
9 El/la candidata, pel cas de resultar premiat/da, cedeix des d’ara, 
a favor de la Fundació Banc Sabadell i amb caràcter gratuït, els drets 
d’explotació de la seva pròpia imatge i veu en la màxima extensió 
permesa per llei amb la finalitat que aquesta pugui realitzar, entre 
d’altres, difusió de l’acte d’entrega del premi així com del seu resultat. 
Aquesta cessió es formalitzarà amb caràcter previ a l’entrega del 
premi.

Fundació Banc Sabadell
Av. Diagonal 407 bis
08008 Barcelona

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

Bases de la convocatòria de 2023

1 El premi s’atorgarà a un/a jove Investigador/a amb un currículum 
destacat en el camp de:
— Sostenibilitat en l’explotació dels recursos marins, tant en 
indústries marines tradicionals (pesca, transport, aqüicultura, turisme 
costaner, etc.), com en nous sectors emergents (biotecnologia, big 
data, energies renovables, regeneració, etc.).
— Regeneració del capital natural marí recuperant béns i serveis dels 
ecosistemes 

2 L’activitat investigadora premiada haurà d’acreditar la seva 
incidència en:
— Increment o preservació de la biodiversitat.
— Reducció/contenció de la contaminació.
— Mitigació/reducció del canvi climàtic.
I mostrar evidències tangibles de la transferència de coneixements 
científics en aplicacions que fomentin el desenvolupament econòmic 
sostenible.

3 Els candidats/es hauran de complir els següents requisits 
acumulatius: investigadors/es de fins a 42 anys (a 31 de desembre 
de 2022) de qualsevol nacionalitat que portin un mínim de tres anys 
continuats realitzant la seva activitat en un centre espanyol. Aquesta 
edat podria ser ampliada fins a un màxim d’un any per cada fill/a quan 
s’hagin produït interrupcions en la carrera professional per permís de 
naixement i cura de/de la menor.

4 Els candidats/es han de ser proposats per persones vinculades a 
universitats o centres de recerca.

La Fundació Banc Sabadell, amb l’objectiu d’incentivar el treball 
dels/de les científics/ques en el camp de la regeneració i 
explotació sostenible del medi marí, fa pública la convocatòria 
del II Premi Fundació Banc Sabadell a la Sostenibilitat Marina. 
Un premi que impulsa el desenvolupament sostenible (ambiental, 
social i econòmic) sobre la base de la tecnologia i el 
coneixement. 

La dotació del premi és de 30.000€ 

Premi Fundació Banc Sabadell 
a la Sostenibilitat Marina

6 Cada proposta haurà de constar de: 
— Una carta de presentació de la persona que proposa al candidat/a, 
en format PDF.
— El currículum del candidat/a, en format PDF, en un màxim de 5 
pàgines.
— Un únic document que inclogui informació de les aportacions més 
destacables en l’àmbit de la sostenibilitat marina, incloent evidències 
tangibles del desenvolupament d’iniciatives de transferència del 
coneixement científic en oportunitats de benefici econòmic preservant 
sempre la sostenibilitat del medi marí (màxim 5 aportacions).

5 Les propostes hauran de realitzar-se, en espanyol o en anglès, del 
31 de gener del 2023 al 31 de març de 2023 (tots dos inclusivament), 
a través d’Internet en el web www.fundacionbancosabadell.com 
(apartat Convocatòries, secció Premis)

7 El jurat estarà presidit per la Catedràtica Isabel Cacho, de la 
Universitat de Barcelona, Departament de Dinàmica de la Terra i de 
l’Oceà, i els seus/seves membres han estat triats entre investigadors/
es de les especialitats destacades.

8 El veredicte del jurat, de caràcter inapel·lable, es farà públic 
durant el mes de novembre de 2023. La persona guardonada haurà 
d’assistir a l’acte de lliurament del premi i a l’anunci davant els mitjans 
(esmorzar amb la premsa i representants del jurat). L’abonament 
del premi, de 30.000€, s’efectuarà en la data que tingui lloc l’acte 
de lliurament del premi mitjançant una transferència bancària en 
el compte que el/la investigador/a mantingui obert a l’entitat Banc 
Sabadell.

10 La presentació de les candidatures suposa la plena acceptació 
d’aquestes bases.
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