IV PREMI DE LA CÀTEDRA AGROBANK “QUALITAT I INNOVACIÓ EN EL SECTOR
AGROALIMENTARI” A LA MILLOR TESI DOCTORAL

La Càtedra AgroBank “Qualitat i Innovació en el sector Agroalimentari”, impulsada per
CaixaBank i la Universitat de Lleida, té entre un dels seus objectius fonamentals el
reconeixement de la recerca de qualitat que s'està desenvolupant al nostre país en
l'àmbit agroalimentari, així com la disseminació dels resultats de la recerca i la
transferència del coneixement.
Per això, la Càtedra AgroBank convoca la segona edició del premi a la millor Tesi
Doctoral realitzada per doctors que hagin obtingut el seu títol en una universitat
espanyola durant els anys 2018 i 2019, mitjançant la realització d'una tesi doctoral en
alguna temàtica relacionada amb la Qualitat i Innovació en el sector agrari o
alimentari.
BASES
1. OBJECTE DEL PREMI
Reconèixer la recerca duta a terme en agricultura, ramaderia o alimentació, en sentit
ampli, especialment en els àmbits de la innovació, qualitat o seguretat
agroalimentària, premiant aquella tesi que suposi un avanç significatiu en el
coneixement en aquest camp.
2. CANDIDATS I FASES
Podran optar al premi tots aquells doctors, de qualsevol nacionalitat, que hagin
defensat la seva tesi doctoral en qualsevol de les universitats espanyoles entre l'1 de
novembre de 2018 i el 31 d'octubre de 2019, havent obtingut la màxima qualificació
(Excel·lent cum laude).
No podran concursar les tesis que s'hagin presentat a un premi similar i encara no
estigui resolt, ni les que hagin estat premiades per qualsevol altra institució. S'exclou
d'aquest criteri el Premi Extraordinari de Doctorat atorgat per la universitat en la qual
es va defensar la tesi.

3. DOCUMENTACIÓ I ENVIAMENT DE SOL·LICITUDS
La presentació de sol·licituds es realitzarà exclusivament per correu electrònic
(catedragrobank@udl.cat). Els candidats hauran d'enviar a aquesta adreça d'email la
següent documentació:
- Imprès de sol·licitud (disponible en: www.catedragrobank.udl.cat), degudament
emplenat i signat.
- Taula-resum dels indicadors del curriculum vitae, segons model disponible en
www.catedragrobank.udl.cat
- Una imatge de la portada (arxiu jpg d'alta qualitat).
- Un resum de la tesi en castellà, d'un màxim de 3000 paraules. El resum pot incloure
imatges o taules.
- Certificat de la Universitat on s'ha efectuat la defensa de la tesi que acrediti
l'obtenció del grau de doctor pel sol·licitant en el termini indicat en aquestes bases,
així com la qualificació obtinguda. Si n’hi ha, acreditació de tenir menció europea o
internacional.
- Relació de les publicacions i de les comunicacions a congressos, o qualsevol altre
tipus de material originat a partir de la tesi doctoral. En el cas de les publicacions, és
imprescindible indicar el quartil al que pertanyen, l'índex d'impacte de la revista
l'any de la publicació i el nombre de citacions, i la no indicació d'aquesta informació
serà motiu de desestimació de la candidatura.
- Curriculum vitae del sol·licitant.
- Declaració jurada de l'autor garantint que la tesi no ha estat premiada en altres
concursos, i que no optarà a altres premis fins a la decisió del jurat d'aquest.
No és necessari enviar cap tipus de document per correu postal, tret que sigui
explícitament requerit per la Càtedra AgroBank.
4. CALENDARI
El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 2 de setembre de 2019 i finalitzarà
el 2 de desembre de 2019 a les 14:00 h. Abans del 21 de desembre de 2019 es
publicarà a la pàgina web de la Càtedra AgroBank una llista provisional de les
sol·licituds que han estat admeses per complir tots els requisits, i es comunicarà a tots
els sol·licitants la sol·licitud dels quals s'hagi denegat la causa de la denegació. En el cas
que ho estimi necessari, la Càtedra AgroBank podrà sol·licitar als no admesos

informació complementària, que haurà de ser enviada en un termini màxim de 10 dies
hàbils des que es va produir la comunicació. Abans del 15 de gener de 2020 es
publicarà la llista definitiva de candidats.
Durant el mes de gener de 2020 el Jurat avaluarà les sol·licituds i seleccionarà un
màxim de sis candidats finalistes, als quals se'ls requerirà que aportin la tesi completa
en format pdf per prendre la decisió final. Les tesis finalistes hauran d'haver estat
escrites en qualsevol llengua oficial de l'estat espanyol, o en anglès.
5. COMPOSICIÓ DEL JURAT
El jurat estarà compost pel Director de la Càtedra AgroBank i els membres del Comitè
Assessor Científic Tècnic de la mateixa. En cas de ser necessari, el jurat podrà recórrer
a experts externs per a una opinió.
En cas d'incompatibilitat de qualsevol membre del jurat amb alguna de les tesis
presentades per haver actuat com a tutor o director de la mateixa, es procedirà a la
seva substitució per un altre expert de reconegut prestigi.
El Jurat establirà els criteris per avaluar l'excel·lència de les tesis a concurs, atenent,
com a mínim a:
1. Rellevància, novetat i aplicabilitat de la recerca a l'àrea científic-tecnològica del
concurs.
2. Impacte de la recerca en la comunitat científica (publicacions, comunicacions a
congressos, patents, etc.).
3. Presentació de la tesi: qualitat, redacció i presentació del document, estructura dels
continguts, claredat de les conclusions.
6. PREMI
Aquest any s'incrementa la quantia del primer premi i s'institueix la creació d'un
accèssit. Així, s'atorgarà un primer premi dotat amb 5.000 euros i un accèssit dotat
amb 1.000 euros per als autors de les tesis premiades. L'import del premi estarà
subjecte a la retenció aplicable segons la legislació vigent.
El guanyador haurà de lliurar a la Càtedra AgroBank, abans de l'acte de lliurament del
premi, un exemplar imprès de la tesi, que quedarà dipositat de forma permanent en el
fons bibliogràfic de la Càtedra.
La fallada del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic i es comunicarà a tots els
concursants durant el primer quadrimestre de 2020. El Jurat es reserva el dret de
declarar el premi desert. El premi serà únic i indivisible, de manera que s'exclou el
repartiment ex aequo.

El lliurament del premi tindrà lloc en un acte públic durant 2020, en el qual el premiat
deurà fer una presentació pública en la qual s'exposaran els resultats més significatius
de la tesi premiada. El lloc de lliurament del premi serà la Universitat de Lleida (seu de
la Càtedra AgroBank) o en el lloc que la Càtedra determini amb suficient antelació. La
no assistència del premiat a l'acte suposarà la no concessió del premi.
7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D'IMATGE
La Càtedra AgroBank reconeix expressament que els drets de propietat industrial i
intel·lectual derivats de cada treball optant al premi corresponen originàriament al
candidat autor d'aquest treball.
No obstant això, es reconeix el dret de la Càtedra AgroBank d'utilitzar el nom i imatge
de l'autor el treball del qual resulti premiat en quantes entrevistes i actes
promocionals que la Càtedra pugui organitzar per donar publicitat al premi.
La Càtedra podrà publicar ressenyes del contingut de la tesi premiada en les
publicacions impreses i digitals de la Càtedra i/o d’ AgroBank per al compliment de les
seves finalitats promocionals.
La presentació d'una tesi al premi de la Càtedra AgroBank, porta amb si l'acceptació
implícita i íntegra de totes les bases del concurs.

