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La Fundació Barcelona Zoo convoca un premi especial al millor projecte de 
recerca i conservació dels atorgats els darrers cinc anys amb motiu de la 
celebració del 125è aniversari del Zoo de Barcelona, d’acord amb les següents: 

BASES

PRIMERA: 

Poden optar a rebre aquest premi especial les entitats o investigadors que 
hagin estat beneficiaris d’alguna de les beques atorgades per la Fundació 
Barcelona Zoo (beques PRIC, beca Floquet de Neu o beca Antoni Jonch) els 
darrers cinc anys. 

SEGONA:

La dotació del premi de l’any 2017 és de 7.500 €, que ha de ser destinada, i 
degudament justificada, al desenvolupament de projectes relacionats amb 
l’àmbit de la beca atorgada en el seu moment i que siguin actius en l’actualitat. 
En el pagament es fan les retencions fiscals que legalment corresponguin. 

L’ajut econòmic regulat per aquestes bases no suposa l’existència de cap 
relació laboral entre el la Fundació Barcelona Zoo i el beneficiari del mateix. 

TERCERA:

Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud la documentació següent, amb una 
extensió màxima de dos fulls DINA-4: 
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a) Sobre els projectes ja desenvolupats en el marc d’una de les beques 
atorgades:

- Breu descripció dels resultats més significatius del projecte 
- Relació dels assoliments quantificables del projecte (informes, 

presentacions a congressos i reunions, publicacions científiques, 
publicacions divulgatives, impactes a les xarxes socials i premsa, 
etcètera)

b) Sobre la destinació del premi: 

- Breu descripció de les activitats que desenvoluparan amb l’import del 
premi

La Fundació Barcelona Zoo es reserva el dret de demanar als aspirants la 
documentació complementària que consideri pertinent, així com la celebració 
d’una entrevista personal si considera que cal. 

QUARTA: 

Les sol·licituds s’han d’enviar a la Fundació Barcelona Zoo en format pdf a la 
següent adreça electrònica: fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat

CINQUENA:

El termini d’admissió de sol·licituds finalitza el dia 3 de maig de 2017 a les 14 
hores.

SISENA:

Els projectes presentats en aquesta convocatòria especial són valorats per un 
Comitè Avaluador, que també en decideix el guanyador. Aquest Comitè està 
format pels membres següent:

- un representant del Comitè Científic d’Avaluació i Seguiment de les 
beques PRIC

- un representant del jurat de la beca Floquet de Neu 
- un representant del jurat de la beca Antoni Jonch 
- tres representants del Zoo de Barcelona

Si algun membre del Comitè dirigeix, assessora o participa en l’elaboració de 
qualsevol dels projectes que es presenten al premi, ha de renunciar a formar 
part del mateix.  
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SETENA: 

El projecte guanyador d’aquest premi especial es dóna a conèixer directament 
al premiat i es fa públic el dia de l’acte central de la celebració del 125è 
aniversari del Zoo de Barcelona.

VUITENA:

Les publicacions científiques, articles i comunicacions a què doni lloc el treball 
que gaudeixi d’aquest premi han d’esmentar expressament la Fundació 
Barcelona Zoo i el fet d’haver estat realitzades gràcies a la disposició de la 
mateixa

NOVENA:

La Fundació Barcelona Zoo pot esmentar en les seves relacions externes la 
concessió d’aquest premi, amb indicació expressa, en el seu cas, del 
beneficiari del mateix, els mitjans posats a la seva disposició, la institució en 
què ho desenvolupi i una breu descripció de l’objecte de la investigació i dels 
seus principals resultats. 

DESENA: 

La convocatòria i la informació de les bases reguladores d’aquest premi es 
publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), a la Gaseta 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona i als webs del Zoo de Barcelona i de la 
Fundació Barcelona Zoo. 

El Comitè Avaluador té l’atribut de no acceptar els projectes rebuts si no 
s’atenen a aquestes bases. 

El dictamen del Comitè Avaluador és inapel·lable.


