
Bases de la convocatòria de 2018

1 El premi es concedirà a un investigador menor de 40 anys per a un 
currículum d’investigació excel·lent en els camps assenyalats abans.

2 Els candidats hauran de ser proposats per investigadors, 
universitats, centres acadèmics i d’investigació, fundacions, 
empreses i altres institucions tant nacionals com internacionals.

3 Els candidats hauran de complir els requisits següents:
— Investigador espanyol nascut amb posterioritat al gener de 1978.
— Haver centrat la seva investigació en els temes descrits en el 
preàmbul.La Fundació Banc Sabadell, amb l’objectiu d’encoratjar i 

reconèixer el treball dels investigadors espanyols en els camps 
del coneixement econòmic, empresarial i social, i contribuir a 
l’anàlisi i la formulació d’alternatives que promoguin el benestar 
social, fa pública la convocatòria del XVII Premi Fundació Banc 
Sabadell a la Investigació Econòmica. 

La dotació del premi és de 30.000 euros. 
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4 Les propostes s’hauran de fer, en espanyol o anglès, entre el 
5 de març de 2018 i el 27 d’abril de 2018 (ambdós inclosos), a 
través d’Internet a la web www.fundaciobancsabadell.com (apartat 
Convocatòries, secció Premis). 

Cada proposta anirà acompanyada del curriculum vitae del nominat i 
de tota la documentació complementària que es consideri oportuna.

5 La presentació de candidatures implica l’acceptació en tots els 
seus termes d’aquestes bases.

6 Els membres del jurat i el seu president seran designats per la 
Fundació Banc Sabadell entre persones de competència reconeguda. 

La decisió del jurat, de caràcter inapel·lable, es farà pública durant el 
mes de juny de 2018. 

El guardonat haurà de ser present en l’acte solemne de lliurament 
del premi. 

Fundació Banc Sabadell
Rambla de Catalunya 115 
08008 Barcelona 

Tel. +34 938 826 960
www.fundaciobancsabadell.com 
fundaciobs@bancsabadell.com
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