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BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DEL XXII PREMI DE RECERCA “JOSEP RICART 
I GIRALT”  
 
El Museu Marítim de Barcelona conjuntament amb l’Institut Ramon Muntaner, organitza la 
XXII convocatòria del Premi de Recerca Josep Ricart i Giralt, amb l’objectiu d’estimular 
projectes d’investigació en el camp de les ciències socials relacionades amb el patrimoni i 
la cultura marítimes en l’àmbit de les terres de parla catalana, que es regirà per les 
següents bases: 
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1- Objectius 
 
El Museu Marítim de Barcelona i l’Institut Ramon Muntaner volen donar suport als 
projectes de recerca en el camp de les ciències socials relacionades amb el patrimoni i la 
cultura marítimes en l’àmbit de les terres de parla catalana. Aquest suport pren la forma 
d’un premi al millor projecte de recerca presentat en aquesta convocatòria.  
 
2- Característiques dels projectes 
 
La convocatòria està oberta a persones físiques, individualment o en equip, que presentin 
un projecte d’investigació a realitzar al llarg d’un any. La temàtica haurà d’estar 
relacionada necessàriament amb el patrimoni i la cultura marítima a les terres de parla 
catalana des del punt de vista de les ciències socials (història, biografia, etnologia, 
sociologia, economia, etc.). Cada investigador o equip d’investigadors només pot 
presentar un únic projecte.   
 
3- Dotació econòmica 
 
El premi, únic, està dotat amb 6.000 € (subjecte a les retencions establertes per la 
legislació vigent) i comportarà també la publicació del resultat de la recerca dins la 
col·lecció Estudis del Museu Marítim de Barcelona. No caldrà presentar justificants de 
despesa ni cap document de caire econòmic.  
 
L’import de la dotació del Premi, es distribuirà de la següent manera: 
 

- Exercici 2021: 1.800 € amb càrrec a l’aplicació 333.48102 del vigent pressupost 
de despeses del Consorci, corresponent al 30% del premi, a abonar en el 
moment de la concessió del Premi. 

 
- Exercici 2022: 4.200 €  amb càrrec a l’aplicació 333.48102 del pressupost de 

despeses del Consorci, que restarà condicionada a l’efectiva existència de 
consignació pressupostària habilitada i suficient al pressupost de despeses per 

http://www.mmb.cat/


 

2 / 6 

a l’any 2022, corresponent al 70% del Premi, a abonar a la presentació del 
treball definitiu, prèvia certificació per part del Jurat acceptant el treball com a 
finalitzat.  

 
4- Condicions  
 
La sol·licitud inclourà una breu descripció del projecte: estat actual del tema, objectius, 
metodologia, pla de treball, bibliografia i una primera proposta d’índex. Es presentarà en 
un document d’un mínim de 15 i d’un màxim de 30 pàgines DIN A4, en tractament de text 
Word o similar, arial 11 i a un espai, en format PDF o similar.   
  
El treball definitiu tindrà una extensió entre 200 i 250 pàgines i les mateixes 
característiques. S’entregarà en suport informàtic compatible amb PC. Els gràfics, 
quadres, apèndix, annexes i altres element secundaris no podran superar el 20 % del 
total del treball.  
 
5- Termini de presentació de sol·licituds 
 
Els projectes es presentaran al Registre General del Consorci de les Drassanes Reials i 
Museu Marítim de Barcelona, Avinguda de les Drassanes sense número, 08001 de 
Barcelona, mitjançant cita prèvia, (informacio@mmb.cat), en dos sobres tancats que 
portaran, a l’anvers el títol del treball i al seu interior la documentació següent: 
 
Sobre 1: el projecte per quadruplicat, amb el mateix títol que es consigna a l’exterior del 
sobre. Enlloc figurarà el nom de l’autor o autors ni cap dada identificativa. Cas que hi 
figuri, el projecte quedarà automàticament exclòs de la convocatòria. 
 
Sobre 2: les dades identificatives de l’autor o autors, amb una fotocòpia del DNI i un breu 
currículum de l’investigador o investigadors que presenten el projecte. 
 
També es poden presentar a traves de la web, a la seu electrònica del Registre General 
del Consorci de les Drassanes Reials i  Museu Marítim de Barcelona, accedint a tràmits, 
d’acord amb l’enllaç:  
 
https://tramits.seu.cat/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6
BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=b24&FIL_WTXIDTRAM=6d19e6f5262549dfbc
dd869d37aea0fe&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDS
ERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica 
 
i omplint la instància genèrica, a la que s’hauran d’adjuntar dos documents, 
preferiblement en PDF : 
 
Document 1: que correspondrà al projecte a concurs sense cap dada identificativa  dels 
autors i on figuri el títol de la proposta, que s’ha fet constar a la instància i que es farà 
constar també al document 2. 
 
Document 2: amb el títol del projecte i les dades identificatives amb un breu currículum de 
l’autor o autors que presenten el projecte, i còpia del seu DNI.  

https://tramits.seu.cat/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=b24&FIL_WTXIDTRAM=6d19e6f5262549dfbcdd869d37aea0fe&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica
https://tramits.seu.cat/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=b24&FIL_WTXIDTRAM=6d19e6f5262549dfbcdd869d37aea0fe&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica
https://tramits.seu.cat/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=b24&FIL_WTXIDTRAM=6d19e6f5262549dfbcdd869d37aea0fe&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica
https://tramits.seu.cat/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=b24&FIL_WTXIDTRAM=6d19e6f5262549dfbcdd869d37aea0fe&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica
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El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria i bases al Butlletí Oficial de la Província, a través de la 
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i s’estableix com a data màxima de 
presentació de sol·licituds fins el 9 de juliol de 2021 a les 14 h. Passada aquesta data 
només s’admetran aquelles sol·licituds que presentin el registre de sortida de correus que 
certifiqui que van ser enviades dins del termini.  
 
6- Acceptació de les Bases 
 
La presentació dels projectes dels aspirants al Premi comporta l’acceptació de les Bases 
d’aquesta convocatòria i dels drets i obligacions que se’n deriven, així com dels preceptes 
continguts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions i l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, a la que es troba adherit el 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
7- Resolució   
 
El procediment de concessió de la XXII edició del Premi Ricart i Giralt, objecte d’aquesta 
convocatòria, serà el de concurrència competitiva. 
 
Els projectes proposats seran examinats per un Jurat format per quatre persones:  un 
representant del Museu Marítim (que actuarà de Secretari), un representant de l’Institut 
Ramon Muntaner i dues personalitats més de reconegut prestigi en el camp de la cultura 
marítima. Tots els membres del Jurat disposaran de vot. El noms dels membres del Jurat 
seran publicitats als mitjans de comunicació propis de cada institució abans que finalitzi el 
termini de presentació dels treballs i el seu nomenament s’efectuarà mitjançant 
l’aprovació d’un acte administratiu. 
 
Els projectes seran valorats a partir de diferents criteris: interès científic del projecte 
presentat, metodologia del treball, interès de la proposta des del punt de vista de la 
innovació o de l’interès general. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic a 
principis del mes d’ octubre de 2021. El Jurat podrà declarar deserta la convocatòria. 
 
Una vegada decidit pel Jurat el projecte guanyador es procedirà a comprovar qui és 
l’autor o autors de la proposta.  
 
L’atorgament o la denegació de l’ajut es notificarà per escrit a les persones interessades 
en un termini aproximat de deu dies des de la data de resolució i se’n farà publicitat 
mitjançant la publicació de l’acta corresponent al tauler d’anuncis del Museu Marítim de 
Barcelona i als mitjans de comunicació de les institucions convocants. 
 
En el termini d’un mes des de la data d’emissió del veredicte els projectes que no hagin 
estat seleccionats i que no hagin passat a recollir seran eliminats.  
 
La seva resolució es publicarà en el Butlletí Oficials de la província de Barcelona, a través 
de la Base Nacional de Dades. 
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8- Pagament del premi i presentació del treball 
 
El pagament del premi es realitzarà en dues parts:  
 
- Un primer pagament del trenta per cent de l’import en el moment de la concessió del 
premi. 
- Un segon pagament del setanta per cent restant a la presentació del treball definitiu, 
prèvia certificació per part del Jurat acceptant el treball com a finalitzat.  
 
Els beneficiaris hauran de presentar la investigació finalitzada amb el treball definitiu un 
any després, a comptar de la data de la comunicació de la resolució a la concessió del 
premi a favor seu. En el cas de no haver finalitzat la recerca en els terminis convinguts, 
es podrà demanar pròrroga, justificant les raons que s’escaiguin. La demanda de 
pròrroga s’haurà de presentar amb un mes  d’antelació a la data en què correspondria 
lliurar el treball realitzat i la seva aprovació, per part del Consorci de les Drassanes Reials 
i Museu Marítim de Barcelona, s’haurà de resoldre abans de la finalització del termini 
atorgat per al lliurament del treball. Aquesta, en cas de concedir-se, no podrà superar els 
dos mesos.  
 
A més de l’obligació descrita a l’apartat anterior, el beneficiari o beneficiaris del premi es 
comprometen a proporcionar la informació que els sigui requerida per part de les 
institucions convocants, lliurar una memòria de l’estat del treball quan hagi transcorregut 
la meitat del període (sis mesos) i fer constar en qualsevol comunicació vinculada amb el 
treball de recerca el suport rebut per part de les institucions convocants.  
 
Si en algun moment el beneficiari o beneficiaris del premi ha de renunciar a la realització 
del treball, ho haurà de comunicar per escrit al Museu Marítim de Barcelona, fent-hi 
constar els motius de la renúncia. En el cas de ser acceptada la renúncia haurà de ser 
reintegrat l’import del primer pagament. Per un altra banda, les institucions convocants 
poden procedir a la revocació i reintegrament del premi en cas d’incompliment de 
l’obligació de presentar el treball dins del termini fixat, quan s’apreciïn desviacions 
respecte del projecte inicial presentat o davant l’incompliment de la resta d’obligacions 
previstes en les bases.  
 
9- Propietat intel·lectual  
 
L’autor/a guanyador/a d’aquest Premi, cedeix al Consorci de les Drassanes Reials i 
Museu Marítim de Barcelona els drets d’explotació, considerant-se i convenint amb 
l’autor/a a aquests efectes que: es cedeixen per temps indefinit, sense límit territorial per 
a qualsevol de les modalitats i suports, els drets de reproducció, comunicació pública, 
còpia i distribució del treball premiat. Aquesta cessió és exclusiva pel Consorci de les 
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona durant els dos primers anys des de 
l’atorgament del premi. El Consorci  queda facultat per a la realització, per si mateix o 
mitjançant servei editorial públic o privat, de totes les edicions que consideri oportunes, i 
amb el número d’exemplars que es decideixin lliurament fent constar sempre l’autoria 
dels treballs. També resta facultat per a la traducció a altres idiomes, amb els mateixos 
drets d’explotació. En cas que es procedís a la seva edició per part del beneficiari, aquest 
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haurà de fer constar que el treball va rebre el XXII Premi de Recerca Josep Ricart i Giralt 
del Museu Marítim de Barcelona i de l’Institut Ramon Muntaner. 
 
10- Protecció de dades 
 
D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, les 
dades de caràcter personal subministrades per les persones participants seran incloses 
en els tractaments de què és responsable el CDRMMB i l’IRMU, les quals seran objecte 
de tractament exclusivament per a la gestió del present premi i per al temps estrictament 
necessari per al seu compliment, sempre que una llei no disposi el contrari, i només seran 
cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. La base legal pel tractament 
de les seves dades és el consentiment de l’interessat i l’interès públic o exercici de 
poders públics. 
 
Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació 
mitjançant correu electrònic a l’adreça informacio@mmb.cat, o per escrit presentat en el 
Registre General del Consorci, Av. Drassanes, S/N, 08001- Barcelona. Pot contactar amb 
el Delegat de Protecció de Dades del MMB a l’adreça dpd@mmb.cat. En tot cas, els 
interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període 
legal o convingut o mentre es mantingui el consentiment de l’interessat. Es farà cessió de 
les dades dels participants en el Premi a l’Institut Ramon Muntaner, entitat 
coorganitzadora del Premi, amb la única finalitat de la gestió del Premi que s’organitza 
conjuntament amb el Consorci. 
 
Pel que fa al guanyador s'informa que es farà difusió de les seves dades, per la web del 
Consorci, xarxes socials on participa el Consorci, publicacions, llibres, revistes, memòries 
d’activitats, filmacions i qualsevol altre mitjà de comunicació pública del Consorci, amb la 
finalitat d'informar del guanyador del Premi Josep Ricart i Giralt d’enguany. S'informa, que 
es captaran imatges del/s guanyador/s del Premi en l'acte d'entrega del Premi i que se'n 
farà difusió als mitjans propis del Consorci, abans referits. 
El nom del guanyador del premi també es comunicarà a la Base Nacional de Dades. 
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Per a més informació 
Consorci de les Drassanes i Museu Marítim de Barcelona 
Avinguda de les Drassanes s/n 08001 Barcelona 
Web: www.mmb.cat 
Telèfon 93 3429920 
Correu electrònic: gonzalezsin@mmb.cat  
 
 
Institut Ramon Muntaner 
Fundació Privada dels Centres d’Estudi de Parla Catalana 
Mas de la Coixa, Rotonda de l’Eix de l’Ebre N-420 s/n,  
43770 Móra la Nova, Ribera d’Ebre 
Web : www.irmu.org 
Telèfon: 977401757   Fax: 977414053 
Correu electrònic: nuria@irmu.org” 
 
11. Altres aspectes 
 
Contra la resolució que aprova aquestes bases, les persones interessades podran 
interposar, d’acord amb l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, recurs d’alçada davant la 
Presidència del Consorci, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de 
Subvencions. 
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