
 

 

X PREMI DE RECERCA DOLORS ARTEMAN 
 
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2019-2020 

 

 

1. El IX Premi “Dolors Arteman” té dues categories: 
 

a. “Millor Treball de Recerca Finalitzat” en l’àmbit del Treball Social, 
tant de caràcter general, com en relació a un àmbit concret. 

b. “Millor Proposta de Recerca a Realitzar” en l’àmbit del Treball 
Social. 
 

 
2. La dotació dels premis serà la següent: 

 
a. Import per al “Millor Treball de Recerca Finalitzat”: 6.000 euros (en 

un únic pagament) per al treball guanyador (d’aquest import, se’n 
deduirà la corresponent retenció fiscal). 

b. Import per a la “Millor Proposta de Recerca a Realitzar”: 3.000 
euros per al treball guanyador (d’aquest import, se’n deduirà la 
corresponent retenció fiscal). En aquesta categoria, el pagament es 
farà fraccionat en dues parts corresponents cadascuna al 50 % de 
l’import total atorgat. La primera meitat s’abonarà en els següents 
deu dies de la decisió del jurat, i la segona meitat, al finalitzar la 
recerca, que haurà de justificar-se en un termini màxim d’un any  
des de la data del primer pagament. El jurat, prèvia justificació, 
podrà prorrogar aquest termini un màxim de 6 mesos. En cas de no 
haver realitzat la recerca, es retornarà l’import abonat. 

 
3. Podran concórrer al Premi treballs de recerca inèdits i que no hagin estat 

premiats en altres certàmens. En cas que durant el procés de valoració el 
mateix treball fos guardonat en algun altre certamen, el/la participant 
renunciarà expressament a la candidatura al Premi del Col·legi.  
 

4. En cas que el Jurat detecti que un treball ha estat plagiat, totalment o 
parcialment, aquest quedarà automàticament desqualificat. 

 
5. El treball pot estar realitzat per diferents autors/es, no obstant, com a mínim 

un/a d’ells/es ha de ser Treballador/a Social col·legiat/ada en algun Col·legi de 



 

TS de l’Estat i, en el cas que hi hagi més autors/es Treballadors/es Socials, tots 
ells/es hauran d’estar també col·legiats/ades. 

 
6. Per a la categoria de “Millor Treball de Recerca Finalitzat”, les obres hauran 

de tenir una extensió mínima de 150  i màxima de 200 pàgines, en font 
tipogràfica arial 12 i a doble espai, incloent notes, bibliografia, apèndix, 
il·lustracions, fotografies (en aquest darrer cas s’acompanyarà de la 
corresponent autorització d’utilització d’imatges)  

 
 

7. Per a la categoria de “Millor proposta de Recerca a Realitzar”,  el disseny del 
projecte haurà de tenir una extensió mínima de 10 i màxima de 20 pàgines, en 
font tipogràfica arial 12 i a doble espai, incloent notes, bibliografia, apèndix, 
cronograma, il·lustracions, fotografies (en aquest darrer cas s’acompanyarà de 
la corresponent autorització d’utilització d’imatges). 

8. Els originals es presentaran escrits en català o bé en castellà. Es presentarà 
original i una còpia en suport paper, així com una còpia en suport informàtic 
amb l’extensió “arxiu.pdf”.  

 
9. Els exemplars seran lliurats anònimament. En cap cas hi ha de constar el nom 

de l’autor/a o autors/es ni en l’encapçalament ni en l’interior de la recerca, així 
com logos o referències de la institució des de la que es realitza o qualsevol 
dada que permeti la seva identificació, ni en la versió en suport paper ni en la 
versió en suport informàtic. En cas que el títol del projecte identifiqui la 
recerca o l’autor es recomana es modifiqui en el moment de presentar-lo. 

 
10. Per a garantir l’anonimat cal acompanyar els originals d’un sobre, a l’exterior 

del qual només hi figurarà el nom del premi, el títol del treball i un lema o 
pseudònim. A l’interior del sobre, convenientment tancat, es farà constar el 
nom i cognoms de l’autor/a o autors/es, domicili, telèfon de contacte i adreça 
de correu electrònic, així com un document on es faci constar que l’autor/a del 
treball o, com a mínim un/a d’ells/es si es tracta de diversos/es autors/es, és 
Treballador/a Social i que el treball és inèdit. També s’haurà d’incloure dins el 
sobre el document Annex 1 Declaració Responsable. 

 
11. Els treballs seran tramesos, abans de les 20.00 hores del dia 16 d’abril de 

2020, a la seu del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (C/ 
Portaferrissa 18, 1er 1a, 08002 Barcelona). 

 
12. No podran presentar-se a la convocatòria ni els membres actuals de la Junta 

de Govern del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya ni els membres del 
Jurat. 



 

 
13. El Jurat, designat pel Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, serà 

presidit per la Degana del Col·legi, i conformat per la directora de la RTS, i una 
representació dels següents organismes: Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya; Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i 
Benestar de la Diputació de Barcelona; Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat; i un/a representant de cadascuna de les Universitats catalanes que 
imparteixen estudis de Treball Social. En el cas que algun membre del Jurat 
reconegui un projecte no l’avaluarà.  El Jurat haurà d’ emetre el seu veredicte 
abans del 17 de juliol de 2020. 

 
14. El Jurat adjudicarà els Premis d’ambdues categories i, si s’escau, com ha fet 

excepcional, pot proposar la concessió de dos accèssits, un per a cada 
categoria. En aquest cas, els accèssits seran honorífics sense dotació 
econòmica. 

 
15. El Jurat es reserva la facultat de declarar desert el Premi en qualsevol de les 

dues categories si considera que cap de les obres i/o projectes que concursen 
no reuneix els mèrits suficients o si no es compleixen els principis ètics en la 
recerca (veure annex 1). El veredicte és inapel·lable.  

 
16. Els originals guardonats amb el Premi, ja sigui en la categoria de “Millor Treball 

de Recerca Finalitzat” o en la de “Millor Proposta de Recerca a Realitzar”, així 
com els possibles accèssits, quedaran en propietat exclusiva del Col·legi Oficial 
de Treball Social de Catalunya. Els guardonats en qualsevol de les categories 
inclosos els accèssits cedeixen, amb l’acceptació del Premi o accèssit, i en favor 
del Col·legi de treball Social de Catalunya tots els drets d’autor de les obres 
premiades i de manera especial el de publicació i divulgació per qualsevol 
mitjà. Els autors també podran fer difusió i promoció de les obres premiades 
amb l’acord previ i per escrit del Col·legi de Treball Social que preceptivament 
inclourà la menció al Premi i al Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.    

 
17. Els treballs no premiats es podran recollir, per qui acrediti ser-ne l’autor/a, a 

partir del 23 de Juliol de 2020. Passat un termini de tres mesos, els originals 
que no hagin estat reclamats s’incorporaran al fons documental del Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya. 

 
18. Les dades personals dels participants seran tractades pel Col·legi Oficial de 

Treball Social de Catalunya amb la finalitat de gestionar la participació en el 
Premi de Recerca Dolors Arteman i de remetre comunicacions per mitjans 
electrònics, o altres, relacionades amb el premi. Aquestes dades no seran 
cedides a tercers sense prèvia autorització del seu titular o per disposició legal 



 

i es conservaran durant el termini de tres anys des de la data de la presentació 
dels treballs, sens perjudici del que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
sobre patrimoni cultural català. Els titulars de les dades poden exercir els drets 
d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades 
davant del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya C/ Portaferrissa, 18, 1r 
1a, 08002, Barcelona, per correu postal o correu electrònic a l’adreça 
catalunya@tscat.cat. 
 

19. Els participants hauran de garantir que per a la elaboració del treball s’han 
respectat tots els principis ètics i de confidencialitat amb la informació, 
exigibles legal i deontològicament. A tal efecte s’haurà de presentar signada, 
per part dels autors, la Declaració Responsable de l’Annex 1. 

 
20. La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació de totes i 

cadascuna de les bases. 
 
 

 
Desembre de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

X PREMI DE RECERCA DOLORS ARTEMAN 
 

ANNEX 1 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 D’ASSOLIMENT I MANTENIMENT DELS PRINCIPIS ÈTICS EN LA RECERCA  I DE CONEIXEMENT 

DE LES BASES DEL PREMI  

L’autor/a o autors/res garanteix/en que la recerca s’ha portat o es portarà a terme  

d’acord amb els principis de protecció i respecte per la dignitat humana, les 

llibertats individuals, la igualtat i d’acord amb els drets humans. 

L’autor/a o autors/res, garanteix/en que la recerca s’ha portat o es portarà a terme  

seguint el principi de consentiment informat dels participants, així com la 

confidencialitat i l’anonimat, quan així sigui necessari, dels i les participants en la 

recerca. 

L’autor/a o autors/res, garanteix/en la protecció de les dades personals generades 

en la recerca, com ara gravacions, fitxes de buidatge, diaris de camp o altres 

documents de la recerca, els quals es troben en un lloc segur seguint la normativa 

vigent de protecció de dades. 

L’autor/a o autors/res, garanteix/en  que s’han pres totes les mesures possibles per 

evitar danys als participants en el procés de desenvolupament de la recerca, així 

com amb la publicació i difusió de la mateixa. 

L’autor/a o autors/es, garanteix/en que aquesta recerca compleix amb els principis 

i l’articulat  del Codi Deontològic del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.  

L’autor/a o autors/es manifesten ser coneixedors de les Bases del X Premi de 

Recerca Dolors Arteman i de la seva íntegra acceptació.  

Data: 

Signatura 

Nom i cognoms autores/autors 
Núm. col·legiació i Col·legi d’adscripció: 


