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econòmics en el marc del Programa de 
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5a edició, any 2013

1. L’objecte 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de beques i ajuts econòmics en el 
marc del Programa de Recerca i Conservació, dins dels límits establerts en els pressupostos 
de la Fundació Barcelona Zoo, a aquelles entitats, institucions i persones que es consideri 
d’interès. 

Les beques i ajuts s’atorgaran en el marc d’un conveni de col·laboració subjecte a les bases
següents.

2. La finalitat 

Aquestes beques i ajuts econòmics hauran de fomentar projectes d’acord amb els objectius 
generals del Programa de Recerca i Conservació de la Fundació Barcelona Zoo, que es 
detallen a continuació: 

1.Fer possible una millora constant en el benestar dels individus de la nostra col·lecció 
mitjançant les investigacions fetes al Zoo o amb la seva col·lecció d’animals, que 
augmentin el coneixement relatiu a la fisiologia, la genètica, la nutrició, la medicina, la 
parasitologia, la reproducció, la conducta i altres aspectes de la biologia que portin a 
continuar millorant, d'una banda, les instal·lacions i, de l'altra, la qualitat de vida dels 
animals que hi viuen. 

2.Continuar contribuint a la conservació de les espècies del Zoo tot mantenint la màxima 
variabilitat genètica en les poblacions captives per tal d’assegurar-ne el futur. 

3.Contribuir a la recerca dels factors que determinen l'extinció de les espècies de fauna i
que actuen negativament sobre la conservació dels ecosistemes i dels hàbitats naturals 
per ajudar a corregir-los, amb una especial atenció als hàbitats del planeta que 
destaquen per la seva riquesa i diversitat biològica. 

4.Produir i utilitzar una ciència de qualitat que ajudi a la presa de decisions en la gestió 
de la fauna, de les col·leccions d’animals i dels programes i projectes relacionats. 

5.Fomentar la divulgació entre els visitants i la societat en general de la pràctica científica 
aplicada a la fauna i la conservació per tal de contribuir a la seva sensibilització i 
educació. 

6.Difondre i compartir els resultats i les conclusions de les investigacions amb el món 
dels parcs zoològics i de la conservació. 

7.Donar suport tècnic (instal·lacions, coneixement veterinari o de maneig d'espècies, 
entre d’altres) a projectes de recerca i conservació.  

8.Internacionalitzar els programes de recerca i conservació.

9.Estimular les recerques de nivell relacionades amb temàtiques de fauna silvestre i 
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captiva de forma que, mitjançant publicacions en revistes científiques d’impacte i de 
divulgació, s’associï el nom del Zoo de Barcelona amb activitats de recerca i conservació 
d’alt nivell.

10.Ampliar o millorar les condicions de la col·lecció zoològica pròpia. 

3. El règim jurídic 

Les beques i ajuts econòmics als quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i 
eventual, són lliurement revocables i reductibles, no generen cap dret a l’obtenció d’altres 
beques i ajudes en anys posteriors (tret que s’hagin concedit per més d’un any) i no es podran 
al·legar com a precedent. 

La gestió de les beques i ajuts s’efectuarà d’acord amb els principis de: publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència. 

Aquest procediment per a la concessió de les beques i ajudes es tramitarà en règim de 
concurrència competitiva, mitjançant la convocatòria de concurs públic. 

4. Les compatibilitats 

Les beques i ajudes seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens. Tanmateix, l’import d’aquestes beques i ajuts, conjuntament amb els 
ingressos que s’obtinguin i els recursos propis destinats al projecte, no podrà superar el cost 
total del projecte que es desenvolupi.

5. Els sol·licitants i beneficiaris 

Poden ser sol·licitants i/o beneficiaris de les beques o ajuts a què es refereixen aquestes 
bases: 

• Les persones físiques o jurídiques destinatàries dels fons públics que hagin de dur a 
terme l’activitat prevista per al seu atorgament. 

• Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades i les 
comunitats de béns. 

• Qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, sense tenir 
personalitat jurídica, pugui portar a terme projectes o es trobi en la situació que motiva 
la concessió de la beca i ajuda, amb els requisits establerts en aquestes bases. 

6. Les condicions i els requisits 

Podran ser beneficiaris de les beques o ajuts a què es refereixen aquestes bases les entitats, 
institucions i persones que compleixin les condicions i els requisits següents: 

• En cas que sigui persona jurídica, que desenvolupin activitats sense ànim de lucre o, 
en el cas contrari, que els beneficis reverteixin en les activitats becades. 

• En cas de persona física, estar en possessió del títol de llicenciatura o grau.

• Estar degudament constituïts com a persona jurídica, si escau. 

• Tenir objectius i finalitats coincidents amb els establerts pel Programa de Recerca i 
Conservació de la Fundació Barcelona Zoo.

• Adquirir un compromís concret de publicació dels resultats dels projectes presentats en 
revistes científiques internacionals i en revistes de caire divulgatiu. Tot i que la durada 
usual d’un projecte (1 any) és sovint massa curta per tal de poder satisfer aquest 
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requisit, el seu compliment es tindrà en compte en l’aprovació de futures sol·licituds.

• Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social. 

D’altra banda, els requisits exigibles als beneficiaris, i que hauran d’acreditar-se de forma 
adequada, són els següents: 

7. La sol·licitud 

Les sol·licituds per participar en aquesta convocatòria es poden baixar de la pàgina web del 
Zoo de Barcelona http://www.zoobarcelona.cat/ca/fundacio-zoo/fundacio-barcelona-zoo/.

Els interessats hauran de presentar el projecte, dins del termini de lliurament de les sol·licituds 
fixat en aquestes bases, juntament amb el model de sol·licitud (annex 1) i la fitxa descriptiva del 
projecte (annex 2). 

Només es podrà presentar una sol·licitud per projecte i s’assenyalarà explícitament quina és la 
línia d'investigació i si el projecte de conservació està relacionat amb la fauna autòctona o 
al·lòctona. 

Les sol·licituds, els projectes i la fitxa descriptiva es podran presentar indistintament en català, 
castellà o anglès, complimentats per mitjans informàtics, i es lliuraran en suport digital. 

8. La quantia de la beca o ajut econòmic 

La Fundació Barcelona Zoo, per a programes específics d’investigació proposats per externs, 
aportarà, amb caràcter general, fins a un terç (el 33%) del pressupost total anual del projecte 
presentat i aprovat. Per tant, un dels requisits necessaris per tal que un projecte pugui ser 
aprovat ha de ser la seva capacitat d’autofinançar-se dos terços (el 67%) del total del 
pressupost, fet que caldrà documentar adequadament. En tots els casos, la quantia màxima la 
determinarà el Patronat de la Fundació d’acord amb el que s’indica al punt 17.

No obstant això, en els projectes de durada superior a un any, es valorarà l’import anual 
vinculat a la durada de cada fase del Pla de Recerca i, per tant, es valorarà aquesta condició 
d’autofinançament d’una part del projecte en relació amb la fase que es presenti de manera
exclusiva per al període comprès en aquesta convocatòria.

Es procurarà afavorir que altres institucions col·laborin en el finançament de determinats 
projectes, sempre que aquestes institucions mantinguin un model d’actuació compatible amb el 
de la Fundació Barcelona Zoo i amb la filosofia i els objectius d’aquesta convocatòria. 

Quedarà a càrrec del participant que la resta de l’import del projecte sigui sufragat directament 
per ell mateix o per cofinançament de tercers (ens públics o privats). 

9. Compromís deontològic 

Els projectes presentats hauran de ser compatibles amb el codi deontològic recollit al capítol 
3.1.2 del Pla de Recerca i Conservació del Zoo de Barcelona, el qual està publicat a la pàgina 
web http://www.zoobarcelona.cat, pel que fa referència al benestar animal, la seguretat dels 
animals i del públic, la prioritat que ha de tenir la conservació de les espècies més 
amenaçades, la difusió dels resultats i el manteniment de la qualitat de la recerca.

10. Línies d’investigació 

Els projectes de recerca que es presentin a la convocatòria de beques/ajuts de la Fundació 
Barcelona Zoo s’hauran d’adequar a les línies d'investigació generals del Pla de Recerca i 
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Conservació del Zoo de Barcelona, que són les següents: 

1.- Investigació aplicada a la conservació, tant in situ com ex situ a escala global. 

2.- Investigació aplicada al benestar animal i al coneixement de les espècies en el seu 
medi. Es prioritzaran els projectes de recerca i d’investigació sobre els efectes del canvi 
climàtic en la fauna. 

3.- Investigació aplicada a la protecció de la biodiversitat a la ciutat de Barcelona. 

4.- Investigació aplicada a la fauna de l’àrea mediterrània. 

Entre les propostes presentades per al 2013 es prioritzaran els projectes que recullin o que 
facin referència als següents àmbits concrets d’activitat:

• Estudi i conservació d’espècies autòctones amenaçades. 

• Estudi i conservació d’espècies catalogades com a Vulnerables, En Perill o En Perill 
Crític en la Llista Vermella de la UICN.

• Vinculació a espècies presents en la col·lecció del Zoo de Barcelona.

• Paper sentinella de les espècies del Zoo de Barcelona en la detecció de virus 
zoonòtics.

• Biologia i distribució de la fauna barcelonina.

• Establiment d’estacions biològiques en zones d’elevada biodiversitat de l’Àfrica i 
l’Amèrica del Sud.

11. Obligacions del beneficiari 

• La beca o ajut haurà de ser acceptada pel beneficiari amb la finalitat de complir les 
condicions fixades per a la seva aprovació. 

• L’atorgament de les beques o ajuts haurà d’ajustar-se al règim d’incompatibilitats 
vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu. 

• Dur a terme el projecte beneficiari de la beca o ajut. 

• Acceptar i complir la normativa aprovada per la Fundació Barcelona Zoo.

• Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts, així com l’execució
del projecte i el compliment de la seva finalitat.

• Presentar el programa del projecte i el seu pressupost a la Fundació Barcelona Zoo,
així com comunicar a la Fundació Barcelona Zoo, per escrit, qualsevol alteració 
significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament (i reintegrar els fons 
rebuts, en cas de suspensió de l’activitat) o, en cas que sigui necessària, la renúncia 
corresponent.

• Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que dugui a terme la 
Fundació Barcelona Zoo.

• Disposar de la documentació comptable que puguin exigir els òrgans de fiscalització i 
facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control. 

• Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, durant el termini per al qual puguin ser objecte de les
actuacions de comprovació i control. 

• Declarar les beques o ajuts rebuts del Zoo de Barcelona, així com les de temàtica 



 

6 

 

relacionada amb el projecte presentat i que hagin estat atorgades per entitats públiques 
o privades en el darrer any. 

• Fer constar en els agraïments de totes les publicacions de caràcter científic que es 
derivin del projecte al qual es dóna suport econòmic mitjançant aquesta convocatòria la 
referència següent: Fundació Barcelona Zoo (Ajuntament de Barcelona). 

• Fer constar en tots els materials de difusió, presentacions, divulgació i publicitat relatius 
al Projecte la frase amb el logotip corresponent: "Amb el suport de la Fundació 
Barcelona Zoo i l’Ajuntament de Barcelona" d’acord amb la normativa d’imatge 
corporativa de la Fundació Barcelona Zoo i de l’Ajuntament de Barcelona. 

• Els beneficiaris tindran l’obligació d’enviar a la Fundació Barcelona Zoo un exemplar de
les ponències, publicacions o treballs de divulgació en qualsevol dels suports que es 
presentin (digital o en paper, per exemple) i que es derivin del projecte beneficiari de la 
beca/ajut per tal que siguin incorporats a l’arxiu del Zoo.

La Fundació Barcelona Zoo i l’Ajuntament de Barcelona quedaran exempts de qualsevol 
responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena que es pugui derivar de les 
actuacions a què quedin obligades les persones o les entitats destinatàries de les beques i 
ajuts atorgats. 

En cap cas el beneficiari podrà alterar el destí de les beques concedides, llevat que el justifiqui 
adequadament i obtingui autorització expressa de la Fundació Barcelona Zoo.

12. La justificació i el seguiment 

La Fundació Barcelona Zoo podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui 
oportuns, que les quantitats percebudes es destinaran a les finalitats del projecte. El beneficiari 
de la beca o ajut haurà de fer compatible el projecte (llibres i registres comptables) amb  la
seva evolució tècnica.

El beneficiari de la beca o ajut haurà de justificar l’aplicació dels fons rebuts a la finalitat 
pretesa.

La justificació de l’aplicació dels fons rebuts a la finalitat del projecte es farà mitjançant les 
factures o documents de valor probatori equivalent. 

La manca de justificació o la justificació incompleta de l’aplicació dels fons rebuts a la seva 
finalitat podrà comportar l’anul·lació total o parcial de la beca o ajut i el reintegrament en les 
condicions previstes. 

13. L’anul·lació i el reintegrament 

Sense perjudici de poder exigir les responsabilitats corresponents, la Fundació Barcelona Zoo 
procedirà a l’anul·lació total o parcial de la beca o ajut proposat o atorgat en els casos 
d’incompliment següents: 

• Incompliment relatiu a l’obligació de justificació. 
• Incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida la beca/ajut.
• Incompliment de les obligacions fiscals o comptables.
• La resistència, excusa, obstrucció o impediment a l’execució de les actuacions de 

comprovació i control per part de la Fundació Barcelona Zoo.

En cas que en el supòsit d'incompliment el beneficiari no tornés a la Fundació Barcelona Zoo 
l'import de la beca/ajut, incrementat amb els corresponents interessos legals, de manera 
voluntària, es procedirà per la via legal adequada per a la seva reclamació.
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14. Els terminis de lliurament i el procediment de presentació de les sol·licituds 

• El termini de presentació de les sol·licituds i projectes serà des de la publicació 
d’aquestes bases fins al 30 de maig de 2013, a les 14:00 h. 

• Forma de presentació: la sol·licitud i els projectes es podran presentar a l’edifici de 
Direcció del Parc Zoològic de la Ciutadella a Barcelona o bé enviar per correu certificat 
a l’adreça del Parc Zoològic de Barcelona (Parc de la Ciutadella, s/n, 08003 –
Barcelona), sempre que incorporin també suport electrònic, o bé s’enviaran a l’adreça 
de correu electrònic fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat.

• Termini per a l’atorgament de beques i ajuts: l’atorgament de les beques es farà dins
de l’any 2013. La resolució relativa a la concessió de beques es farà pública a través 
de la pàgina web de la Fundació Barcelona Zoo. La manca de resolució legitima els 
interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de concessió de les 
beques i ajuts. Es notificarà de forma expressa a tots els beneficiaris la concessió de la 
beca o ajut.

• Un cop atorgades les beques i ajuts se signarà amb cadascun dels beneficiaris un 
document on es recolliran les condicions pertinents. 

• Forma de pagament: mitjançant transferència al compte bancari del beneficiari que 
s’indiqui a l’expedient. En cada pagament, la Fundació Barcelona Zoo farà les 
retencions fiscals que legalment corresponguin.

• Forma de justificació: el beneficiari de la beca/ajut haurà d’aportar una justificació 
documental del destí dels fons rebuts a les finalitats del projecte, i la memòria del 
projecte becat signats pel representant legal, en un termini no superior als tres mesos,
una vegada finalitzat el projecte. 

• Forma de justificació: la justificació de l’aplicació dels fons rebuts a la finalitat 
perseguida es farà mitjançant les factures o documents de valor probatori equivalent. 

15. Resolució i pagament 

Les sol·licituds presentades es valoraran d’acord amb els criteris d’atorgament establerts en 
aquestes bases reguladores. 

El Patronat de la Fundació Barcelona Zoo estarà assistit per un Comitè Científic d'Avaluació i 
Seguiment el qual tindrà competències per tal d'emetre una valoració científica de les 
propostes que es presentin a partir dels criteris fixats en aquestes bases i en el Programa de 
Recerca i Conservació del Zoo de Barcelona.

El pagament d’aquestes beques o ajuts s’efectuarà d’acord amb els requisits que s’indiquen a 
continuació: 50% a la signatura de l’acord i el 50% restant a l’entrega de l’informe memòria de 
resultats finals una vegada conclosa l’execució del projecte. 

16. La publicitat de la convocatòria

La convocatòria i les bases reguladores d’aquestes beques/ajuts es publicaran al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOP), a la Gaseta Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en un 
diari de gran difusió i als webs del Zoo de Barcelona, de la Fundació Barcelona Zoo, de 
Barcelona de Serveis Municipals, SA, i de l’Ajuntament de Barcelona. 

La relació de les beques i ajuts concedits es publicarà a les pàgines web del Zoo de Barcelona, 
de la Fundació Barcelona Zoo, de Barcelona de Serveis Municipals, SA, i de l’Ajuntament de
Barcelona. 
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17. Import de la beca o ajut

La quantitat màxima que es destinarà a cadascuna de les beques i ajudes la determinarà el 
Patronat de la Fundació Barcelona Zoo en funció de les disponibilitats financeres.

18. Composició del Comitè Científic d’Avaluació i Seguiment del Zoo de Barcelona

El Comitè Científic d’Avaluació i Seguiment del Zoo de Barcelona estarà integrat pels següents 
membres: 

Dr. XAVIER FERRER Departament de Biologia Animal. Facultat de Biologia. Universitat 
de Barcelona 

Dr. XAVIER MANTECA Departament de Ciència Animal i dels Aliments. Facultat de 
Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona 

Dr. MANUEL LÓPEZ Degà de la Facultat de Veterinària. Departament de Ciència Animal i 
dels Aliments. Universitat Autònoma de Barcelona 

Dra. MONTSERRAT COLELL Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica. Facultat 
de Psicologia. Universitat de Barcelona 

Dr. MARIANO DOMINGO Director de CRESA, Centre de Recerca en Sanitat Animal.
Universitat Autònoma de Barcelona 

Dra. MONTSERRAT PONSA Departament de Biologia Cel·lular. Facultat de Biociències 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Dr. JOSEP LLUPIÀ President de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya 

Dr. ALBERT PALANQUES Director de l’Institut Ciències del Mar, CMIMA 

Dr. JOSEP M. GILI Institut Ciències del Mar, CMIMA 

Dr. EUDALD CARBONELL Catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili 

MIQUEL TREPAT Director del Zoo de Barcelona 

JOAQUIM LACUEVA Cap d’Àrea de la Col·lecció Zoològica del Zoo de Barcelona 

RAFEL CEBRIAN Coordinador del Programa de Recerca i Conservació del Zoo de 
Barcelona 

19. Avaluació i ponderació del projecte: els criteris de valoració

El projecte presentat serà revisat tècnicament pel Comitè Científic d’Avaluació i Seguiment, que 
valorarà el projecte en funció de la seva adequació a les finalitats, línies d'investigació i 
compromisos establerts als punts 1, 2, 9 i 10 d'aquestes bases i als criteris establerts al punt 
19.

La valoració final del projecte resultarà de la suma de la puntuació obtinguda en els tres grups 
dels criteris que s’expliciten a continuació, amb un màxim de 20 punts. La puntuació es 
pondera de la manera següent: 

• Grau d’adequació als criteris del Programa de Recerca i Conservació del Zoo de 
Barcelona: la distribució de la puntuació serà d’entre 0,25 i 2 punts per cadascun dels  
apartats previstos. La puntuació màxima que es pot obtenir en aquest criteri serà de 10 
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punts. 

• Criteris de valoració de Qualitat: la distribució de la puntuació serà d’entre 0,25 i 1 punt 
per cadascun dels apartats previstos. La puntuació màxima que es pot obtenir en 
aquest criteri serà de 6 punts. 

• Criteris de valoració de Solidesa i Finançament: la distribució de la puntuació serà 
d’entre 0,25 i 1 punt per cadascun dels apartats previstos. La puntuació màxima que es 
pot obtenir en aquest criteri serà de 4 punts. 

Els criteris de valoració dels projectes presentats són els següents:

a) Grau d’adequació als criteris del Programa de Recerca i Conservació del Zoo de 

Barcelona:

1.- Grau d’acompliment dels objectius generals explicitats a l’apartat 3.1.1 del Programa 

de Recerca i Conservació del Zoo de Barcelona i al punt 2 d’aquestes bases. 

2.- Adequació al compromís deontològic descrit en l’apartat 3.1.2 del Programa de 

Recerca i Conservació i recollit al punt 9 d’aquestes bases. 

3.- Concordança amb les línies d’investigació concretades a l’apartat 3.1.3 del Programa 

de Recerca i Conservació i al punt 10 d’aquestes bases. 

4.- Es valorarà que el disseny, la presentació i l’execució del projecte sigui de forma 

conjunta amb la participació d’institucions o professionals establerts, o que hagin 

desenvolupat gran part de la seva activitat a Barcelona, Catalunya o l’Estat espanyol.

PUNTUACIÓ MÀXIMA D’AQUEST APARTAT: 10 punts

b) Criteris de valoració de la Qualitat:

1.- Col·laboració i complementarietat amb l’acció del Zoo de Barcelona. 

2.- Ajustament a la realitat de les necessitats de les espècies a les quals s’adreça. 

3.- Valors que conté i promou el projecte. Concreció, qualitat i claredat del projecte. 

4.- Projecte contrastat per l’experiència pròpia o d’altres entitats. Valoració d’edicions 

anteriors (en cas de continuïtat).

5.- Projecte fonamentat, amb estructura interna coherent i sòlida. Viabilitat i grau 

d’aplicabilitat. 

6.- Rellevància del projecte (impacte esperat). Proposta que es presenta en la memòria 

del projecte del pla de difusió i divulgació dels resultats (premsa, cursos, conferències).

7.- Potencialitat del projecte per presentar conclusions i resultats en revistes científiques
de primer nivell i en revistes de divulgació.
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PUNTUACIÓ MÀXIMA D’AQUEST APARTAT: 6 punts

c) Criteris de valoració de la Solidesa i Finançament:

1.- Permanència del projecte, continuïtat en el temps. 

2.- Disponibilitat de sistemes per al control, el seguiment i l’avaluació final del projecte. 

Descripció del sistema d’avaluació. 

3.- Pla de finançament (aportació pròpia, percentatge demanat). Capacitat i recursos 

propis per gestionar i executar el projecte. 

4.- Previsió i capacitat per aconseguir altres fons de finançament i recursos.

PUNTUACIÓ MÀXIMA D’AQUEST APARTAT: 4 punts

ANNEX 1. Carta de presentació del projecte

Qui subscriu sol·licita la beca o ajut econòmic a la Fundació Barcelona Zoo d’acord amb la 
convocatòria d’enguany en els termes següents: 

1.- ENTITAT / INSTITUCIÓ SOL·LICITANT 

Nom (de l’entitat, grup, persona física)........................................................................................... 

NIF / CIF ............................................. Secció /

delegació............................................................... Adreça i

CP..................................................................................................................................... 

Municipi.............................................................Província...............................................................

Telèfon ............................................................ Fax .......................................................................

E-mail..................................................................... 

Web.................................................................................................................................................

Nom del representant legal.............................................................................................................

Heu presentat aquest projecte a convocatòries d’ajuts econòmics o beques d’altres 

institucions? SÍ - NO. En cas afirmatiu, digueu a quina institució.
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2.- DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE 

Denominació ..................................................................................................................................

Línia d’investigació 

Projecte de conservació relacionat amb la fauna: 

autòctona

al·lòctona 

Temàtica que aborda i breu descripció 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Lloc de realització ..........................................................................................................................

Despesa total del projecte ..............................................................................................................

Import total sol·licitat 

.......................................................................................................................

3.- DECLARACIÓ DE LA PERSONA REPRESENTANT 

Nom i cognoms .............................................................................................................................

DNI / NIF .......................................................................................................................................

Càrrec que ocupa ...........................................................................................................................

La persona signant declara que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i als 
documents que l’acompanyen són certes. Que compleix i accepta la normativa general vigent 
reguladora de les beques que atorga el Zoo de Barcelona i tots els requisits exigits a les bases 
de la convocatòria per sol·licitar i atorgar aquestes beques i ajuts. Que està assabentada que la 
manca de justificació documental de les beques rebudes del Zoo de Barcelona no solament 
comporta l’anul·lació de la beca i l’exigència de responsabilitats als preceptors, sinó que, a més 
a més, com a conseqüència d’això, no es tramitarà aquesta sol·licitud ni sol·licituds posteriors. 

Barcelona,........ de..................................... de 2013

Segell de l’entitat/institució/grup Signatura del sol·licitant o representant autoritzat/da 

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD), s'informa que les seves dades de caràcter personal passaran a 
formar part d'un fitxer el titular i responsable del qual és Barcelona de Serveis Municipals, SA,
(d’ara en endavant BSM). Consent l'ús de les seves dades amb la finalitat d'inscripció i 
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informació relacionada amb l'activitat o servei per al qual les està facilitant. També consent 
l'enviament d'informació comercial d'altres promocions o serveis de BSM i Parc d'Atraccions
Tibidabo, SAU. En el cas de ser menor de 14 anys és imprescindible que el consentiment sigui 
dels pares, tutors o representants legals. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició mitjançant una sol·licitud per escrit amb la referència "Tutela Drets 
LOPD" i dirigida a Barcelona de Serveis Municipals, Gran Via de Carles III, 85 bis, 08028, 
Barcelona.

ANNEX 2. Fitxa de presentació del projecte

NOM I COGNOM DEL SOL·LICITANT: 

E-MAIL: TELÈFON: 

ADREÇA: 

DNI:                      NACIONALITAT:               PASSAPORT: 

TITULACIÓ: 

QUALIFICACIÓ PERSONAL: 

INSTITUCIÓ A LA QUAL PERTANY: 

TÍTOL DEL PROJECTE: 

LÍNIA D’INVESTIGACIÓ (marqueu amb una creu) 

Investigació aplicada a la conservació, tant in situ com ex situ a escala global. 

Investigació aplicada al benestar animal i al coneixement de les espècies en el seu 

medi. Es prioritzaran els projectes de recerca i d’investigació sobre els efectes del 

canvi climàtic a la fauna. 

Investigació aplicada a la protecció de la biodiversitat a la ciutat de Barcelona. 

Investigació aplicada a la fauna de l’àrea mediterrània. 

PROJECTE DE CONSERVACIÓ RELACIONAT (marqueu amb una creu) 
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Projecte de conservació relacionat amb la fauna autòctona. 

Projecte de conservació relacionat amb la fauna al·lòctona. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: (en el cas que sigui sol·licitant) SUPERVISOR: (si s’escau) 

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE (incloent-hi objectius, materials, mètodes i una 
explicació de com els resultats de la recerca contribuiran a millorar la conservació, el 
benestar o la gestió de les poblacions d’animals dels zoològics): 

EXPLIQUEU DETALLADAMENT SI LA METODOLOGIA APLICADA POT TENIR ALGUN 
IMPACTE NEGATIU SOBRE ELS ANIMALS O ELS VISITANTS DEL ZOOLÒGIC: 

DURADA DEL PROJECTE: 

ALTRES INSTITUCIONS INVOLUCRADES: 
MARC PRESSUPOSTARI 
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RESUM DE DESPESES 
RESUM D’INGRESSOS 

PROPOSTA DE BECA O AJUT ECONÒMIC QUE SE SOL·LICITA AL ZOO DE BARCELONA 
JUNTAMENT AMB AQUESTA FITXA I LA CARTA DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 
(annexos 1 i 2 d’aquestes bases), CALDRÀ ENTREGAR UN PROJECTE AMB LA MEMÒRIA
DETALLADA DEL PROGRAMA QUE ES PRESENTA PER A LA SOL·LICITUD DE LA BECA 
O AJUT: 

• PLA I PROGRAMA 

• JUSTIFICACIÓ CIENTÍFICA DEL PROJECTE 

• PRESENTACIÓ DELS TÈCNICS, INVESTIGADORS I INSTITUCIONS (si s’escau)
PARTICIPANTS 

• PREVISIÓ DE COSTOS 

• PLANIFICACIÓ DETALLADA 

• RELACIÓ DE MATERIALS 

• POSSIBLES PUBLICACIONS 

• REQUERIMENTS SOL·LICITATS AL ZOO 

• ETC. 


