
Bases de la convocatòria de 2020

1 El premi es concedirà a un investigador amb un currículum destacat 
en el camp de la recerca en ciències i enginyeria.*

2 Els candidats han de complir els següents requisits acumulatius: 
investigadors fins a 42 anys (complerts a 31 de desembre de 2019), 
de qualsevol nacionalitat que faci un mínim de tres anys continuats 
realitzant una tasca de recerca a Espanya i que hagin centrat els  
seus treballs en el camp de les ciències i l’enginyeria. Aquesta edat 
podria ser ampliada fins a un màxim d’un any per cada fill quan  
s’hagin produït interrupcions a la carrera professional per maternitat.

3 Els candidats han de ser proposats per persones vinculades a 
universitats o centres de recerca.

Premi Fundació Banc Sabadell 
a les Ciències i l’Enginyeria

4 Les propostes s’hauran d’enviar, en castellà o anglès, del 15  
de gener de 2020 al 30 de març de 2020 (ambdós inclosos),  
a través d’Internet a la web www.fundaciobancsabadell.com (apartat 
Convocatòries, secció Premis).

5 Cada proposta constarà de: 
— Una carta de presentació de la persona que proposa el candidat, 
en format PDF. En aquesta carta s’hauran d’explicar breument (1-2 
pàgines) les contribucions del candidat.
— El currículum del candidat de màxim 5 pàgines i en format PDF.
— Un únic document en format PDF que inclogui (i) una llista amb  
els treballs d’investigació realitzats més rellevants (màxim 10) i (ii)  
una còpia dels esmentats articles.

6 El jurat serà presidit pel Professor Andreu Mas-Colell, president  
del BIST. El veredicte del jurat, de caràcter inapel·lable, es farà públic 
durant el mes de juny de 2020. La persona guardonada haurà 
d’assistir a l’acte de lliurament del premi i a l’anunci davant els mitjans 
(dinar amb la premsa i representants del jurat).

7 La presentació de les candidatures comporta la plena acceptació 
d’aquestes bases.

* Que segons el Domain correspondent de l’European Research Council inclou: Matemàtiques, 
Constituents fonamentals de la matèria, Física de la matèria condensada, Química Física 
i Química Analítica, Química sintètica i materials, Ciències de la Computació i Informàtica, 
Enginyenaria de Sistemes i de la Comunicació, Enginyeries de Productes i de Processos, 
Ciències de l’Univers i Ciències del sistema Terra.

2020/4ª edició

La Fundació Banc Sabadell, amb l’objectiu d’incentivar i 
reconèixer el treball dels investigadors espanyols en el  
camp de les ciències i enginyeria*, fa pública la convocatòria 
de la cuarta edició del Premi Fundació Banc Sabadell  
a les Ciències i Enginyeria 2020.

La dotació del premi és de 50.000 euros.

Fundació Banc Sabadell
Rambla de Catalunya 115 
08008 Barcelona 

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