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ANNEX I 
 

 
BASES D’ATORGAMENT DE BEQUES DE LA FUNDACIÓ BARCELONA 

OLÍMPICA AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA FUNDACIÓ ERNEST LLUCH  
PEL FOMENT D’ESTUDIS D’INVESTIGACIÓ RELACIONATS AMB L’ESPORT 

 
Convocatòria 2007 

 
L’objectiu primordial d’aquest projecte de beques és afavorir i propiciar la 
investigació de temes que, donada la seva utilitat pràctica i social, puguin aportar 
alternatives, millores i difondre, alhora, els valors esportius i socials. 
 

• Objecte 
La concessió d’aquesta beca es farà per concurs obert, al qual es podrà concórrer 
mitjançant la presentació lliure de tots aquells projectes d’investigació que s’ajustin al 
tema objecte de la beca (Guia de Medi  Ambient i Sostenibilitat aplicats als esports 
no olímpics). 
 

• Sol·licitants 
A les beques poden accedir tant particulars com col·lectius, a més d’institucions, 
organitzacions o associacions, que presentin un projecte formal a la FBO per a 
realitzar treballs referits a l’objecte d’estudi. 
 

• Dotació 
L’ajut comprèn la quantitat de 6.000 € al projecte, aportats per la Fundació Barcelona 
Olímpica i la Fundació Ernest Lluch. 
 

• Documentació 
La documentació que s’ha d’aportar és la següent: 
 

a) Sol·licitud adreçada a la Fundació Barcelona Olímpica. 
b) Fotocòpia del títol acadèmic de la persona o persones que realitzin el 

projecte. 
c) Breu memòria explicativa del projecte a desenvolupar. En la qual es faran 

constar els objectius que es volen aconseguir, la metodologia que es vol 
emprar, el temps de realització i el cost global. 

 
• Propietat del treball 

La propietat del treball resultant de la investigació serà, a tots els efectes, compartit 
per la Fundació Barcelona Olímpica i la Fundació Ernest Lluch, les quals tindran el 
dret de reproduir-lo, comunicar-lo, i/o publicar-lo de la manera que estimin més 
adient, sense perjudici del reconeixement de l’autoria moral de la persona i/o 
persones que hagin realitzat l’estudi d’investigació. 
 
Els equips i/o persones que integrin els treballs seleccionats hauran de signar una 
declaració formal per la quan es comprometen a no gaudir de cap altre ajut per a la 
seva realització. 
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• Adjudicació 

La beca serà seleccionada i adjudicada per la Comissió mixta nomenada a tal efecte 
i constituïda per representants de la Fundació Barcelona Olímpica i la Fundació 
Ernest Lluch. 
 

• Dates límits de presentació i adjudicació del projecte 
Es fixa el dia 15 de juliol de 2007 com a data límit per a la recepció dels projectes. 
La data d’adjudicació es fixa pel dia 31 de juliol de 2007. 
 

• Data de la finalització del projecte 
El projecte ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2007. 
 

• Pagament del projecte 
El pagament de la dotació es fixarà amb l’adjudicatari segons el lliurament dels 
projectes en les seves diferents fases. 
 

• Presentació de les sol·licituds 
Cal adreçar-les a: 
Fundació Barcelona Olímpica 
Museu Olímpic i de l’Esport de Barcelona 
Avda. de l’Estadi, s/n  
08038 Barcelona 
Tel  93 426 06 60 i 93 426 71 43 
E-mail: fbo@fundaciobarcelonaolimpica.es 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


