
Informacio  i preguntes frequ ents 

Premis 

S’hi poden presentar persones jurídiques (instituts, fundacions, etc.)? I 

grups de persones?  

 
A aquesta convocatòria només es poden presentar persones físiques (no s’admeten les 
figures jurídiques).  
 
Les persones físiques s’hi poden presentar a títol individual o en grups, formats per 
entre dues i cinc persones. 
 

Quina dotació tenen? 

 
El fons està dotat d’1.200.000 euros, i els premis tenen una dotació variable d’entre 
30.000 i 100.000 euros, depenent del pressupost presentat. 
 
Això significa que pot haver-hi des d’un mínim de dotze fins a un màxim de quaranta 
premis.  
 

Puc presentar una recerca que ja estigui en marxa? 

 
No, tal com indiquen les bases de la convocatòria, s’ha de tractar d’una recerca “de 
nova creació”. És a dir, que no s’hagi desenvolupat anteriorment ni s’estigui 
desenvolupant en el moment de la presentació de la sol·licitud.  

Avaluació  

Quin és el procediment d’avaluació? 

 
El procediment d’avaluació dels premis està recollit a la base tretzena dels premis. 
Consta de les fases següents: 
 
Admissió (Fase 0: Comprovació)  

Un cop presentades la sol·licitud i la documentació necessàries, es comprovarà que 
s’ajusten als requisits definits en les bases reguladores del premi. En cas que la 
persona sol·licitant no hagi aportat els documents indicats a la convocatòria, se li 
requeriran d’acord amb el que estableixen les bases.  

 

Valoració tècnica de la proposta presentada (Fase 1: Proposta)  



Un cop admesa la sol·licitud, es valorarà tècnicament el projecte d’acord amb els 
criteris establerts a la convocatòria, i se n’elevarà un informe al jurat. Aquest informe 
té caràcter de recomanació.  

 

Valoració de la proposta presentada (Fase 2: Premi)  

El jurat farà una avaluació basant-se en l’informe elevat pel comitè tècnic. La decisió 
final respecte a cada projecte, que és preceptiva, haurà d’estar degudament justificada 
amb un informe breu que reculli la valoració de cadascun dels criteris, i el jurat elevarà 
la proposta a l’òrgan competent.  
 

Què és el comitè tècnic? Qui en forma part? Quina funció té? En què 

basa les seves valoracions? Aquestes són vinculants? 

 
El comitè tècnic és una figura que es recull tant a les bases com a la convocatòria, i 
està compost per personal tècnic de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.  
La seva funció queda delimitada per la fase 0 i la fase 1. A la fase 0, el comitè tècnic 
analitzarà quines propostes compleixen amb els requisits tècnics (recollits al punt 9 de 
la convocatòria), i en cas que no les compleixin, requerirà aquesta documentació. Si 
passat el termini no s’ha aportat la documentació pertinent, el comitè tècnic 
descartarà les propostes en qüestió. 
A la fase 1, estudiarà les propostes i n’elevarà una selecció, així com un informe 
justificatiu del motiu, al jurat. Aquest informe té caràcter propostiu (en cap cas 
vinculant o limitador), i s’ha de basar en els criteris recollits a l’annex I de la 
convocatòria.  
 

Què és el jurat? Qui en forma part? Quina funció té? En què basa les 

seves valoracions? 

 
El jurat és una figura que es recull tant a les bases com a la convocatòria. Aquest òrgan 
té les competències següents: 

1. Avaluar les propostes que hagin superat la fase 0. En aquest sentit, pot avaluar 
totes les propostes (hagin estat o no seleccionades pel comitè tècnic, ja que 
com s’ha explicat aquesta selecció només és una recomanació). 

2. Emetre el veredicte respecte a les propostes finalistes. 
3. Resoldre qualsevol dubte o incidència que pugui sorgir en relació amb el procés 

d’avaluació. 
El jurat està format per un nombre d’entre set i tretze persones expertes i de prestigi 
reconegut. El nomena el o la tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i 
Comunitat, i els membres del Consell Assessor Científic de Barcelona en poden formar 
part. 
Les valoracions i el veredicte respecte a les propostes finalistes, que s’han de justificar 
degudament mitjançant un informe breu, es basaran en els criteris recollits a l’annex I 
de la convocatòria. 
 



Es preveu alguna mesura d’anonimització? 

 
Sí. A fi de garantir un procés equitatiu, es preveu un procés d’anonimització de les 
propostes per tal que el jurat les avaluï sense conèixer el nom de les persones 
participants ni dels seus tutors o tutores. 
 

Què és la figura del tutor o tutora? Qui pot ser-ho?  

 
El tutor o tutora és una figura recollida a la convocatòria que avala el projecte i es 
compromet a fer-ne el seguiment i a assessorar les persones participants durant tot el 
desenvolupament del procés de recerca. Es podria equiparar a la figura d’investigador 
o investigadora principal d’un projecte de recerca.  
Els tutors o tutores han de tenir vinculació permanent amb un grup d’investigació, un 
centre de recerca o una universitat.  
Aquesta figura ha d’avalar el projecte mitjançant una carta de suport.  
 

Altres preguntes i contacte 
 
Per a totes aquelles preguntes que no trobin resposta en aquest document, es pot 
enviar un correu a pladeciencia@bcn.cat. 
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