
 

PREMI CBC A LA MILLOR 

TESI DOCTORAL 

BASES DEL CONCURS 
 

 
1) Convocant 

 

El concurs el convoca el Col·legi de Biòlegs de Catalunya amb seu a Barcelona, Casp 

130 5a planta despatx 1. 08013 Barcelona, Tel. 934876159 correu electrònic: cbc@cbc.cat 

 

 

  

mailto:cbc@cbc.cat


 

2) Objectius  

El CBC amb el fi d'estimular la recerca al més alt nivell en les àrees científiques i en les 

tecnologies en les quals els professionals BIO desenvolupen la seva activitat, ha instituït 

un premi anual a la millor tesi doctoral. 

 

3) Requisits dels candidats 

 

Podran ser candidats a aquest Premi els autors de tesis doctorals llegides i defensades 

públicament des de l’1 de gener de 2021 a l’1 d’octubre de 2022 a les Universitats 

Catalanes. 

 

4) Sol·licituds 

 

Les sol·licituds es podran presentar en línia abans des del 15 d’octubre de 2022 fins al 

15 de gener de 2023. Accés al formulari  

 

Cada tesi que concorri a aquest Premi haurà d'anar acompanyada de formulari de 

sol·licitud degudament emplenat i ha d'anar acompanyada de la següent documentació:  

a) Full d’inscripció al Premi tesis doctorals CBC (adreça electrònica formulari). 

b) Carta de l’autor indicant l’interès que la tesi presentada aporta al desenvolupament 

de la professió de biòleg (20 línies)  

c) Certificació de la universitat que expedeix el títol de doctor, indicant la qualificació 

obtinguda. 

d) Si el treball està disponible en un repositori electrònic, se n’haurà d’incloure l’enllaç 

en el full d’inscripció. En cas contrari, caldrà adjuntar el fitxer en format PDF. Els 

aspirants presentaran el seu treball i la documentació addicional en format digital 

enviant-la per correu electrònic a cbc@cbc.cat (en el cas que els arxius remesos 

superin els 10 MB, el correu de presentació de candidatura podrà complementar-se 

amb un enviament addicional a través de plataformes com WeTransfer, Dropbox, 

OneDrive o similar, indicant-ho en el correu electrònic). 

e) Breu currículum de l’aspirant en què es remarquin les aportacions derivades de la 

tesi. 

f) Resum de la tesi en català o castellà, amb finalitats divulgatives (màxim 300 

paraules). 

El candidat rebrà un correu electrònic confirmant la seva inscripció i si és correcta la 

documentació adjuntada. 

5) Taxa d’inscripció 

 

Gratuïta pels col·legiats.  

Per no col·legiats 10 € fent la inscripció al compte corrent ES30 0081 7011 1900 0173 

4880 i incloent el nom del titular de la tesi i enviant el resguard de l’ingrés amb la 

documentació de la sol·licitud. 

https://forms.gle/uYVTAfJfnHRb5PvQ7
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6) Termini per la presentació al concurs 

 

El termini per a la presentació finalitza el 15 de gener de 2023.  

 

7) Jurat 

 

El jurat estarà format per especialistes en diferents camps de coneixement de la Biologia 

i presidit pel Degà del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.  

  

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya entén que aquestes tesis han estat ja qualificades 

per tribunals competents, per la qual cosa els criteris d'avaluació per a aquest concurs 

es basaran en els següents aspectes:  

 

• Originalitat de la tesi 

• Aportació innovadora 

• Utilitat de la seva aplicació  

• Presentació i disseny 

 

8) Dotació del premi 

 

El premi estarà dotat amb:  

Diploma acreditatiu 

Publicació d'un resum a la revista i a la web del CBC 

Dotació Econòmica: 1.500 € 

L’import del Premi està subjecte a la normativa fiscal vigent. 

 

 

Segons el parer del jurat el Premi podrà ser declarat desert.  

 

 

9) Decisió del Jurat 

 

La resolució del jurat es farà pública abans del 15 de juny de 2023 i es comunicarà per 

escrit al guanyador i a tots els aspirants que hagin participat en aquesta convocatòria. 

La decisió del jurat serà inapel·lable. 
 

  

10) Publicació dels premis i documentació 

 

El lliurament de premis es realitzarà en acte públic al llarg de l'any 2023 

 

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya es reserva el dret de conservar en el seu fons 

documental aquelles tesis premiades que consideri d'especial rellevància o mèrit i 

publicar un resum del mateix en la revista col·legial CBCAT. 



 

 

El CBC i els participants reconeixen expressament que els drets de propietat industrial i 

intel·lectual derivats de cada tesi que opta als Premis corresponen originàriament a 

l’autor d'aquest treball. No obstant això, es reconeix el dret del CBC a utilitzar el nom i 

imatge de l'autor la tesi del qual resulti premiada en quantes entrevistes i actes 

promocionals que el CBC pugui organitzar per a donar publicitat als Premis. 

Les tesis no premiades, així com tota la informació i documentació lliurades s'eliminaran 

dels arxius del CBC una vegada lliurat el Premi, sent en tot cas d'aplicació el que 

s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i Garantia dels Drets Digitals. 

 

La participació en el Premi implica la total acceptació de les seves bases.  

 

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD PREMI TESI DOCTORAL 

 

https://forms.gle/uYVTAfJfnHRb5PvQ7 
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