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1. CARACTERÍSTIQUES DEL PREMI

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar 
convoca el Premi de Recerca Guilleries 2021 
per afavorir la recerca sobre el patrimoni natural 
de les Guilleries. S’atorgarà el premi al projecte 
de recerca en les temàtiques d’aigua, territori i 
biodiversitat que, a criteri del jurat, es consideri 
el millor d’entre els presentats. 

Podran optar-hi els investigadors/es, a títol 
individual o col·lectiu, que presentin una 
proposta d’investigació d’acord amb aquestes 
bases. Si s’hi presenten diversos investigadors/
es formant un equip, caldrà designar la persona 
que rebrà el premi si els és concedit. No es 
podrà premiar cap entitat/institució o persona 
jurídica.

2. DOTACIÓ DEL PREMI 

El premi està dotat amb 5.000 € (subjectes a les 
retencions fiscals que pertoquin). L’import es 
farà efectiu en dues parts iguals de 2.500 €, a 
càrrec dels pressupostos respectius de la UdG 
i la UVic-UCC per a la Càtedra de l’Aigua, Natura 
i Benestar. El primer pagament es realitzarà un 
cop resolta la concessió i rebut el document 
d’acceptació per part del guanyador/a o 
guanyadors/es. La resta es farà efectiu un 
cop es presenti el treball final i la comissió de 
seguiment n’hagi emès un informe favorable.

3. DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE 
PRESENTACIÓ 

El termini de recepció dels projectes de recerca 
s’acaba a les 24 hores del 15 d’octubre de 2021. 
Els candidats hauran de fer arribar la sol·licitud 
de participació, disponible a la web de la 
Càtedra de l’Aigua (http://www.catedraaigua.
cat), a qualsevol de les Oficines de Registre 
de la Universitat de Girona o de la Universitat 
de Vic – Universitat Central de Catalunya. A 
més, caldrà que enviïn a la Càtedra de l’Aigua 
(catedraaqua@santhilari.cat) la documentació 
següent en format pdf:

•  Proposta de projecte, amb una extensió 
mínima de cinc pàgines i màxima de quinze, 

que podrà estar redactada en català, castellà 
o anglès. Aquesta memòria ha d’incloure 
una introducció (per exposar la motivació i 
rellevància de l’estudi proposat, així com la 
seva aportació en relació a possibles treballs 
existents), objectius, metodologia, calendari/
cronograma d’execució i bibliografia de 
consulta. S’haurà de fer constar explícitament 
si el projecte presentat forma part d’una 
investigació més àmplia i, si s’escau, les altres 
fonts de finançament públic o privat de què 
disposi el treball. 

•  Currículum abreujat de l’investigador/a 
(màxim tres pàgines), incloent les seves dades 
personals i de contacte (nom i cognoms, DNI, 
titulació, adreça, telèfon i correu electrònic). 
Si la proposta la fa un equip de treball, caldrà 
adjuntar el currículum i les dades personals de 
tots els membres del grup (màxim tres pàgines 
per persona), especificant qui n’assumeix la 
representació i rebrà el premi si els és atorgat.

4. CRITERIS DE VALORACIÓ

Les licituds es valoraran d’acord amb els criteris 
següents:

•  Originalitat i rellevància del projecte de recerca 
(fins a 3 punts).

•  Viabilitat econòmica i temporal del projecte de 
recerca (fins a 3 punts).

•  Adequació del currículum de l’investigador/a 
o grup d’investigadors/es del projecte de 
recerca  (fins a 2 punts).

•  Afinitat de la temàtica del projecte amb les 
línies de recerca proposades en aquesta 
convocatòria (fins a 2 punts).

5. JURAT I VEREDICTE

El jurat estarà format pels dos directors de la 
Càtedra de l’Aigua (UdG i UVic-UCC), i per un 
representant de cadascuna de les institucions 
que donen suport a l’entitat convocant: 
l’Alcalde/ssa de Sant Hilari Sacalm o la persona 
en qui delegui, i el/la President/a del Consorci 
de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
o la persona en qui delegui. A títol consultiu, 

el jurat podrà comptar amb fins a tres experts 
reconeguts en els diversos camps relacionats 
amb els projectes presentats, que seran 
nomenats per l’entitat convocant. 

El veredicte del jurat serà inapel·lable, i es 
farà públic com a molt tard el 15 de novembre 
de 2021 per mitjà de la web de la Càtedra 
de l’Aigua, Natura i Benestar (http://www.
catedraaigua.cat), dels taulells d’anuncis de 
les Seus Electròniques de la UdG i de la UVic-
UCC, i mitjançant la comunicació directa als/les 
guanyadors/es. 

El premi es podrà declarar desert si el jurat 
considera que cap dels projectes presentats no 
té la qualitat suficient o si no estan garantides 
les condicions adients per dur-los a terme. El 
jurat podrà desqualificar propostes de projecte, 
pels mateixos motius. Si es renuncia al premi, 
llavors s’atorgarà al treball qualificat en segona 
posició, i així successivament.

6. ACCEPTACIÓ DEL PREMI I 
SEGUIMENT DEL TREBALL

Un cop concedit el premi, la Càtedra de 
l’Aigua, Natura i Benestar farà arribar a 
l’investigador/a responsable del projecte 
guanyador, un document d’acceptació del 
premi i de compromís de realització de la 
recerca, juntament amb un formulari per a la 
consignació de les dades bancàries. Aquests 
documents s’hauran de retornar, complimentats 
degudament i signats, en el termini màxim d’un 
mes des de la seva recepció. La no presentació 
del document d’acceptació i de compromís de 
realització suposarà la renúncia al premi.

El jurat nomenarà una comissió de seguiment, 
que establirà un calendari de trobades amb 
els adjudicataris perquè l’informin dels seus 
avenços. A cada trobada es confeccionarà 
una acta que reflectirà el grau d’execució 
del projecte, segons el calendari establert. 
La comissió podrà fer les consideracions 
necessàries, que seran trameses als premiats, 
i fins i tot podrà arribar a revocar el premi 
concedit i exigir el reintegrament de les 
quantitats concedides, si ho considera 
necessari.

7. LLIURAMENT DEL TREBALL

La realització del projecte tindrà la durada 
màxima d’un any a partir de la data de 
concessió. Si és necessari per la tipologia 
del treball (i s’hagi exposat clarament des de 
l’inici en el cronograma), el projecte es podrà 
allargar un semestre més, sempre i quan es 
disposi de l’autorització prèvia de la comissió de 
seguiment. En finalitzar el projecte, les persones 
adjudicatàries hauran de lliurar la memòria 
del treball (i la documentació annexa, si n’hi 
hagués), en versió digital, seguint les directius 
establertes per la Càtedra de l’Aigua, Natura i 
Benestar, per a la seva edició. El termini màxim 
per al lliurament de la memòria definitiva serà el 
31 de desembre de 2022 (si es concedeix una 
pròrroga, serà el 30 de juny de 2023).

8. INCOMPATIBILITATS 

L’obtenció del premi no és incompatible amb el 
fet que l’adjudicatari pugui beneficiar-se d’altres 
ajuts. Així mateix, en aquesta convocatòria es 
podran presentar projectes que hagin optat a 
aquest mateix premi en edicions anteriors i no 
hagin resultat seleccionats, amb la condició que 
la recerca que proposen encara no hagi estat 
realitzada. Aquelles persones que ja hagin estat 
beneficiàries d’una edició anterior d’aquest 
premi no hi podran tornar a concórrer.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar es 
reserva el dret d’explotació i/o publicació 
del treball guardonat per un període de 2 
anys, a comptar a partir del moment en que 
s’entregui la memòria definitiva. Es preveu que 
aquesta publicació es realitzi en una edició 
de la col·lecció divulgativa Guilleries, aigua i 
territori. Això no exclou que els autors puguin, 
si ho desitgen, publicar els resultats o una part 
dels resultats en forma d’article en una revista 
científica indexada, esmentant que aquest 
s’ha desenvolupat gràcies al Premi de Recerca 
Guilleries de la Càtedra de l’Aigua, Natura i 
Benestar (UdG – UVic-UCC).


