Bases del VII Premi d’Investigació i Innovació
sobre PERSONES amb Discapacitat Intel·lectual
La Fundació Ampans treballa per a les Persones amb discapacitat
intel·lectual amb l’objectiu de generar oportunitats que afavoreixin la
seva màxima autonomia i qualitat de vida.
1. Pot optar als premis qualsevol persona física major d’edat de forma individual, o
de forma col·lectiva (institucions, universitats, entitats o empreses públiques o
privades) amb representació o seu a: Espanya, la resta de països de la Unió
Europea i Sud Amèrica.
2. Els treballs es poden presentar en les següents llengües: català, castellà, anglès i
francès. Els premiats hauran de presentar una còpia del treball en castellà, en el
supòsit que en un termini de 45 dies no s’enviï la versió en castellà els autors
autoritzen AMPANS a la seva traducció.
3. Els treballs han de tractar sobre qualsevol matèria o aspecte específic de les
persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
4. Els treballs han de ser originals i inèdits, i no poden tenir una data de realització
superior als tres anys en el moment de la convocatòria.
5. Els premis s’atorgaran als tres millors estudis en la modalitat d’Investigació i als
tres millors estudis en la modalitat d’Innovació, i consisteixen en:
•

Investigació:
- Primer premi: 5.000 € i publicació
- Segon premi: 3.000 € i publicació
- Tercer premi: 1.000 € i publicació

•

Innovació:
- Primer premi: 5.000 € i publicació
- Segon premi: 3.000 € i publicació
- Tercer premi: 1.000 € i publicació

Aquest premi està subjecte a la legislació fiscal aplicable.
6. Els treballs han de tenir una extensió d’entre 50 i 100 pàgines DIN-A4 i aniran
precedits d’un resum amb un màxim de 70 línies que expliqui, de forma adequada,
el contingut de la investigació o de la pràctica innovadora.
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7. Es presentaran impresos per una cara amb interlineat senzill i en format de lletra
tipus Arial mida 12, si bé es podran fer servir mides inferiors (10 punts mínim) per
gràfics i il·lustracions. Els treballs han de realitzar-se i entregar-se en suport paper
i informàtic (CD o USB) contenint el treball en arxiu Word i pdf.
8. Els treballs han d’incloure la bibliografia utilitzada i poden presentar-se gràfics,
taules, fotografies i altres elements que ajudin a valorar la investigació o pràctica
innovadora.
9. Els treballs han d’enviar-se en un paquet o sobre, per correu certificat, a la
següent direcció: FUNDACIÓ AMPANS, Apartat de Correus 410 - 08240 Manresa
(Barcelona).
10. La presentació de treballs finalitza el 31 de desembre de 2017 a les 14 hores.
11. Prèviament s’ha de fer la inscripció, omplint el formulari que es troba a
www.ampans.cat
12. La documentació es presentarà en dos sobres tancats en els que hi constarà:
sobre 1 i Sobre 2, segons correspongui, el títol del treball, consignant la modalitat
a la que es presenta: Investigació o Innovació i la següent documentació:
•

Sobre 1: Treball en suport paper i en suport informàtic pdf i word (CD o
USB), on no hi constin els noms dels autors ni cap altra dada identificativa de
l’autor o institució a la qual pertany.

•

Sobre 2:
- En el cas de persones físiques: comprovant de la inscripció, currículum/s i
fotocòpia del DNI o passaport del/s autor/s.
- En el cas de persones jurídiques: comprovant de la inscripció, fotocòpia del
DNI de tots els participants; fotocòpia dels poders del representant de
l’organització i DNI, fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal CIF;
fotocòpia dels Estatuts degudament legalitzats.

13. Els treballs enviats no seran retornats. L’entitat organitzadora no es fa responsable
de les possibles pèrdues o deterioraments dels originals, ni del retard o altres
circumstàncies imputables a correus o a tercers que puguin afectar als enviaments
de les obres participatives en el Premi.
14. Pel fet de presentar-se al Premi, els participants accepten les presents bases i es
comprometen a no retirar la seva obra, una vegada presentada a concurs.
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15. El premi es fallarà per un Jurat presidit pel President d’AMPANS, o persona en qui
delegui, i estarà integrat per un número de membres no inferiors a tres i no
superior a set, que seran nomenats pel President d’AMPANS entre personalitats
de reconegut prestigi relacionades amb l’atenció i estudi de les persones amb
discapacitat intel·lectual.
16. Els premis s’atorgaran per majoria de vots i podran ser declarats deserts a criteri
del Jurat. La decisió del Jurat serà inapel·lable.
17. Els criteris generals de valoració que es tindran en compte seran els següents:
adequació a la població d’estudi, metodologia, resultats, aplicabilitat, elements
innovadors, marc teòric i impacte en la qualitat de vida.
18. El veredicte del Jurat es realitzarà, com a màxim, en un termini de 3 mesos a partir
de la data límit de presentació dels treballs i es comunicarà per escrit a tots els
participants.
19. Els premiats autoritzen la publicació i/o divulgació de les obres sense finalitat
lucrativa per part d’AMPANS, sense que aquesta divulgació impliqui cessió o
limitació dels drets de propietat sobre les obres premiades, incloses les derivades
de la propietat intel·lectual o industrial.
20. L’entrega de premis es realitzarà en un acte públic que tindrà transcendència,
solemnitat i publicitat adequades i aquesta implica l’acceptació de cessió de drets
d’imatge, exclusivament per a fer difusió del Premi.
21. Per rebre el Premi, les persones o entitats premiades l’hauran de recollir
personalment a l’acte d’entrega. Hauran de designar un representant per recollirlo en cas de no poder-ho fer personalment.

Amb el suport de:
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