
Ajudes a la investigació 2023
Convocatòria per a predoctorands

1. Beneficiaris
Poden optar a les Ajudes totes les persones físiques que reuneixin, a parer de la 
Fundació, els requisits necessaris per gaudir-ne que s’indiquen a continuació. Queden 
excloses d’aquesta convocatòria les persones que hagin gaudit d’alguna Ajuda o beca 
del mateix tipus per part de la Fundació en una edició anterior.

2. Característiques de les ajudes 
Les Ajudes estan destinades a finançar treballs d’investigació, estades en universitats o 
centres científics espanyols o estrangers i altres activitats relacionades amb la realització de 
la tesi doctoral. La Fundació valorarà especialment els treballs que ajudin a entendre els 
grans desafiaments culturals, econòmics, polítics o socials del nostre temps o que siguin 
capaços d’ampliar de manera significativa el camp de coneixement al qual pertanyen.

— Les Ajudes tenen una durada màxima d’un any.
—  La Fundació, si ho estima pertinent, pot citar els/les candidats/es i adjudicataris/es 

per a qualsevol aclariment que calgui.
—  En el cas que la persona beneficiària de l’Ajuda desitgi publicar total o parcialment el 

seu treball ho haurà de notificar prèviament a la Fundació. 
—  La publicació dels treballs ha d’anar acompanyada de l’esment de l’Ajuda rebuda.
—  La Fundació pot resoldre, sense ulterior recurs, les incidències que es produeixin en 

la tramitació d’aquesta convocatòria i en el desenvolupament del treball, particular-
ment deixant sense efecte les Ajudes si el/la beneficiari/a incompleix qualsevol de les 
obligacions contingudes en aquestes bases. 

—  La Fundació pot declarar deserta, totalment o parcialment, l’adjudicació de les Ajudes.
—  Per a la concessió de les Ajudes, la Fundació valorarà l’actualitat i rellevància del pro-

jecte d’investigació, la seva qualitat científica, claredat expositiva i solidesa metodolò-
gica, així com la qualificació del/de la candidat/a i la trajectòria del grup investigador 
en què s’emmarca el treball.

— Els/les candidats/es, pel sol fet de sol·licitar les Ajudes, renuncien a tota classe 
d’acció judicial o extrajudicial contra la decisió de la Fundació, i accepten íntegrament el 
contingut d’aquesta convocatòria.

3. Presentació de sol·licituds
Els/les candidats/es han de fer la sol·licitud a través d’una aplicació informàtica disponible 
a la pàgina web http://www.fundacionbancosabadell.com (Convocatòries/Ajudes a la 
investigació).

La sol·licitud, que s’ha de presentar en espanyol o anglès, consta de la informació següent:
—  Formulari de sol·licitud.
—  Curriculum vitae del/de la sol·licitant, amb la indicació dels estudis duts a terme, les 

activitats professionals exercides, els premis i les beques obtingudes, les publica-
cions (llibres, articles i altres escrits tècnics o professionals) i els idiomes que coneix.

—  Certificat acadèmic oficial complet dels estudis de grau, llicenciatura i màster, si escau.
—  Curriculum vitae abreujat del de/la director/a de la investigació, en el qual han de 

constar només els mèrits més rellevants (s’aconsella no sobrepassar les 500 paraules).
— Certificat acadèmic d’estudis de doctorat, on consti que s’ha finalitzat com a mínim el
 primer any dels estudis. 
—  Informe del/de la director/a del treball, que ha de ser necessàriament un/a profes-

sor/a doctor/a de reconeguda solvència investigadora que acompleixi la tasca docent 
i/o investigadora en una universitat espanyola o centre d’investigació espanyol, en el 
qual exposi la importància de la investigació i la conformitat expressa d’orientar el tre-
ball del/de la sol·licitant en cas que l’Ajuda li sigui concedida.

—  Carta de motivació del/de la candidat/a, en què ha d’exposar els motius pels quals 
sol·licita l’Ajuda i les raons per les quals es considera un/a bon/a candidat/a per ob-
tenir-la.

—  Memòria de la investigació o estada que es proposi dur a terme. A la memòria, que 
ha d’estar redactada en espanyol o anglès, s’han de detallar els punts següents: 1) 
objectiu i rellevància del treball; 2) metodologia, hipòtesi i viabilitat de la investigació; 
3) expectatives i resultats principals que s’esperen obtenir. La memòria ha de tenir 
una extensió màxima de 2.000 paraules i ha d’anar precedida d’un resum d’aproxima-
dament 150 paraules.

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 31 de gener de 2023 al 31 de març 
2023. Les candidatures que en el termini establert per a la presentació de la sol·licitud no 
compleixin amb tots els requisits i no incloguin tota la documentació requerida no tindran 
opció a modificar-se i seran descartades.

4. Resolució i pagament de les Ajudes
La Fundació comunicarà directament als/a les seleccionats/des la concessió de l’Ajuda a 
partir del 5 de juny de 2023. En cas de no rebre comunicació la setmana del 5 de juny, ha 
d’entendre’s com no seleccionat/da. No es notificarà personalment la denegació de l’Ajuda.
La quantitat individual de les Ajudes és de 6.000,00 euros bruts. Les Ajudes estan subjectes 
a la legislació fiscal vigent.

La meritació i posterior pagament de l’import assignat s’efectuarà de la següent forma: el 
50% durant el mes de juliol de 2023 i el 50% restant durant el mes de juny de 2024, prè-
via recepció i aprovació per part de la Fundació de la memòria final de la investigació.

L’abonament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte que els/les investiga-
dors/es seleccionats/des mantinguin obert a l’entitat Banc Sabadell.

5. Obligacions dels/de les beneficiaris/es
—  Complir totes les normes que resulten dels diferents apartats d’aquesta convocatòria.
—  Comunicar a la Fundació el número de compte obert en qualsevol oficina de Banc Saba-

dell on s’abonaran els pagaments previstos en el punt anterior. Hauran d’adjuntar també 
una còpia del seu DNI.

—  Començar a gaudir de l’Ajuda des del moment en què és notificada, sense que cap com-
promís anterior o projecte actual o futur impedeixi el compliment ininterromput de les obli-
gacions que implica l’Ajuda durant el temps íntegre per al qual es concedeix.

—  Fer el treball previst tenint en compte necessàriament la finalitat de les Ajudes.
—  Durant la setmana del 13 al 17 de maig de 2024 lliurar en espanyol o anglès i en for-

mat electrònic la memòria final de la investigació, a l’efecte de la seva aprovació per la 
direcció de la Fundació.

—  Juntament amb el treball acabat, se n’ha de lliurar un resum, en format electrònic, 
d’aproximadament 150 paraules.

6. Tractament de dades de caràcter personal
Als efectes del disposat en la vigent normativa legal sobre protecció de dades personals   
la Fundació posa en coneixement de les persones interessades la següent informació bàsica:

Responsable: Fundació Privada Banc Sabadell amb NIF G60707791 i domicili a Plaça Sant 
Roc, 20 de Sabadell

Finalitati durada: Les dades personals seran tractades per a la tramitació i gestió de la 
convocatòria d’Ajudes descrites en les presents bases. Les dades personals es conserva-
ran mentre resulti necessari per a la gestió de les mateixes i l’execució del previst en les 
Bases. En cap cas se cediran les seves dades a tercers excepte obligació legal.

Legitimació: la base jurídica per al tractament deriva de la sol·licitud de l’Ajuda per part de les 
persones interessades.

Drets: La persona interessada podrà, en els termes que estableix en el  Reglament (UE) 
679/2016 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones fí-
siques 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 següent adreça de correu 
electrònic: fundaciobsadministracio@bancsabadell.com.

Així mateix, en el cas que la persona interessada ho consideri necessari, es pot adreçar 
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 amb la finalitat de salvaguardar 
els seus drets.

* Quedaran excloses de manera immediata les candidatures que no corresponguin a aquests àmbits.

Bases generals

La Fundació Banc Sabadell (d’ara endavant, la Fundació) 
convoca 15 Ajudes per a investigadors/es de nacionalitat 
espanyola que estiguin a l’última fase del procés de 
realització de la tesi doctoral en una universitat o centre 
científic espanyol i que hagin ja cursat almenys el primer 
any dels estudis de doctorat (d’ara endavant, les Ajudes 
o l’Ajuda). 

Els àmbits d’aplicació de les Ajudes són exclusivament    
les ciències socials i les humanitats*. 
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