CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER PROJECTES DE RECERCA I CONSERVACIÓ 2020

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A PROJECTES DE RECERCA
I/O CONSERVACIÓ IN SITU D’ESPÈCIES I HÀBITATS DE LA
FUNDACIÓ BARCELONA ZOO, ANY 2020
Fundació Barcelona Zoo
Parc de la Ciutadella s/n, Barcelona 08003

Abstract
El present document detalla les bases per a concórrer a la convocatòria corresponent a l’any 2020 de Beques per a
projectes de recerca i/o conservació d’hàbitats naturals i espècies animals amenaçades de la Fundació Barcelona
Zoo (Beques PRIC). El termini de presentació de sol·licituds s’inicia amb la publicació d’aquestes bases, i finalitzarà
el dilluns 30 de Novembre. Els projectes als quals s’atorgui beca en la present convocatòria 2020 hauran de ser
executats en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 2021.
Data de publicació: 20 d’octubre de 2020

1. L’objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la
concessió de beques i ajuts econòmics de la
Fundació Barcelona Zoo destinades a entitats,
institucions i/o persones per al desenvolupament
de projectes de recerca i conservació d’hàbitats i
espècies amenaçades que es considerin d’interès,
dins dels límits establerts en els pressupostos
anuals aprovats pel Patronat de la Fundació.
Les beques i ajuts s’atorgaran en el marc d’un
conveni de col·laboració subjecte a les presents
bases.
2. La finalitat
Aquestes beques i ajuts econòmics hauran de
fomentar projectes d’acord amb els objectius
generals en l’àmbit de la Recerca i la Conservació
de la Fundació Barcelona Zoo, que es detallen a
continuació:

Fundació Barcelona Zoo

1. Fer possible una millora constant en el
benestar dels animals mantinguts en les
instal·lacions del Zoo, augmentant el
coneixement relatiu a la fisiologia, la
genètica, la nutrició, la medicina, la
parasitologia, la reproducció, la conducta i
altres aspectes de la biologia que portin a
continuar millorant la qualitat de vida dels
animals que hi viuen.
2. Contribuir a la recerca dels factors que
determinen l'extinció de les espècies de
fauna i que actuen negativament sobre la
conservació dels ecosistemes i dels hàbitats
naturals per ajudar a corregir-los, amb una
especial atenció als hàbitats del planeta que
destaquen per la seva riquesa i diversitat
biològica.
3. Fomentar accions (programes, projectes,
actuacions concretes) d’estudi i conservació

Parc de la Ciutadella, s/n 08003 Barcelona

NIF: G65522302

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER RECERCA I CONSERVACIÓ 2020

Fundació Barcelona Zoo, octubre 2020

de la biodiversitat en general i, en
particular, de la fauna amenaçada i dels
seus hàbitats naturals.

4. Les compatibilitats
Les beques i ajudes seran compatibles amb
qualsevol altra font de finançament concedida per
altres administracions o ens. Tanmateix, l’import
d’aquestes beques i ajuts, conjuntament amb els
ingressos que s’obtinguin i els recursos propis
destinats al projecte, no podrà superar el cost
total del projecte que es desenvolupi.

4. Produir i utilitzar una ciència de qualitat
que ajudi a la presa de decisions en la
conservació i la gestió de la fauna tant ex
situ com in situ en els seus hàbitats
d’origen.
5. Fomentar la divulgació entre els visitants i
la societat en general de la pràctica
científica aplicada a la fauna i la conservació
per tal de contribuir a la seva sensibilització
i educació.

5. Els sol·licitants i beneficiaris
Poden ser sol·licitants i/o beneficiaris de les
beques o ajuts a què es refereixen aquestes
bases:

6. Difondre i compartir els resultats i les
conclusions de les investigacions amb el
món científic, zoològic i de la conservació.

•

7. Donar suport tècnic (instal·lacions,
coneixement veterinari o de maneig
d'espècies, entre d’altres) a projectes de
recerca i conservació.

Les persones físiques o jurídiques
destinatàries dels fons públics que hagin
de dur a terme l’activitat prevista per al
seu atorgament.

•

Les agrupacions de persones físiques o
jurídiques, públiques o privades i les
comunitats de béns.

•

Qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o
patrimoni separat que, sense tenir
personalitat jurídica, pugui portar a terme
projectes o es trobi en la situació que
motiva la concessió de la beca i ajuda,
amb els requisits establerts en aquestes
bases.

8. Crear sinèrgies amb altres grups de
recerca i/o projectes de conservació ja en
desenvolupament, que optimitzin l’eficàcia
dels resultats del projectes becats.
9. Estimular les publicacions en revistes
científiques d’impacte i de divulgació.

En l’actual convocatòria s’estableix com un dels
criteris a tenir en compte per part del jurat, el
lideratge per part d’investigadors joves (pre o
post-doctorals) dels projectes presentats, amb
l’objectiu que les beques de la Fundació Barcelona
Zoo esdevinguin una eina de suport al
desenvolupament
de
les
seves
carreres
investigadores.

3. El règim jurídic
Les beques i ajuts econòmics als quals fan
referència aquestes bases tenen caràcter voluntari
i eventual, són lliurement revocables i reductibles,
no generen cap dret a l’obtenció d’altres beques i
ajudes en anys posteriors (tret que s’hagin
concedit per més d’un any) i no es podran al·legar
com a precedent.

6. Les condicions i els requisits

La gestió de les beques i ajuts s’efectuarà d’acord
amb els principis de: publicitat, transparència,
concurrència,
objectivitat,
igualtat,
nodiscriminació, eficàcia i eficiència.

Podran ser beneficiaris de les beques o ajuts a què
es refereixen aquestes bases les entitats,
institucions i persones que compleixin les
condicions i els requisits següents:

Aquest procediment per a la concessió de les
beques i ajudes es tramitarà en règim de
concurrència
competitiva,
mitjançant
la
convocatòria de concurs públic.

•

En cas de persona física, estar en
possessió del títol de llicenciatura o grau.

•

Estar degudament constituïts
persona jurídica, si escau.

•

En cas que sigui persona jurídica, que

com
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desenvolupin activitats sense ànim de
lucre o, en cas contrari, que els beneficis
reverteixin en les activitats becades.

A l’hora d’avaluar els projectes presentats, es
tindran en compte els criteris relacionats amb la
sostenibilitat econòmica (relació objectius concrets
/ efectivitat / costos del projecte / incidència real
en conservació / contenció de despeses
supèrflues, etc.) i ambiental (disminució de
consums, gestió de residus, petjada ecològica,
etc.).

•

Trobar-se al corrent del compliment de les
obligacions tributàries amb l’Ajuntament,
l’Agència Estatal d’Administració Tributària
i la Seguretat Social.

7. La sol·licitud

10. Les línies prioritàries

Els interessats hauran de presentar el projecte,
dins del termini de lliurament de les sol·licituds
fixat en l’apartat 14 d’aquestes bases, i segons el
format ajustat al model inclòs en l’Annex I.

Els projectes que es presentin a la convocatòria de
beques/ajuts de la Fundació Barcelona Zoo
s’hauran d’adequar a tants àmbits estratègics
generals del Pla de Recerca i Conservació del Zoo
de Barcelona com sigui possible. Els àmbits que
actualment té definits la Fundació Barcelona Zoo
són els següents:

Les sol·licituds es podran presentar indistintament
en català, castellà o anglès, complimentats per
mitjans informàtics, i es lliuraran en suport digital,
preferentment en format pdf.

1. Accions d’estudi i conservació sobre
espècies i hàbitats autòctons de la
Mediterrània amb alt nivell d’amenaça

8. La quantia de la beca o ajut econòmic

2. Accions d’estudi i conservació sobre
espècies i hàbitats d’altres regions
biogeogràfiques representades al Zoo,
amb alt nivell d’amenaça

La Fundació Barcelona Zoo aportarà, amb caràcter
general, fins a un terç (el 33%) del pressupost
total anual del projecte presentat i aprovat. Per
tant, un dels requisits necessaris per tal que a un
projecte li pugui ser atorgada una beca ha de ser
la seva capacitat d’autofinançar-se dos terços (el
67%) del total del pressupost, fet que caldrà
documentar adequadament. En qualsevol cas la
quantitat total que es destinarà a cadascuna de les
beques i ajudes es determinarà d’acord amb el
que s’indica a la clàusula 17.

3. Projectes “One Plan Approach” de gestió
integrada entre la conservació in situ i ex

situ

4. Desenvolupament i utilització de noves
tecnologies
5. Recerca en biologia de la conservació

S’afavorirà que altres institucions col·laborin en el
finançament de determinats projectes, sempre que
aquestes institucions mantinguin un model
d’actuació compatible amb el de la Fundació
Barcelona Zoo i amb la filosofia i els objectius
d’aquesta convocatòria.

6. Recerca en medicina de la conservació
7. Col·laboració amb centres de rescat de
fauna, reserves i santuaris
8. Recerca en benestar

Quedarà a càrrec del participant que la resta de
l’import del projecte sigui sufragat directament per
ell mateix o per cofinançament de tercers (ens
públics o privats).

9. Recerca basada en la crio-preservació i
bancs biològics
10. Recerca en medicina zoològica

9. El compromís deontològic
11. Les obligacions del beneficiari

Els projectes presentats hauran de ser compatibles
amb les directrius que descriu el Codi Ètic i de
Benestar del Zoo de Barcelona (disponible a la
seva web). Els projectes que siguin seleccionats
pel jurat, en cas necessari, podran ser avaluats pel
Comitè d’Ètica i Benestar de l’entitat.

•

La beca o ajut haurà de ser acceptada pel
beneficiari amb la finalitat de complir les
condicions fixades per a la seva aprovació.

•

L’atorgament de les beques o ajuts haurà
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d’ajustar-se al règim d’incompatibilitats
vigent, tenint en compte les vinculacions
derivades del dret comunitari europeu.

publicitat relatius al Projecte la frase amb
el logotip corresponent: "Amb el suport de
la Fundació Barcelona Zoo i l’Ajuntament
de Barcelona" d’acord amb la normativa
d’imatge corporativa de la Fundació
Barcelona Zoo i de l’Ajuntament de
Barcelona.

•

Dur a terme el projecte beneficiari de la
beca o ajut.

•

Acceptar i complir la normativa aprovada
per la Fundació Barcelona Zoo.

•

Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins
dels terminis establerts, així com
l’execució del projecte i el compliment de
la seva finalitat.

•

Presentar el programa del projecte i el seu
pressupost a la Fundació Barcelona Zoo,
així com comunicar a la Fundació
Barcelona Zoo, per escrit, qualsevol
alteració significativa que es produeixi
amb posterioritat a l’atorgament (i
reintegrar els fons rebuts, en cas de
suspensió de l’activitat) o, en cas que sigui
necessària, la renúncia corresponent.

•

Col·laborar
en
les
actuacions
de
comprovació i informació que dugui a
terme la Fundació Barcelona Zoo.

•

Disposar de la documentació comptable
que puguin exigir els òrgans de
fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les
facultats d’inspecció i control.

•

•

•

•

Conservar els documents justificatius de
l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, durant el termini
per al qual puguin ser objecte de les
actuacions de comprovació i control.
Mínim un any un cop finalitzat el projecte.

•

Els beneficiaris tindran l’obligació d’enviar
a la Fundació Barcelona Zoo un exemplar
de les ponències, publicacions o treballs
de divulgació en qualsevol dels suports
que es presentin (preferentment en
format digital) i que es derivin del projecte
beneficiari de la beca/ajut per tal que
siguin incorporats a l’arxiu del Zoo.

•

Els beneficiaris hauran d’enviar un mínim
de 20 fotografies i un mínim de 3 vídeos
de curta durada referents a les tasques
desenvolupades durant el projecte.
Les imatges i vídeos hauran de tenir el
logotip de la Fundació Barcelona Zoo. A tal
efecte, la Fundació Barcelona Zoo
aportarà a la signatura de convenis amb
els beneficiaris diferents materials com
roba i adhesius amb la imatge de la
Fundació Barcelona Zoo, per a ser
utilitzades durant els projectes.

•

Facilitar i col·laborar, si s’escau, en les
accions comunicatives associades als
projectes becats, que el Zoo de Barcelona
tingui a bé realitzar.

La Fundació Barcelona Zoo i l’Ajuntament de
Barcelona quedaran exempts de qualsevol
responsabilitat civil, mercantil, laboral o de
qualsevol altra mena que es pugui derivar de les
actuacions a què quedin obligades les persones o
les entitats destinatàries de les beques i ajuts
atorgats.

Declarar les beques o ajuts rebuts de la
Fundació Barcelona Zoo, així com les de
temàtica relacionada amb el projecte
presentat i que hagin estat atorgades per
entitats públiques o privades en el darrer
any.

En cap cas el beneficiari podrà alterar el destí de
les beques concedides, llevat que el justifiqui
adequadament i obtingui autorització expressa de
la Fundació Barcelona Zoo.

Fer constar en els agraïments de totes les
publicacions de caràcter científic que es
derivin del projecte al qual es dóna suport
econòmic mitjançant aquesta convocatòria
la referència següent: Programa de
beques per a projectes de recerca i/o
conservació in situ d’espècies i hàbitats de
la Fundació Barcelona Zoo, any 2020.

12. La justificació i el seguiment
La Fundació Barcelona Zoo podrà comprovar, en
qualsevol moment i pels mitjans que cregui
oportuns, que les quantitats percebudes es
destinaran a les finalitats del projecte. El
beneficiari de la beca o ajut haurà de fer
compatible el projecte (llibres i registres

Fer constar en tots els materials de
difusió,
presentacions,
divulgació
i
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comptables) amb la seva evolució tècnica.

•

Únicament seran tingudes en compte les
propostes que incloguin tota la informació
requerida i en el format establert en
l’Annex I.

•

Termini per a l’atorgament de beques i
ajuts: l’atorgament de les beques es farà
durant el mes de gener de l’any 2021. La
resolució relativa a la concessió de beques
es farà pública a través de la pàgina web
del Parc Zoològic de Barcelona. Es
notificarà de forma expressa a tots els
sol·licitants la concessió o no de la beca o
ajut.

•

Un cop atorgades les beques i ajuts se
signarà amb cadascun dels beneficiaris un
document on es recolliran les condicions
pertinents.

•

Forma
de
pagament:
mitjançant
transferència al compte bancari del
beneficiari que s’indiqui a l’expedient. En
cada pagament, la Fundació Barcelona
Zoo farà les retencions fiscals que
legalment corresponguin.

•

Termini de realització dels projecte: els
projectes als que se’ls hagi atorgat una
beca/ajut en la convocatòria 2020
s’hauran de desenvolupar entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de 2021, tal i
com s’especificarà en el corresponent
conveni de col·laboració.

•

Forma de justificació tècnica: el beneficiari
de la beca/ajut haurà d’aportar una
justificació documental del destí dels fons
rebuts a les finalitats del projecte, i la
memòria del projecte becat signats pel
representant legal, en un termini no
superior als tres mesos, una vegada
finalitzat el projecte.

•

Forma de justificació econòmica: la
justificació de l’aplicació dels fons rebuts a
la finalitat perseguida es farà mitjançant
un apartat específic de justificació
econòmica en la memòria final i s’hauran
de conservar les factures o documents de
valor probatori equivalent per un període
d’un any posteriorment a la finalització del
projecte.

El beneficiari de la beca o ajut haurà de justificar
l’aplicació dels fons rebuts a la finalitat pretesa.
La justificació de l’aplicació dels fons rebuts a la
finalitat del projecte es farà mitjançant les factures
o documents de valor probatori equivalent.
La manca de justificació o la justificació incompleta
de l’aplicació dels fons rebuts a la seva finalitat
podrà comportar l’anul·lació total o parcial de la
beca o ajut i el reintegrament en les condicions
previstes.
13. L’anul·lació i el reintegrament
Sense perjudici de poder exigir les responsabilitats
corresponents, la Fundació Barcelona Zoo
procedirà a l’anul·lació total o parcial de la beca o
ajut proposat o atorgat en els casos
d’incompliment següents:
•
•
•
•

Incompliment relatiu a l’obligació de
justificació.
Incompliment de la finalitat per a la qual
va ser concedida la beca/ajut.
Incompliment de les obligacions fiscals o
comptables.
La resistència, excusa, obstrucció o
impediment a l’execució de les actuacions
de comprovació i control per part de la
Fundació Barcelona Zoo.

En cas que en el supòsit d'incompliment el
beneficiari no tornés a la Fundació Barcelona Zoo
l'import de la beca/ajut, incrementat amb els
corresponents interessos legals, de manera
voluntària, es procedirà per la via legal adequada
per a la seva reclamació.
14. El termini de lliurament i el procediment
de presentació de les sol·licituds, i el termini
d’execució dels projectes
•

El termini de presentació de les sol·licituds
i projectes serà des de la publicació
d’aquestes bases fins al dilluns 30 de
Novembre de 2020, inclòs.

•

Forma de presentació: la sol·licitud i els
projectes s’enviaran a la Fundació
Barcelona Zoo en format pdf a la següent
adreça
de
correu
electrònic
fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat

15. La resolució i el pagament
Les sol·licituds presentades es valoraran d’acord
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en

19. L’avaluació i ponderació del projecte
El projecte presentat serà revisat tècnicament pel
jurat d’avaluació de les beques i ajuts econòmics
de la Fundació Barcelona Zoo per al
desenvolupament de projectes de recerca i
conservació, que valorarà el projecte en funció de
la seva adequació a les finalitats i compromisos
establerts als punts 1, 2, 5, 9 i 10 d'aquestes
bases i als criteris establerts a continuació. La
valoració numèrica final de cada projecte serà un
element important en la decisió del jurat, però
aquest és plenament autònom en les seves
decisions i durant l’acte de deliberació serà quan
es produirà la resolució definitiva del mateix.

El Patronat de la Fundació Barcelona Zoo estarà
assistit per un jurat d'avaluació, el qual tindrà
competències per tal d'emetre una valoració
científica de les propostes que es presentin a
partir dels criteris fixats en aquestes bases i en el
Programa de Recerca i Conservació del Zoo de
Barcelona.
El pagament d’aquestes beques o ajuts s’efectuarà
d’acord amb els requisits que s’indiquen a
continuació: 70% a la signatura de l’acord i un
segon termini corresponent al restant 30% un cop
entregada i adientment validada la memòria final
dels resultats, una vegada conclosa l’execució del
projecte. La modificació d’aquestes condicions
podrà ser alterada mitjançant una sol·licitud
justificada.

La valoració numèrica de cada projecte resultarà
de la suma de la puntuació obtinguda en la
valoració dels criteris que s’expliciten a
continuació, amb un màxim de 100 punts:
•
•
•
•
•
•
•

16. La publicitat de la convocatòria
La convocatòria i la informació de les bases
reguladores d’aquestes beques/ajuts es publicaran
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOP) i/o a la Gaseta Municipal de l’Ajuntament de
Barcelona, així com al web del Parc Zoològic de
Barcelona (www.zoobarcelona.cat).

•
•

La relació de les beques i ajuts concedits es
publicarà a la pàgina web del Parc Zoològic de
Barcelona, i serà comunicada directament als
interessats.

•

Interès general
Interès científic
Qualitat científica
Metodologia apropiada
Claredat dels objectius
Fites del projecte concretes
Coherència resultats esperats/recursos
sol·licitats
Transcendència en conservació
Potencial de ser traslladat al públic en
general
Adequació als àmbits estratègics de
recerca i conservació in situ del Zoo de
Barcelona i la seva Fundació

17. L’import de la beca o ajut
La quantitat que es destinarà a cadascun dels
projectes que el jurat hagi fallat com a
mereixedors de beques o ajuts, la determinarà la
Direcció del Zoo, amb el Vistiplau del Patronat de
la Fundació Barcelona Zoo, en funció de les
disponibilitats financeres aprovades per l’exercici
en curs.
18. La composició del jurat d’avaluació
El jurat d’avaluació de les beques i ajuts
econòmics estarà integrat per destacats membres
de la comunitat científica en l’àmbit de les Àrees
estratègiques objecte de les beques, descrites en
l’apartat 10.
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accepta la normativa general vigent reguladora de les beques
que atorga el Zoo de Barcelona i tots els requisits exigits a les
bases de la convocatòria per sol·licitar i atorgar aquestes
beques i ajuts. Que està assabentada que la manca de
justificació documental de les beques rebudes del Zoo de
Barcelona no solament comporta l’anul·lació de la beca i
l’exigència de responsabilitats als preceptors, sinó que, a més a
més, com a conseqüència d’això, no es tramitarà aquesta
sol·licitud ni sol·licituds posteriors.

ANNEX 1.
La sol·licitud de Beques i/o Ajuts per Recerca i
conservació de la Fundació Barcelona Zoo 2020,
s’hauran de presentar en UN SOL DOCUMENT
EN FORMAT PDF, i seguint acuradament
l’estructura següent:
1. PORTADA (1foli)

Barcelona,........ de............ de 2020

La plana inicial (portada) haurà d’incloure el títol
del projecte pel qual es sol·licita l’ajut, els noms de
l’investigador responsable i de entitat a la que
s’adscriu el mateix. Podrà incloure una imatge en
referència del projecte i els logotips corresponents
a l’entitat sol·licitant.

Signatura del sol·licitant o representant autoritzat/da.
En compliment de la normativa vigent de protecció de dades de
caràcter personal us fem avinent que les dades de caràcter
personal passaran a formar part d'un fitxer el titular i
responsable del qual és Barcelona de Serveis Municipals, SA.
Consentiu l'ús de les vostres dades amb la finalitat d'inscripció,
informació i comunicació relacionada amb l'activitat de beques i
ajuts de la Fundació Barcelona Zoo. Tanmateix us informem
que podeu exercir en qualsevol moment els vostres drets
d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació,
mitjançant comunicació a la següent adreça de correu
electrònic: protecciodades@bsmsa.cat

2. ENTITAT / INSTITUCIÓ / PERSONA
FÍSICA SOL·LICITANT (1 foli)












Nom (de l’entitat, grup o persona física)
que presenta el projecte
NIF / CIF
Secció/delegació/departament
Adreça i CP
Població
Província
Telèfon
E-mail
Web
Nom i NIF del representant legal que
haurà de signar el conveni corresponent
Heu presentat aquest
projecte a
convocatòries d’ajuts econòmics o beques
d’altres institucions? SÍ - NO. En cas
afirmatiu, digueu a quina institució.

4. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE
Aquest apartat haurà de tenir una extensió
màxima de 8 folis DIN-A4, i haurà d’incloure la
informació descrita a continuació amb l’estructura
detallada:










3. DECLARACIÓ DE LA PERSONA
REPRESENTANT (1 foli)
L’apartat 3 de la sol·licitud haurà d’incloure
literalment el següent text (podeu copiar i
enganxar, emplenant els camps buits i incloent les
signatures escanejades o digitals):



El sota signant, (Nom i cognoms), amb DNI (nº del document),
(càrrec que ocupa en l’entitat),
DECLARA QUE:
totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i als
documents que l’acompanyen són certes. Que compleix i

Títol del Projecte
Acrònim
Línies estratègiques a les que s’adscriu la
proposta (Apartat 10 de les bases de la
convocatòria)
Abstract de 300 paraules
Àmbit geogràfic de realització
Investigador Principal del projecte
Entitat sol·licitant
Altres investigadors participants (llistar
incloent adscripció professional i tasques
que realitzarà en el projecte)
Memòria completa del projecte, seguint la
següent estructura:
o

Introducció

o

Objectius i justificació

o

Material i mètodes

o

Explicació de com els resultats del
projecte seran rellevants en els
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àmbits estratègics als que
s’adscriu el mateix
o

Identificació clara i concisa dels
indicadors de progrés del projecte
i dels lliurables esperats

o

Planificació i cronograma detallat
del projecte

o

Clara identificació de les tasques a
desenvolupar per cadascuna de
les institucions involucrades

o

Marc pressupostari, amb detall de
les despeses previstes i
especificant les partides
sol·licitades a la Fundació
Barcelona Zoo (màxim 33% del
total), així com les partides
aportades per l’entitat sol·licitant i
els possibles co-finançaments
d’altres entitats.

o

Pla detallat de comunicació i
difusió dels resultats, amb
cronograma previst

o

Definir les possibles publicacions
científiques i/o presentacions a
congressos a realitzar associades
al projecte

o

La metodologia aplicada pot tenir
algun impacte negatiu sobre els
animals o els visitants del
zoològic?

o

Existeix algun tipus de conflicte
d’interessos?
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