Amb el suport de:

BASES PREMIS CATEC - TCM AL MILLOR TREBALL
DE FI DE GRAU O DE MÀSTER AMB PERSPECTIVA
D’ECONOMIA CIRCULAR
CURS 2021-2022
1.- OBJECTE
La Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat del Tecnocampus Mataró-Maresme, amb el
suport dels seus socis fundacionals, convoca la 1a edició dels premis “TFG-TFM-Circulars”
(https://catedraeconomiacircular.tecnocampus.cat/tfg-circulars/), amb l’objectiu d’impulsar la
integració de la formació sobre Economia Circular i Sostenibilitat de manera sistemàtica i
interdisciplinària als estudis oferts al Tecnocampus. En aquest sentit, s’obre el concurs per als
millors treballs de final de grau o de màster del Tecnocampus Mataró-Maresme que aportin
en el seu contingut la perspectiva de la circularitat.
Els premis volen reconèixer aquells treballs que aportin propostes per abordar la necessitat de
la transició cap a nous models de producció i consum.
El premi està finançat per la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat (i que té el suport
d’Aigües de Mataró, el Consorci de Residus Sòlids del Maresme i el Consell Comarcal del
Maresme) i comporta una dotació de 800 euros per a cada un dels treballs guanyadors.

2.- REQUISITS
Per ser beneficiari d’aquest premi, seran requisits indispensables:
a) Ser estudiant universitari de qualsevol de les tres escoles de la Fundació Tecnocampus
Mataró -Maresme i haver-se matricular del TFG o TFM dins el curs acadèmic 2021-2022.
b) Els treballs candidats han d’incorporar la temàtica d’Economia Circular, ja sigui integrant
aquesta perspectiva en el projecte, o be tractant aquesta temàtica de manera central en el
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treball. En aquest sentit, els treballs finals de grau han de comprendre algun dels següents
àmbits:
o Solucions innovadores per a la sostenibilitat.
o Solucions sota els vectors AIGUA, ENERGIA O RESIDU-RECURS.
o Estudis relacionats amb nous models de negoci, producció i consum
sostenibles.
o Estudis relacionats amb la mesura de la circularitat.
o Noves metodologies que donin suport a la generació de solucions i/o
d’anàlisi d’impactes per a la circularitat.
o Altres treballs relacionats amb les estratègies de l’Economia Circular.
c) El premi és de gaudi individual i personal, no essent transferible ni bescanviable per qualsevol
altra opció de premi.
d) Els projectes presentats poden estar redactats en català, castellà o anglès.
e) Els treballs poden ser individuals o realitzats en equip.
f) Només s’admetrà una sol·licitud per TFG o TFM, independentment del nombre de persones
que l’hagin realitzat.
g) Els projectes presentats requereixen haver obtingut una avaluació mínima de 8 sobre 10 i
correspondrà a treballs defensats durant el curs acadèmic 2021-2022.
h) Han de ser treballs originals, que compleixin amb la normativa de la institució acadèmica en
la qual han estat presentats.
i) La confidencialitat dels treballs presentats seguirà la mateixa normativa aplicable als TFGs o
TFMs.
j) No es poden presentar treballs amb clàusules de confidencialitat d’empresa. S’entén que
els/les autors/es de treballs que incorporin clàusules de confidencialitat d’autoria renuncien
a aquesta confidencialitat pel fet de presentar-se als premis.
3.- CATEGORIES
El concurs tindrà tres categories de participació:
•
•
•

Categoria A: Millor TFG en l’àmbit de la recerca (projectes científics)
Categoria B: Millor TFG en l’àmbit de la emprenedoria (negoci) i la innovació
Categoria C: Millor TFG en l’àmbit aplicat (disseny de producte o servei, plans de
màrqueting, projectes d’intervenció i/o de gestió industrial)
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•

Categoria D: Millor TFM

En el cas que es consideri oportú es podran reclassificar els projectes sota la categoria més
oportuna. En el cas que una categoria quedi deserta el jurat tindrà la potestat d’atorgar
addicional aquell premi en una altra categoria.

4.- DOTACIÓ ECONÒMICA DELS PREMIS
Hi haurà un premi per a cadascuna de les quatre categories (A, B, C i D) del concurs. Els treballs
premiats estaran dotats d’un import de 800€. Les persones guanyadores rebran així mateix un
diploma de menció el qual serà lliurat en acte públic.
Els tutors/es dels treballs premiats rebran així mateix un diploma de menció, el qual serà lliurat
en acte públic. La identitat dels tutors/es serà desvetllada un cop seleccionats els treballs
guanyadors.

5.- TERMINI DE PRESENTACIÓ I PROCEDIMENT
La presentació de les candidatures es podrà realitzar des 5 de juliol del 2022 fins al 5 de
setembre del 2022
Per tal de presentar candidatura caldrà enviar la documentació següent, mitjançant correu
electrònic a: suportcircular@tecnocampus.cat
1) Formulari de sol·licitud (veure annex) complimentat i signat
2) El treball final de grau en versió cega (anonimitzat) i en format pdf, és a dir, eliminant
totes les referències a l’autoria i dades que puguin identificar al/la candidat/a.
3) El treball final de grau sense anonimitzar
4) Fotocòpia del document d’identitat de la persona que presenta la candidatura

Les sol·licituds que no incloguin tota la documentació o que es presentin fora de termini
establert, seran desestimades.
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6.- JURAT I AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES
El jurat estarà format per membres experts a nivell institucional, acadèmic i/o empresarial en
matèria d’Economia Circular i Sostenibilitat, concretament per:
-

Tres membres del consell assessor de la Càtedra d’Economia Circular
Dues persones externes a la institució.

Els membres del jurat es comprometen a tractar els treballs amb tota confidencialitat i utilitzarlos única i exclusivament per a les finalitats de la present convocatòria. No podran ser membres
del jurat aquell professorat que hagi tutoritzat algun dels treballs que participin al premi, o que
tingui algun conflicte d’interès amb l’autor del treball.
La valoració els treballs es realitzarà segons rúbrica considerants els criteris següents:
•
•
•
•

Grau d’innovació i originalitat del treball (30 pts)
Qualitat acadèmica del treball (20 pts)
Impacte potencial en les tres vessants de la sostenibilitat : ambiental, social i econòmic
(25 pts)
Aplicabilitat real o replicabilitat del model (25 pts)

Es prendrà una decisió per majoria simple i l’elecció s’efectuarà per tots els membres del jurat.
La resolució del jurat serà inapel·lable.
Els premis i/o les mencions es podran declarar deserts en alguna de les categories i en aquest
cas, es podrà procedir segons el que es descriu al punt número tres.

7.- COMUNICACIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS
Els treballs premiats es comunicaran a través del web de la mateixa convocatòria, i també es
farà arribar un comunicat a l’estudiant guanyador/a per mitjà de correu electrònic.
L’entrega es realitzarà en acte públic a l’inici del següent curs acadèmic (excepte per causa de
força major), i al qual es convocarà als estudiants premiats.
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L’organització podrà requerir informació addicional per acreditar l’acompliment de les
condicions per accedir al premi i aquesta haurà de ser entregada en un termini màxim de 10 dies
naturals.
En el cas que es consideri oportú, el jurat pot reconèixer algun treball amb accèssit, sense que
això impliqui entrega de premi monetari.
Els premis monetaris atorgats estaran subjectes a les obligacions fiscals vigents en el moment
de l’entrega.
Els estudiants premiats, gaudiran d’una presentació del treball en exclusiva mitjançant un acte
públic organitzat per la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat durant el següent curs
acadèmic.

8.- CONDICIONS DE PUBLICACIÓ I DIFUSIÓ
Donat que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i
regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig; el/a sol·licitant atorga el seu consentiment a
TecnoCampus i institucions que col·laboren per tal que les imatges (tant videogràfiques com
fotogràfiques i veu), corresponents a aquest premi puguin ser difoses amb finalitats divulgatives
per qualsevol mitjà de comunicació habitual (televisió, premsa, Internet o mitjans externs). La
distribució s’efectuarà únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats
del Tecnocampus i la seva Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat.
8.1. Protecció de dades de caràcter personal
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), TecnoCampus informa:
Responsable del Tractament: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb NIF
G62034111 i domicili a l’Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona),
delegat de protecció de dades; rgpd@tecnocampus.cat; informa:
Finalitat: Les dades personals facilitades es tractaran per a la realització de les activitats objecte
de la present convocatòria de premis en els termes que es determini.
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Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el
consentiment que atorga l’interessat per mitjà del present document, en virtut de l’article 6.1.a)
del RGPD.
Conservació: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat
demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.
Destinataris: Les dades podran ser cedides a terceres entitats que estiguin directament
relacionades amb la finalitat del tractament. No se cediran les dades a uns altres tercers, excepte
per obligació legal o amb el consentiment exprés de l'interessat.
Drets: el participant podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit),
limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant una carta, acompanyada d’una
fotocòpia del DNI del titular de les dades, adreçada a la Secretaria General de la Fundació
Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró) o correu
electrònic a l’adreça electrònica; rgpd@tecnocampus.cat, així com presentar una reclamació
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME informa que compleix amb tots els requisits
establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
8.2. Propietat Intel·lectual
Els participants que resultin finalistes autoritzen gratuïtament a la Fundació Tecnocampus
Mataró-Maresme a editar i publicar els seus treballs, en aquest sentit, Tecnocampus disposa
d’un dret d’ús d’aquest contingut per a activitats acadèmiques, docents i de recerca sobre l’obra.

La presentació de la sol·licitud al concurs implica la conformitat del sol·licitant amb el contingut
íntegre d’aquestes bases.
PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN DIRIGIR-SE A:
Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme
suportcircular@tecnocampus.cat
Tel. 93 169 65 00
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ANNEX – FORMULARI DE SOL.LICITUD AL PREMI AL MILLOR TREBALL DE FI DE GRAU O MÀSTER
AMB PERSPECTIVA D’ECONOMIA CIRCULAR. CURS 2021-2022

Dades de la persona que presenta la candidatura:

Nom i Cognoms:
NIF/NIE/Passaport:
Estudis:
Escola:
Adreça de contacte/codi postal/població:

Telèfon de contacte
E-mail de contacte:

En cas de treball col·lectiu. Dades de la resta d’autors/es:
Nom i Cognoms

Nom i Cognoms

Nom i Cognoms

Nom i Cognoms

NIF/NIE/Passaport:

NIF/NIE/Passaport:

NIF/NIE/Passaport:

NIF/NIE/Passaport:

Estudis:

Estudis:

Estudis:

Estudis:

Escola:

Escola:

Escola:

Escola:

Premis CATECS-TCM al millor Treball de Final de Grau amb perspectiva d’Economia Circular. Curs 2021-2022

7

Amb el suport de:

Dades del treball:
Títol del treball:

Categoria del treball:
A TFG en l’àmbit de la recerca (projectes científics)
B TFG en l’àmbit de la emprenedoria (negoci) i la innovació
C TFG en l’àmbit aplicat (disseny de producte o servei, plans de màrqueting, projectes
d’intervenció i/o de gestió industrial)
D TFM (Treball final de Màster); indicar el Màster

Resum del treball (1.500 caràcters màxim, espais inclosos)
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Impacte del treball a nivell social, ambiental i econòmic (1.500 caràcters màxim, espais
inclosos)
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Contribució del treball per a la transició cap a una Economia Circular

Originalitat i innovació de la proposta
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Compromisos i declaracions:
•
•

•

Certifico que el contingut del treball és original i que en soc l’únic/a autor/a
Accepto la cessió de dret d’ús del meu treball a la Fundació Tecnocampus i autoritzo
a que se’n pugui fer difusió a través de la web de la Universitat, en el cas que ho
proposi la comissió avaluadora del premi.
Declaro que no vulnero cap dret de tercers ja sigui de propietat intel·lectual,
industrial, secret comercial o qualsevol altre, en subscriure aquest document, ni en
relació al contingut de l’obra, de manera que exonero al Tecnocampus Mataró de
qualsevol obligació o responsabilitat davant qualsevol acció legal que es pugui
suscitar derivada de l’obra dipositada

Responsable del Tractament: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb NIF G62034111 i domicili Avinguda d’Ernest Lluch, 32 TCM1 08302 Mataró (Barcelona), delegat de protecció de dades rgpd@tecnocampus.cat; de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), en qualitat
de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades en aquest formulari informa:
Finalitat: Realitzar el tractament de les dades per a la incorporació com a participant dins els premis TFG-Circular. Legitimació: La base que
legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. Conservació: Les dades no es
conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal. Destinataris: No se cediran
les dades a uns altres tercers, excepte per obligació legal o amb el consentiment exprés de l'interessat. Drets: L’interessat té dret a retirar el
consentiment en qualsevol moment en el cas que hagi atorgat el consentiment. Així mateix, l'informem que podrà exercir els se us drets
d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant una carta adreçada a la
Secretaria General de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró) o correu electrònic a
l’adreça electrònica rgpd@tecnocampus.cat, així com presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de
dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

(signatura)
A (lloc)................................................................., .............. de ............................... de 20__

En cas de treball amb múltiple autoria cal la signatura de la resta d’autors/es:
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