
Bases de la convocatòria

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

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

2 Les candidatures hauran de ser proposades per investigadors, 
universitats, centres acadèmics i d’investigació, fundacions, empreses 
i altres institucions tant nacionals com internacionals.

3 Els candidats i les candidates hauran de complir els requisits 
següents:
— Ser investigador/a espanyol/a de fins 40 anys a 31 de desembre 
de 2021. 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 permís de maternitat.
— 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 XXI Premi Fundació Banc 
Sabadell a la Investigació Econòmica. 

La dotació del premi és de 30.000 euros.

2022/XXIª edició

Premio Fundación Banco Sabadell 
a la Investigación Económica

4 Les propostes s’hauran de realitzar, en espanyol o anglès, entre 
el 31 de gener de 2022 i el 31 de març de 2022 (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 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 2022. El guardonat/da haurà de ser present en 
l’acte solemne de lliurament del premi. L’abonament del premi de 
30.000€ s’efectuarà en la data que tingui lloc l’acte de lliurament del 
premi mitjançant transferència bancària al compte que l’investigador/a 
mantingui obert a l’entitat Banc Sabadell.

6 Tractament de dades de caràcter personal

Als efectes del que disposa la normativa legal vigent sobre protecció 
de dades personals la Fundació Banc Sbadell posa en coneixement 
dels interessats la informació bàsica següent:
 
Responsable: Fundació Privada Banc Sabadell amb NIF G60707791 i 
domicili a Plaça Sant Roc, 20 de Sabadell
 
Finalitat i durada: Les dades personals seran tractades per a la 
tramitació i gestió de la convocatòria dels premis a la recerca descrits 
en aquestes bases. Les dades personals es conservaran mentre 
resulti necessari per a la gestió de les mateixes i l’ execució del 
previst a les Bases. En cap cas, se cediran les seves dades a tercers 
llevat d’ obligació legal. 
 
Legitimació: la base jurídica per al tractament deriva de la candidatura 
presentada pels interessats.
 
Drets: L’interessat podrà, en els termes establerts en el Reglament 
(UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la 
protecció de les persones físiques i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals, exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, 
limitació i portabilitat, dirigint-se per escrit al domicili social de la 
Fundació Privada Banc Sabadell, Plaça Sant Roc, 20 08201-Sabadell 
o a través de la de la següent adreça de correu electrònic: 
fundaciobsadministracio@bancsabadell.com.
 
Així mateix, en el cas que l’interessat ho entengui necessari, pot 
dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) a través 
de la seva pàgina web www.agpd.es i domicili al carrer Jorge Juan, 6, 
28001, Madrid per tal de salvaguardar els seus drets.
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Fundació Banc Sabadell
Av. Diagonal 407 bis
08008 Barcelona

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


