CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA EDICIÓ DELS PREMIS PSICOPhD DEL
COPC A LA MILLOR TESI DOCTORAL EN PSICOLOGIA 2018-2021
1 Objecte
Aquestes bases tenen per objecte regular l'atorgament dels Premis PsicoPhD, a les
millors tesis doctorals en psicologia realitzades per psicòlegs i psicòlogues col·legiats del
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) amb l'objectiu de recompensar l'esforç
d’aquests col·legiats i col·legiades que, sota la tutela acadèmica i científica d’una
universitat, hagin dut a terme una tesi doctoral conduent al grau de doctor o doctora
que els hagi permès aplicar els coneixements propis de la psicologia basada en
l’evidència.
Les tesis presentades i que resultin premiades podran ser de qualssevol dels àmbits del
la psicologia sempre i quan es fonamentin en l’anàlisi de resultats científics propis de la
disciplina.
2 Requisits de les persones beneficiàries
2.1 Poden beneficiar-se d'aquests premis els autors i autores de les millors tesis
doctorals en psicologia defensades durant entre els anys 2018 a 2021, inclòs, i per tant
amb grau de doctor o doctora assolit en aquest interval d’anys amb independència del
lloc o universitat d’obtenció, i amb la col·legiació vigent i al corrent de pagament al COPC
en el moment de presentar la sol·licitud en aquest premi.
2.2 Cada autor o autora com a persona física podrà presentar una única sol·licitud a
aquesta convocatòria.
2.3 Com a persones físiques, les persones que resultin beneficiàries d’aquets premis han
de complir, a més, els requisits següents:
a) Portar un mínim d’un any col·legiat o col·legiada al COPC
b) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.
L'acreditació d'aquests requisits s'ha d'efectuar mitjançant la declaració acreditativa o
declaració responsable corresponent, que portarà incorporat el formulari de sol·licitud.
3 Categories i quantia dels premis
Es concediran un total de 3 premis. L'import dels Premis PsicoPhD serà el següent:
•

1r Premi 2.000 €

•

2n Premi 1.000 €

•

3r Premi 500 €

Els premis concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment de l'atorgament.
4 Sol·licituds i documentació
4.1 Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics acompanyades de la
documentació que s’esmenta en aquesta convocatòria.
4.2 La sol·licitud l'ha de presentar la persona sol·licitant, autora de la tesi, per via
electrònica a l’email secdeganat@copc.cat adjuntant la documentació exigida on
l’hauran d’autenticar com a persona col·legiada.
4.3 Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents
escanejades via electrònica, si bé, en qualsevol moment del procés de concessió o
posteriorment, poden ser requerides les còpies compulsades corresponents.
4.4 La informació que cal especificar és la següent:
1) Dades de la persona candidata (nom de l’autor o autora, DNI i número de
col·legiat o col·legiada, adreça, telèfon, adreça de correu electrònic); dades de la
tesi; el professorat que ha dirigit, l'àrea de coneixement; el detall de si s'ha
presentat a altres entitats; el resum de la tesi i principals contribucions a la
psicologia, els objectius, la metodologia i les conclusions; la documentació
annexa, i les declaracions corresponents.
2) Adjunts a la informació detallada en el punt 1):
2.1) Només se n'ha de presentar una còpia electrònica de la tesi en suport
PDF no superior a 2 MB, que s'ha d'annexar al formulari de sol·licitud. En
cap cas, no s'ha de presentar la tesi de recerca en format paper.
2.2) Breu CV del candidat o candidata.
4.5 En termes generals, totes les tesis han d'incloure els punts següents:
•

Resum

•

Introducció i antecedents

•

Objectius

•

Resultats

•

Conclusions

•

Bibliografia

4.6 L'incompliment de qualsevol dels requisits que estableix aquesta base en relació
amb els suports i els formats de presentació suposa l'exclusió de la sol·licitud de la
convocatòria.
4.7 El COPC pot requerir, en qualsevol moment de la tramitació de les sol·licituds, la
documentació que consideri necessària per tal d'acreditar la concurrència dels requisits

previstos a les bases reguladores d’aquesta convocatòria. La manca d'aportació de la
documentació requerida en el termini previst pot comportar la denegació del premi.
4.8 En general, les actuacions que requereixin una notificació a les persones sol·licitants
es farà notificant a la persona interessada a través de les dades de contacte consignades
a la sol·licitud
4.9 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases i
l'autorització a COPC per obtenir o verificar les dades necessàries per a l’avaluació de la
sol·licitud o la tramitació del premi. En cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin
o dificultin la cessió de dades, es podran requerir els documents a la persona sol·licitant.
5 Dades de caràcter personal
Les dades facilitades per les persones sol·licitants passaran a formar part d'un fitxer
propietat del COPC amb l'objectiu de gestionar i resoldre la concessió del premi, de
conformitat amb el que exposen aquestes bases reguladores d’aquesta convocatòria.
Aquesta gestió de vegades pot comportar la cessió de determinades dades facilitades a
terceres entitats de l'àmbit públic o privat, sigui perquè la intervenció d'aquestes
entitats en el decurs del procés de gestió de l'ajut pot resultar necessària perquè es
resolgui correctament, o perquè està prevista en alguna norma amb rang de llei. També
es poden arribar a facilitar dades a altres òrgans de l'Administració amb competència en
matèria de gestió d'ajuts.
Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o
oposició al tractament de les seves dades adreçant-se per escrit al registre del COPC (c.
Rocafort 129, baixos. 08015, Barcelona) o al correu electrònic lopd@copc.cat. Cal
adjuntar-hi una fotocòpia del DNI.
6 Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 02/11/2021 al 10/12/2021 inclosos.
No s’acceptaran sol·licituds fora d’aquest termini.
7 Òrgan d'instrucció i òrgan de resolució
L'òrgan instructor dels expedients és el COPC. La resolució de concessió correspon a la
Junta de Govern del COPC segons acord de Junta.
8 Avaluació i selecció
8.1 Les tesis doctorals presentades als Premis PsicoPhD les avaluaran un tribunal
d’avaluació format per persones expertes i designat per la Junta de Govern que tindran
en compte els requisits, criteris i les puntuacions que s’estableixin per a la concessió i
que elevaran la proposta de resolució al jurat de selecció.

9.2 La selecció de candidats i candidates als premis la fa aquest tribunal, que actuarà
com a comissió de selecció, que tindrà en compte les bases d’aquesta convocatòria i
l’avaluació rebuda per cada candidat o candidata al panell.
9.3 Aquest tribunal el designa i el nomena la Junta de Govern del COPC, i està presidit
pel comissionat de Recerca i Universitats del COPC que actuarà com a secretaria, amb
veu però sense vot. El COPC ha de vetllar per la paritat de gènere del tribunal.
9.4 Aquesta comissió pot tenir l'assessorament d'òrgans experts externs, i a les seves
reunions pot assistir-hi personal tècnic del COPC.
9.5. Criteris d’avaluació de les de les sol·licituds:
a) Nota obtinguda pel tribunal qualificador de la tesi (25%)
b) Impacte i qualitat científica de les publicacions resultat de la tesi (25%)
c) CV de l’autor o autora de la tesi (25%)
d) Contribució al posicionament visibilitat i desenvolupament laboral actual del psicòleg
o psicòloga candidat (25%)
9 Tramitació i resolució
9.1 Prèviament a la concessió dels premis, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la
inadmissió o el desistiment de la sol·licitud, cosa que es notificarà a la persona
interessada.
9.2 Comporta la inadmissió de la sol·licitud l'incompliment dels requisits no esmenables
o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases.
Comporta el desistiment de la sol·licitud:
a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases
o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini que s’estableixi.
b) La manca de presentació de la resta de documentació requerida dins de l’esmentat
termini.
9.4 Vist l'informe del jurat, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució
definitiva, que elevarà a l'òrgan resolutori.
9.5 A la resolució de concessió hi figuraran, com a mínim, l'import del premi, el títol de
la tesi, el nom i cognoms de la persona autora i l’any i universitat.
9.6 La resolució de concessió serà notificada a les persones interessades mitjançant la
seva publicació també al web del COPC. La resolució de concessió indicarà els
mecanisme i recursos que s'hi poden interposar.
9.7 El Tribunal adoptarà, després de les necessàries deliberacions, la resolució de la
concessió dels premis. Si ho considera oportú pot demanar l’opinió d’experts, sense que
aquesta hagi de ser vinculant.

9.8 Els premis poden ser declarats deserts si, segons el judici del tribunal, els treballs no
reuneixen les condicions exigibles.
9.9 La presentació de les tesis al concurs implica l’acceptació de les normes establertes
en aquestes bases, amb renúncia a qualsevol acció judicial o extrajudicial contra el
veredicte del tribunal. Aquest veredicte serà inapel·lable i es farà públic durant “L’Acte
del patró de la psicologia 2022”, on caldrà ser recollit per part de l’autor o autora o per
una persona delegada.
10 Termini per a la resolució
10.1 El termini legal màxim de resolució és de tres mesos a partir del dia en què es tanqui
l’admissió de sol·licituds.
11 Pagament
11.1 El pagament del premi es farà efectiu en un únic pagament a la persona beneficiària
mitjançant transferència bancària, quan es rebi el document de dades bancàries, que
s’haurà d’enviar amb posterioritat de l’atorgament al COPC.
12 Publicitat
A les publicacions i altres difusions que es puguin produir gràcies a l’obtenció d’aquest
premis, cal fer-hi esment del suport de COPC.
Així mateix el COPC es reserva el dret de fer la difusió pertinent, a través dels seus canals
habituals, o de fer un acte de concessió en el qual es puguin lliurar formalment els
diplomes acreditatius dels premis.
En tot cas s’autoritza per part de les persones sol·licitants que siguin premiades la
publicació del seu nom complet i nom de la tesi doctoral, així com un resum de la
mateixa i els motius pels quals ha estat premiada, tant al web del COPC, com en els
diferents canals d’informació del COPC, incloent les xarxes socials i en qualsevol acte en
línia o presencial que es pugui organitzar per part del COPC. La cessió de les dades per a
la seva publicació serà totalment gratuïta. En cap cas, les seves dades seran cedides a
tercers sense el seu consentiment ni seran utilitzades per a fins comercials o lucratius.
Els interessats i interessades podran revocar el seu consentiment en qualsevol moment,
si bé la revocació no afectarà els tractaments de dades efectuats prèviament a
l’esmentada revocació.

