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BASES I EDICIÓ DELS PREMIS COAMBCV

El Col·legi Professional de Llicenciats en Ciències Ambientals de la Comunitat Valenciana, en el
seu compromís per vetlar per la qualitat dels ensenyaments de Ciències Ambientals a la
Comunitat Valenciana, així com d'estimular i promocionar l'esforç dels futurs ambientòlegs,
convoca la I Edició dels Premis COAMBCV per a les categories de Millor Treball de finalització
de Grau i Millor Treball de finalització de Master.

A. PARTICIPANTS
Categoria Millor Treball de finalització de Grau: Podran presentar-se aquells estudiants de
Ciències Ambientals que estiguen qualificats com a APTE en el Treball Fi de Grau, durant el curs
2016-2017, de qualsevol de les universitats en les quals s'imparteix aquest grau/llicenciatura a
la Comunitat Valenciana, i que es troben donats d'alta en el COAMBCV.
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Categoria Millor Treball de finalització de Màster: Podran presentar-se aquells titulats en
Ciències Ambientals que hagen finalitzat amb èxit el treball fi de Màster durant el curs 20162017, en qualsevol universitat de l'estat i que es troben donats d'alta en el COAMBCV.

B. DIFUSIÓ

Tota la informació sobre el premi, estarà disponible en la web www.coambcv.com, des de la
data de publicació de les bases fins a la resolució final del premi.
Es farà difusió dels projectes pre-seleccionats i dels guanyadors a través dels mitjans de difusió
habituals de l'entitat organitzadora.
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C. PRESENTACIÓ I FORMALITZACIÓ DE LES CANDIDATURES.

Els interessats hauran d'emplenar els següents passos.
1. Cumplimentar el formulari de sol·licitud de participació publicat en la web en el qual a
més s'haurà d'adjuntar la següent documentació. VEURE FORMULARI
a. Adjuntar l'ANNEX I, que constarà de la següent informació:
-Resum del treball realitzat. Aquest resum en cap cas pot excedir de les 10
pàgines amb la següent estructura:







Introducció
Objectius
Metodologia
Resultats i discussió
Bibliografia
Ha d'incloure la justificació de l'interés i importància de dita treballe,
així com la millora del medi ambient valencià que suposa l'elaboració
del mateix.

-Esquema metodològic del projecte.
b. Adjuntar al formulari: Còpia de la matrícula acadèmica del curs 2016-2017.
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c. Adjuntar al formulari: Carta del/la tutor/a del projecte en la qual motive la
importància i bons resultats del mateix.
d. Adjuntar el Treball presentat a concurs.

Tots els documents deuran remetre's exclusivament en PDF.
La recepció dels treballs comprén des de l'11 de gener de 2018 al 28 de febrer de 2018 a les
23.59, tots dos inclusivament.
No s'accepten treballs rebuts fora de la data proposada.
El COAMBCV notificarà a tots els inscrits la correcta recepció dels formularis i de la documentació
addicional sol·licitada.
El COAMBCV podrà sol·licitar als participants aquella informació addicional que considere
oportuna.
Els premiats per cada categoria realitzaran una exposició d'un màxim de 10 minuts del treball
guardonat en l'acte de lliurament dels premis.
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D. CALENDARI


Presentació de les candidatures: de l'11 de gener de 2018 al 28 de febrer de 2018 a les
23.59.



Valoración del jurat primera volta i comunicació als candidats preseleccionats per
categoria: Finalitzarà el 3 1 de març de 2018.



Publicación dels 6 treballs seleccionats per cada categoria que passen a la segona fase: 3
d'abril de 2018.



Segona tornada: finalitzarà el2 3 d'abril de 2018.



Fallada del jurat i publicació dels candidats premiats: 2 de maig de 2018



Lliurament de premis: 12 de maig de 2018

El lliurament de Premis es realitzarà el mes de maig de 2018 en l'acte que es destine a aquest
efecte.
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E. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.

En una primera volta es dividirà totes les sol·licituds admeses en funció de la temàtica entre els
diferents revisors, i cada treball serà valorat per almenys dos revisors. Aquesta primera
valoració es realitzarà sobre el Resum del Treball Acadèmic que ha sigut enviat pels
sol·licitants, centrar els mèrits sobre el caràcter innovador i impacte positiu en la societat i en
el medi ambient:
1.- Grau d'Innovació del projecte (40 %)
2.- Impacte positiu en la societat i en el medi ambient (40 %)
3.- Finalitat i objectius del projecte (20 %)
Després d'aquesta primera volta se seleccionaran els 6 treballs que hagen obtingut una major
valoració final. En cas d'empat podria ampliar-se el nombre de finalistes.
En una segona tornada seran els Treballs Acadèmics complets els que seran avaluats per
almenys dos revisors. En aquesta segona tornada, per a la selecció dels treballs premiats
(primer premi i accésits) el Jurat valorarà els següents mèrits:
1.
2.
3.
4.

Qualitat tècnica i/o científica (40 punts)
Grau d'Innovació del projecte (25 punts)
Impacte positiu en la societat i en el medi ambient (25 punts)
Grau de concreció de la finalitat i objectius del projecte (10 punts)
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En cas d'empat, prevaldrà el treball que té major puntuació en el criteri 1. Si així i tot existira
l'empat, prevaldrà el que té major puntuació en el criteri 2, i així successivament. Si malgrat
això existeix empat, prevaldrà el treball que tinga major valoració en la primera fase. Si així i
tot persistira l'empat, prevaldrà el vot del President del Jurat.
Després de la publicació dels treballs seleccionats en la pàgina web, els aspirants que es
consideren amb millor dret als premis convocats podran interposar al·legacions davant el Jurat
que les resolverá en un termini de 5 dies. El termini d'al·legacions finalitza el 9 d'abril de 2018.
El Jurat resoldrà les incidències que es puguen ocasionar al llarg de la convocatòria amb
objectivitat i transparència.
Aquest procediment serà el mateix per a cada categoria dels premis.
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F. JURADO
El Jurat dels premis estarà compost per:






President del Col·legi d'Ambientòlegs de la Comunitat Valenciana.
Vicepresident Primer del COAMBCV.
On representant de cadascuna de les universitats valencianes on s'imparteixen elsi
studios de Ciències Ambientals.
On representant de l'àmbit de la comunicació ambiental.
Un representant de l'àmbit de la innovació empresarial.

G. COMPROMISOS
La inscripció al MILLOR TREBALL DE FINALITZACIÓ DE GRAU i al MILLOR TREBALL DE
FINALITZACIÓ DE MASTER és gratuïta, i podrà participar qualsevol persona d'acord amb els
requisits d'aquestes bases, exceptuant els membres del Jurat i de la comissió organitzadora.
La participació individual es limita a la presentació d'una candidatura per persona. Si es detecta
duplicitat de participació, es reserva el dret de denegar l'admissió per part de la
comissió organitzadora.
Els documents que es presenten poden haver-hi sigut presentats en altres convocatòries
pendents de resolució, i poden haver-hi sigut premiats en altres certàmens.

7

Els participants es comprometen a:





Realitzar una exposició d'un màxim de 10 minuts del treball guardonat en l'acte de
lliurament dels premis.
Cedir gratuïtament els drets d'ús dels documents al COAMBCV 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 presenten reclamacions.

Els organitzadors i col·laboradors, per part seua, es comprometen a no usar cap dels originals
rebuts amb finalitats lucratives.
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H. PREMIS

El jurat atorgarà un Primer Premi i un Accésit per cadascuna de les categories. Si no s'oferira un
nivell o unes característiques adequades en funció dels barems establits el premi podria
quedar desert, si el jurat així ho decidira.
Les candidatures guanyadores dels premis seran guardonades amb:







El jurat atorgarà un Primer Premi i un Accésit per cadascuna de les categories.
El Primer Premi de cada categoria, estarà valorat en 200 €.
L'Accesit de cada categoria, estarà valorat en 100€.
A cadascun dels candidats no premiats que arriben a la segona fase, se'ls atorgarà un
títol de participació.
Cualquiera dels premis podrà declarar-se desert, si l'organització ho considera oportú.

I.

VEREDICTE I PUBLICITAT

Els títols de les candidatures finalistes i de les guardonades i autors es faran públics a través de
www.coambcv.com a més de mitjançant comunicat oficial via correu electrònic.
El veredicte del jurat es realitzarà en l'acte que es destine al lliurament de premis i s'anunciarà
en la web del Col·legi.

J.
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PROTECCIÓN DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Amb el qual 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
s'incorporaran a un fitxer de dades titularitat del COAMBCV, 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 seues 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.

A Elx a 10 de gener de 2018.
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