I EDICIÓN DOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN EPIFANIO CAMPO
Un dos principais obxectivos da Cátedra Epifanio Campo é o fomento da investigación no ámbito do
medio ambiente, a sustentabilidade e a xestión de residuos. Por este motivo convócase a I edición dos
Premios de Investigación Epifanio Campo, conforme as seguintes bases:
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BASES
1. OBXECTIVO
A finalidade desta convocatoria é fomentar e premiar a investigación relacionada coa xestión e
valorización dos residuos xerados pola actividade industrial como parte dunha economía circular que axude
á protección do medio ambiente. Admitiranse proxectos realizados a nivel individual ou por un equipo de
investigación, e valorarase a orixinalidade do proxecto, a metodoloxía e a aplicabilidade do proxecto
presentado, así como a súa relevancia na protección do medio ambiente e na xestión e valorización dos
residuos industriais.
2. REQUISITOS
• Poderase participar de forma individual ou en grupo. En caso de participación grupal, todos os
membros do grupo deben cumprir os requisitos.
• Os participantes deben pertencer á Universidade da Coruña e poderán ser profesores, investigadores
con vinculación contractual e/ou bolseiros que realicen tarefas de investigación.
• Os solicitantes, para obter a condición de beneficiario, non poderán incorrer en ningunha das causas
de inhabilitación previstas no artigo 13.2 da da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeneral de
subvencións e, en particular, deberán estar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións
tributarias e fronte á Seguridade Social e non ter débedas pendentes coa Universidade da Coruña.
3. PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES
O prazo de recepción de solicitudes comeza o 7 de xuño e termina o 16 de xullo de 2021. Quen desexe
participar deberán presentar a seguinte documentación:
a) Formulario de solicitude segundo o modelo do Anexo I.
b) Declaración Responsable de non estar incurso en ningunha das causas de inhabilitación previstas no
artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións e, en particular, de estar ao
corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social e non ter
débedas pendentes coa Universidade da Coruña, segundo modelo do Anexo II. No caso de que se
trate dun grupo solicitante, presentarase unha Declaración Responsable por cada membro do grupo.
c) Un exemplar do proxecto en formato dixital (.pdf). O traballo presentado deberá ser orixinal e non
ser premiado anteriormente (aínda que pode recibir financiamento competitivo ou privado). O
proxecto poderá estar escrito en galego ou en castelán, tipo de letra Arial 12, interlineado sinxelo,
marxes de 3 cm e tamaño de papel A4. O proxecto poderá conter figuras ou imaxes, terá unha
extensión máxima de 10 páxinas e contará cos seguintes apartados: Título, Investigadores, Resumo,
Obxectivos, Introdución, Metodoloxía.
A solicitude xunto co resto da documentación deberá enviarse ao correo
catedra.epifaniocampo@udc.es, indicando no asunto Premios de Investigación.
4. OBRIGACIÓNS DOS SOLICITANTES E PREMIADOS
1. A presentación da solicitude supón a aceptación das presentes bases, así como das obrigacións
propias derivadas do marco legal en materia de axudas e subvencións.
2. O beneficiario ou grupo beneficiario sométese ás actuacións de comprobación que se poidan realizar
polos órganos competentes quedando obrigados a facilitar toda a información e documentación que
lles poida ser requirida para o efecto. A imposibilidade de verificar o cumprimento das condicións
establecidas nas Bases será causa de que o proxecto considérese inadmisible.

3. Respecto ás instrucións ditadas pola UDC a través do órgano competente.
4. O incumprimento das obrigacións contidas nas bases da convocatoria, a ocultación de datos ou a súa
alteración ou manipulación, supoñerán a perda do premio e, no seu caso, a devolución das
cantidades xa percibidas.
5. PROCEDEMENTO
Conformarase un único tribunal que avaliará todas as candidaturas. O xurado estará composto por:
A directora da Cátedra Epifanio Campo, María de la Paz Mateo Orenes.
O Vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia, Salvador Naya Fernández, ou
persoa en quen delegue.
• O Conselleiro Delegado del Grupo Rodonita, Jacobo Campo Sáez, ou persoa en quen delegue.
• O Director Xeral de Rodonita Medioambiente, Antonio Roncero Correa, ou persoa en quen delegue.
As persoas integrantes do xurado non poderán dirixir a ningunha persoa nin equipo de investigación que
opte aos premios.
Os premios resolveranse nunha soa fase a partir da análise e discusión da documentación recibida por
parte de cada unha das candidaturas, e en base aos seguintes Criterios de Avaliación:
a) Orixinalidade e relevancia do proxecto: máximo 5 puntos (50%)
b) Claridade do proxecto e estrutura dos contidos: máximo 1 punto (10%)
c) Aplicabilidade real: máximo 4 puntos (40%)
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•
•

6. AVALIACIÓN
O Xurado, de acordo cos criterios anteriores, propoñerá a concesión de premios aos dous mellores
proxectos valorados de entre os presentados. Se a xuízo do Xurado ningún dos proxectos presentados reunise
os requisitos suficientes para merecer a súa concesión, o premio poderá declararse deserto. A decisión
adoptada polo Xurado será inapelable, farase público e comunicarase de forma específica a cada un dos
participantes ou persoa de contacto por correo electrónico.
Os premios resolveranse durante o mes de setembro de 2021 e publicarase o nome da persoa ou grupo
de persoas premiadas na web da Cátedra (https://www.rodonitamedioambiente.com/catedra-epifaniocampo) e por outros medios que desde a mesma considérense adecuados. A entrega dos premios realizarase
nun acto organizado pola Cátedra Epifanio Campo para ese efecto ou durante a celebración dun acto
vinculado á Cátedra, efectuando esta as accións de difusión e publicidade que considere oportunas. A
aceptación do premio implica a asistencia ao acto de entrega. Unha vez notificada a data de entrega dos
premios, os premiados poderán delegar a recollida dos mesmos noutras persoas, previa notificación á
Cátedra por correo electrónico.
7. DOTACIÓN ECONÓMICA
Establécese un primeiro premio de 6.000€ e un segundo premio de 4.000€ (con cargo ao orzamento da
Cátedra Epifanio Campo) e un diploma acreditativo. Ambos os premios estarán suxeitos á retención fiscal
correspondente.
8. PROPIEDADE INTELECTUAL
Os participantes garanten que o traballo presentado é unha creación propia e recoñecen que o traballo
non depende nin infrinxe Dereitos de Propiedade Industrial e Intelectual de terceiros. Con todo, recoñécese
o dereito da Cátedra Epifanio Campo a utilizar o nome e imaxe do autor ou autores cuxos traballos resulten
premiados en cantas entrevistas e actos promocionais que a Cátedra poida organizar, para dar publicidade
aos premios. A Cátedra poderá publicar recensións do contido dos proxectos premiados nas publicacións
impresas e dixitais da Cátedra, da UDC e do Grupo Rodonita para o cumprimento dos seus fins promocionais.
9. PROTECCIÓN DE DATOS
De acordo cos artigos 13 do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27
de abril, relativo á protección das persoas físicas no relativo ao tratamento de datos persoais e a libre
circulación destes datos (“Regulamento Xeral de Protección de Datos” ou RGPD), e do artigo 11 da Lei
Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPD),
informamos que os datos que a persoa interesada facilite mediante a concorrencia a esta convocatoria, serán
tratados baixo a responsabilidade da Universidade da Coruña (UDC), sendo os seus datos de contacto Rúa
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Maestranza 9, 15001, A Coruña, teléfono 981167000, correo electrónico secretariaxeral@udc.gal. Mediante
a concorrencia a esta convocatoria, a persoa interesada consente expresamente a publicación dos seus datos
na resolución da solicitude nos taboleiros físicos da UDC, dentro do taboleiro oficial da Sede electrónica da
UDC, e na web da cátedra na forma prevista na Disposición Adicional 7ª da Lei orgánica 3/2018, de protección
de datos persoais. A resolución desta convocatoria permanecerá publicada en tales taboleiros e web. Os
datos persoais serán conservados mentres resulten necesarios para as finalidades do tratamento e, en todo
caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente, sen prexuízo do previsto en relación co exercicio
do dereito de supresión e outros dereitos contemplados na Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais.
A persoa interesada consente no tratamento dos datos para os efectos de cumprir coa finalidade descrita
na convocatoria, e terá dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento, sen efectos retroactivos,
podendo solicitar ao responsable do tratamento, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión
dos seus datos persoais e á limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse ao citado
tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poder público, a
portabilidad dos seus datos. Tales dereitos poderán exercelos mediante solicitude remitida á seguinte
dirección: Secretaría Xeral, Reitorado da Universidade da Coruña, rúa Maestranza 9, 15001 da Coruña ou ao
correo electrónico secretariaxeral@udc.gal, con referénciaa "protección de datos", a través dun escrito
asinado para o efecto achegando fotocopia do seu DNI. Igualmente poderá dirixir esta solicitude
directamente ao Delegado de Protección de Datos, a mesma dirección postal anteriormente indicada, ou ao
correo electrónico dpd@udc.gal. Así mesmo, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia
Española de Protección de Datos (AEPD).
Estas bases estarán dispoñibles en https://www.rodonitamedioambiente.com/catedra-epifanio-campo
Ferrol, 19 de maio de 2021

A directora da Cátedra Epifanio Campo
María de la Paz Mateo Orenes

ANEXO I
Formulario de solicitude - Premios de Investigación Epifanio Campo
Solicitude individual

Solicitude en grupo

Nome e apelidos:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico de contacto:

Este documento es copia auténtica de un documento custodiado por la Universidade da Coruña. Fecha de creación: 04/06/2021 14:13:59 Página 4 de un total de 5 página(s).

Firmante: Universidade da Coruña - Q6550005J URL de validación: https://sede.udc.gal/services/documents_validation CSV: GKMCKALIAUKN0DANN8AMD7Q1

Solicitude individual

Indicar o tipo de vinculación coa Universidade da Coruña
Investigador/Bolseiro de investigación

PDI

Solicitud en grupo
La solicitude será asinada pola Persoa de Contacto do grupo
Persoa de contacto: nome e
apelidos
Teléfono de contacto:
Correo electrónico de contacto:
Datos de todos os membros do grupo e vinculación coa Universidade

I = Investigador contratado ou bolseiro
de investigación
PDI = Persoal Docente e Investigador

Vinculación

Nome e apelidos

Mediante este formulario acepto as bases desta convocatoria e SOLICITO admítase o presente proxecto aos
Premios de Investigación Epifanio Campo.
Título do proyecto:

En

,………de ……………………….de 2021

Asdo. Don/Dona

Firma: …………………………………………………..

ANEXO II
Declaración Responsable - Premios de Investigación Epifanio Campo
Don/Dona

DECLARA RESPONSABLEMENTE
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con DNI nº

Que non se atopa incurso/a en ningunha das circunstancias recollidas no apartado 2 do artigo 13 da Lei
38/2003, xeneral de subvencións, que impiden obter a condición de beneficiario, que está ao corrente no
cumprimento das obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten débedas pendentes coa
Universidade da Coruña, de acordo co que se indica nas Bases da Convocatoria dos Premios de Investigación
Epifanio Campo, da Cátedra Epifanio Campo.
E para que conste, asina o presente documento en

Firma

,

de

de

