
La Diputació de Barcelona és una institució 
de govern local que impulsa el progrés i 
el benestar per a la ciutadania, actuant 
directament en cooperació amb els 
ajuntaments.

L’Àrea de Comerç de la Diputació de 
Barcelona, continuant amb la iniciativa 
empresa ara fa sis anys, vol contribuir a 
la realització d’estudis acadèmics en relació 
amb la recerca en matèria de comerç 
mitjançant l’atorgament de tres beques 
per a la realització d’estudis de recerca 
universitària sobre el comerç urbà.

Públic beneficiari

És necessari acreditar l’aval del professorat 
universitari que assumeixi la tutoria de la recerca.

Beques

• Dues beques de 9.000 euros cadascuna 
per a la realització d’una tesi doctoral.

• Una beca de 2.000 euros per a la realització 
del projecte final d’estudis de màster.

Matèries

Podran ser objecte de beca els projectes 
destinats a l’estudi del comerç urbà i que 
s’ubiquin, entre d’altres, dins els àmbits següents: 
comercial, econòmic, empresarial, sociològic, 
urbanístic i jurídic.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar al Registre 
General de la corporació mitjançant instància 
normalitzada adreçada a l’Excm. Sr. President 
de la Diputació de Barcelona (Àrea de Comerç), 
des de l’endemà de la publicació al BOPB de 
les bases que regeixen aquesta convocatòria fins 
al 4 de novembre de 2011.

Lliurament del projecte de recerca

La realització i el lliurament de les recerques a 
l’Àrea de Comerç de la Diputació de Barcelona 
tindran un termini d’un any natural des de 
l’acceptació de les beques destinades a projectes 
finals d’estudis de màster. En el cas de les 
beques destinades a tesi doctoral, aquest termini 
serà de dos anys.

Podran prendre part en aquestes beques les 
persones que estiguin matriculades en qualsevol 
dels estudis de doctorat o de màster de 
l’Àrea de Ciències Jurídiques, Econòmiques i 
Socials o d’Arquitectura, o també d’altres, quan 
es justi�qui per l’interès del projecte o per la 
seva  relació amb l’estudi del comerç urbà que 
estiguin realitzant.



Beques
Comerç i Ciutat

Per a la realització d’estudis 
sobre el comerç urbà

Les bases d’aquesta convocatòria estan  
disponibles al Servei de Comerç Urbà
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