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1. ENTITAT ORGANITZADORA 

El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya, amb domi-
cili social a Via Laietana, número 39 de Barcelona amb CIF 
G64935851, organitza la segona edició dels “Premis als mi-
llors Projectes Acadèmics en l’àmbit de l’Energia Eficient” en 
motiu de la 5ª edició de la “Nit de l’Eficiència”, que tindrà lloc 
el 15 de juny de 2017 al Cosmocaixa (Carrer d’Isaac Newton, 
26, de Barcelona) 

2. OBJECTE 

Aquests són uns premis adreçats a estudiants dels diversos 
estudis que s’imparteixen a les universitats i dels centres for-
matius relacionats amb l’energia eficient a Catalunya. 

Poden presentar-se a aquesta edició dels “Premis als millors 
Projectes Acadèmics en l’àmbit de l’Energia Eficient” aquells 
treballs desenvolupats durant el curs acadèmic 2015/2016 
que hagin destacat i mostrat el seu talent en innovació, en-
ginyeria en l’àmbit de l’energia eficient. 

3. CANDIDATS. REQUISITS PER PARTICIPAR 

Atès el caràcter dels premis, les propostes poden provenir 
tant de la iniciativa de les universitats i dels centres formatius 
relacionats amb l’enginyeria i l’eficiència energètica, com dels 
estudiants d’enginyeria o d’altres carreres vinculades d’acord 
amb les categories indicades en el punt 7 d’aquestes bases.

Podran presentar candidatura en els premis totes les perso-
nes físiques majors de 18 anys que siguin estudiants d’algun 
dels estudis indicats en el punt 7 d’aquestes bases en alguna 
universitat o centre formatiu catalans relacionats amb l’ener-
gia eficient. 

Els aspirants es poden presentar a títol personal, de manera 
individual, o bé formant equip amb altres estudiants amb els 
que hagi desenvolupat el projecte d’acord amb el que s’indica 
en el punt 7 d’aquestes bases.

En el cas de resultar guanyadora alguna de les persones que 
quedin excloses per algun supòsit inclòs en aquestes bases, 
perdran el dret a obtenir el premi, procedint a lliurar-ho a la/s 
següent/s persona/es que reuneixin les condicions de parti-
cipació. 

4. DIFUSIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DELS PREMIS

La difusió de les bases i de la convocatòria dels premis es 
farà mitjançant la seva publicació a la web del CEEC, així 
com altres vies de difusió habituals del CEEC (xarxes socials, 
newsletter,...),  en premsa especialitzada i altres vies de co-
municació que el CEEC consideri oportunes,

5. PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES 

La candidatura es podrà presentar mitjançant l’enviament 
un correu electrònic a info@clustereficiencia.cat indicant les 
següents dades: 

• Títol del projecte
• Centre on s’ha presentat i titulació
•  Data de matrícula i de defensa (si s’escau)
•  Autor/s
•  Telèfon de contacte
•  Adreça electrònica de contacte
•  Document amb el resum del projecte i l’argumentació del 

perquè es postula a aquest premi. (Màxim 4 pàgines in-
cloent imatges, gràfics i diagrames explicatius)

•  Vídeo d’un màxim d’un minut, explicant el projecte i els ar-
guments pels quals la seva proposta ha de ser la guanya-
dora.

La presentació de candidatures es podrà efectuar entre els 
dies 30 de març i 20 de maig del 2017 (inclosos). 

6. GRATUÏTAT 

La participació és gratuïta. 

7. CATEGORIES

Es defineixen les següents categories:

• Treball de Final de Grau. Estudiants que hagin presentat, 
defensat i aprovat el seu TFG durant el curs acadèmic 
2015/2016 en un grau oficial a qualsevol de les universitats 
catalanes en l’àmbit de l’energia eficient.

• Treball de Final de Màster. Estudiants que hagin presentat, 
defensat i aprovat el seu TFM (treball final de màster) du-
rant el curs acadèmic 2015/2016 a qualsevol de les univer-
sitats i centres de formació continua per professionals del 
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territori català en l’àmbit de l’energia eficient. 

• Recerca. Doctors que hagin presentat, defensat i aprovat 
la seva tesi durant el curs acadèmic 2015/2016 a qualse-
vol de les universitats públiques catalanes en l’àmbit de 
l’energia eficient. Grups de recerca que hagin desenvolupat 
i finalitzat un projecte de recerca durant el curs acadèmic 
2015/2016 en l’àmbit de l’energia eficient.

8. CRITERIS DE VALORACIÓ 

Els criteris de valoració dels projectes presentats seran: 

La puntuació màxima que es pot obtenir a cadascuna de les 
categories és de 10 punts.
Per avaluar les candidatures presentades, el jurat tindrà en 
compte com a criteris de valoració els aspectes següents:
• Treball de Final de Grau

•  Originalitat
•  Àmbit d’aplicació del projecte
•  Caràcter holístic del projecte, visió global
•  Anàlisi tècnic i econòmic de les alternatives
•  Justificació de la solució escollida
•  Identificació dels beneficiaris i quantificació dels beneficis

• Treball de Final de Màster
• Originalitat
•  Caràcter innovador i/o emprenedor
•  Àmbit d’aplicació del projecte
•  Caràcter holístic del projecte, visió global
•  Anàlisi tècnic i econòmic de les alternatives
•  Identificació dels beneficiaris i quantificació dels beneficis
•  Factibilitat de la solució proposada 

• Recerca
•  Originalitat
•  Caràcter innovador i/o emprenedor
•  Àmbit d’aplicació del projecte
•  Caràcter col•laboratiu
•  Caràcter holístic del projecte, visió global
•  Anàlisi tècnic i econòmic de les alternatives
•  Identificació dels beneficiaris i quantificació dels beneficis
•  Factibilitat i creativitat de la solució proposada 
•  Patents/publicacions realitzades

9. JURAT 

Selecció dels finalistes 

El jurat dels premis estarà integrat pels següents membres:

• Comitè executiu del CEEC
•  Representant de la Universitat Politècnica de Catalunya
•  Representant de la Universitat de Barcelona
•  Representant de la Universitat Ramon Llull 
•  Representant de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN)
•  Representant de l’Agència per a la competitivitat de l’em-

presa, adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement 
(ACCIÓ)

El Gerent de CEEC actuarà com a secretari, amb veu però 
sense vot. 

El jurat serà l’encarregat de la preselecció dels tres projectes 
finalistes en cadascuna de les categories.

Elecció dels guanyadors

L’elecció dels guanyadors es farà mitjançant votació popular 
secreta en el transcurs de la “Nit de l’eficiència”, mitjançant una 
aplicació telemàtica que es posarà disposició dels assistents. 

10. SELECCIÓ DELS FINALISTES 

El jurat seleccionarà d’entre les candidatures presentades, 
les tres propostes amb millor valoració de cada catego-
ria, d’acord amb els criteris de valoració indicats al punt 5 
d’aquestes bases. 

Com a màxim el dia 1 de juny serà comunicada la seva elecció 
als tres finalistes seleccionats. En cas de desistiment per part 
d’un d’ells es contactarà amb el següent candidat amb major 
puntuació. 

Els finalistes participaran en la “Nit de l’eficiència”, en la qual 
presentaran el seu projecte, davant del públic assistent. mi-
tjançant un “speech” d’una durada no superior als 2 minuts 
i amb la projecció del vídeo indicat en el punt 5 d’aquestes 
bases 
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11. PREMIS 

El premis tenen una dotació en metàl•lic de 600 € per a ca-
dascun dels guanyadors, així com un guardó commemoratiu. 
El lliurament dels premis es farà en el transcurs de l’acte de 
la “Nit de l’eficiència” 

12. PUBLICITAT 

Els participants en aquesta edició dels Premis accepten que 
els seus noms i cognoms, així com una descripció no exhaus-
tiva del seu projecte siguin publicats en les diferents platafor-
mes de difusió que posseeix el CEEC. 

13. RESERVES I LIMITACIONS 

El CEEC es reserva el dret a excloure, motivadament, qualsevol 
treball del com es tingui sospites de plagi o incompliment de les 
normes en perjudici d’un altre participant. 
Queda prohibit presentar més d’una candidatura per participant. 
En el cas que els participants siguin més d’una persona, s’hau-
ran de presentar les dades personals de tots els participants. 

El CEEC no es responsabilitza de possibles continguts ina-
dequats o ofensius que puguin danyar la sensibilitat d’altres 
persones. 

El CEEC queda eximida de qualsevol responsabilitat en el su-
pòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis 
agraciats que impedís la seva identificació. 

El CEEC es reserva el dret d’emprendre accions contra aque-
lles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible 
de ser considerat manipulació o falsificació del premi. 
El CEEC es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en 
la bona fi dels Premis quan concorri causa justa o motius de 
força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en 
què recullen les presents bases. 

El CEEC es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del 
premi, així com la facultat d’interpretar les presents bases 
legals. 

El CEEC es reserva el dret a no declarar guanyador algun si 
creu que els treballs presentats no compleixen els requisits 
mínims exigits.. 

Així mateix, el CEEC quedarà exempt de tota responsabili-
tat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de 
qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que pogues-
sin ocasionar-se durant la gala del premi. 

14. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

Les dades subministrades pels participants seran tractades 
confidencialment i recopilades en un fitxer automatitzat de 
dades de caràcter personal, sent l’organisme Clúster d’Efi-
ciència Energètica de Catalunya titular i responsable d’aquest 
fitxer, amb domicili social a Via Laietana, 39 de Barcelona, la 
finalitat del qual serà la gestió del present sorteig. 

El CEEC garanteix el compliment íntegre de la Llei Orgàni-
ca 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal en el tractament de les dades personals 
recollits en el present Premi, especialment pel que es refereix 
a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectifi-
cació, oposició i cancel•lació de dades personals dels partici-
pants. 

15. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La simple participació en els premis implica l’acceptació de les 
presents Bases, per la qual cosa la manifestació en el sentit 
de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes impli-
carà l’exclusió del participant o com a conseqüència d’això, el 
CEEC quedarà alliberada del compliment de l’obligació con-
treta amb aquest participant.


