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).

CRITERIS DE VALORACIÓ I JURAT
Cada premi serà atorgat per un jurat diferenciat:
Premi a la iniciativa més votada: Jurat A format per la ciutadania (votacions online a la
web del COAMB)
Premi a la Millor Fotografia: Jurat B format per professionals de la fotografia
Premi a la Millor Iniciativa: Jurat C format pels membres de la junta del COAMB
Les candidatures 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 diferents aspectes segons la tipologia de premi:
Jurat A, format per la ciutadania: valoració de la capacitat de transmetre al públic els
valors ambientals a través de la fotografia i la descripció del projecte.
Jurat B, format per professionals de la fotografia: valoració de la qualitat tècnica i
artística de la fotografia.
Jurat C format per la Junta del COAMB: valoració professional de la iniciativa
ambiental. Aquest jurat tindrà en compte els següents aspectes: aplicacions i/o
beneficis socioambientals, la pluridisciplinarietat, qualitat formal i comunicativa,
qualitat tècnica i la originalitat i innovació.
A petició del jurat B i C, la tipologia de premi a la millor fotografia o a la millor iniciativa
podrien quedar desertes si els corresponents jurats consideren que no s'han assolit el
nivell de qualitat suficient.

COMPROMISOS
La inscripció a la setena edició dels Premis Ciències Ambientals 2021 és gratuïta, i podrà
participar-hi qualsevol persona d’acord amb els requisits d’aquestes bases, exceptuant-ne
els membres del Jurat B i del jurat C i de la comissió organitzadora. Totes les candidatures
presentades optaran automàticament als 3 premis. Una mateixa candidatura podria
guanyar més d’un premi degut a que els atorguen jurats diferents.
Les candidatures poden haver estat presentades en altres convocatòries pendents de
resolució, i poden haver estat premiades en altres certàmens.
Els i les participants es comprometen a:
- Cedir gratuïtament els drets d’ús dels documents facilitats al COAMB en tot allò
relacionat amb el desenvolupament, difusió i promoció dels premis.
- Declarar 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.
- Declarar l’autoria del projecte o la vinculació efectiva amb la iniciativa presentada.
Els organitzadors i col·laboradors, per la seva banda, es comprometen a no fer servir cap
dels originals rebuts amb finalitats lucratives.

VEREDICTE I PUBLICITAT
El COAMB notificarà a les persones guanyadores via correu electrònic.
Les candidatures guanyadores es publicaran al mes de novembre de 2021 a la secció
dedicada als Premis Ciències Ambientals del web del COAMB, a més de les xarxes
socials, el butlletí del COAMB i altres canals de comunicació habituals del COAMB.

PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, el
Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016
(RGPD) i la Llei Orgànica (ES)3/2018, de Protecció de Dades; a la Llei 34/2002, de 11 de
juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE) i altres
disposicions dictades en el seu desenvolupament, les dades facilitades pel participant
mitjançant l'enviament voluntari de les dades personals, seran responsabilitat del Col·legi
d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) amb la finalitat de gestionar la convocatòria,
desenvolupament i celebració dels Premis, de conformitat amb el que estableixen les
seves bases. Aquest tractament de dades és necessari i el participant consent
expressament al tractament de les seves dades personals.

La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment atorgat al participar
de forma voluntària i acceptant expressament les presents bases. Amb la finalitat
descrita, les dades seran conservades durant un període de 5 anys des de la finalització
del concurs de cara a solucionar les possibles obligacions o responsabilitats legals,
derivades del tractament.
Les dades personals no seran cedides a cap tipus d'organització, ni pública ni privada, a
no ser que així ho indiqui una obligació legal. Informem que les dades dels participants
podran ser facilitades a aquells proveïdors que prestin algun servei relacionat amb
l'organització dels Premis i per al qual necessitin accedir a les seves dades personals.
Per garantir la transparència dels Premis, els guanyadors es publicaran a la pàgina web
de l’Entitat així com a les xarxes socials que gestioni aquesta.
En cas que durant el desenvolupament dels Premis es realitzin gravacions o fotografies
amb captació de la imatge dels participants/premiats; aquestes podran ser publicades
amb fins corporatius, és per això que els propis participants consenten i autoritzen a
publicar i / o fer servir la fotografia guanyadora, així com el nom, cognoms, per
promocionar els Premis en tots els mitjans i suports a disposició del COAMB sense que
aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici amb excepció feta del
lliurament del premi guanyat.
És per això que de conformitat amb el que estableix la L.O. 1/1982 de 5 de maig, de
Protecció Civil de Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la pròpia imatge
l'interessat consent expressament el tractament de les seves dades personals i la seva
dada imatge amb aquestes finalitats a la pàgina web del COAMB; en pàgines gestionades
per aquesta Entitat, a xarxes socials (Facebook, Twitter, Linkedin, etc.); i, finalment, en
notes de premsa, anuncis promocionals i mitjans de comunicació social en qualsevol tipus
de format (televisió, ràdio, premsa, pàgines web, xarxes socials, etc.)
Aquestes imatges no es poden utilitzar per a finalitats diferents.
Els participants poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició,
portabilitat i limitació del tractament de les seves dades, així com retirar el consentiment
dirigint-se a COL·LEGI D’AMBIENTÒLEGS DE CATALUNYA (COAMB) al c / Casp, núm.
130, planta baixa – despatx 2, Barcelona o al correu coamb@coamb.cat, acompanyant
còpia del seu DNI acreditant degudament la seva identitat. En qualsevol cas, els
participants tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades.

La participació en els Premis suposa l'acceptació d'aquestes bases.

