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REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA 

FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI 2021 AL MILLOR ARTICLE SOBRE TRASPLANTAMENT 

 

1. Convocants 

El premi el convoca conjuntament la Fundació Catalana de Trasplantament (FCT) i la Reial Acadèmia de 

Medicina de Catalunya (RAMC). 

 

2. Objecte 

Premiar el millor article sobre trasplantament d’òrgans sòlids, segons criteri del Jurat, publicat en qualsevol 

revista científica espanyola o estrangera, en el període comprès entre l'1 d’octubre de 2019  i el 30 setembre 

del 2020. El referit article caldrà que s’hagi efectuat en un grup d’ investigació radicat a Catalunya o a la resta 

de l’Estat Espanyol de forma exclusiva o en cooperació. Si l'article premiat ha estat redactat per una pluralitat 

de persones, el premi s' atorgarà al primer sotasignant de l'article. 

 

3. Contingut 

El premi consisteix en: 

a) Un import de 1.500€. (mil cinc-cents  Euros), al que es farà les corresponents retencions fiscals d’acord 

amb la normativa vigent. El pagament es farà efectiu en el seu compte una setmana després de que el 

premiat hagi fet la seva lectura pública en acte a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC). 

b) Atorgament del Títol d' Acadèmic Corresponsal de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC). 

El Títol s'atorga durant la inauguració del curs de la RAMC.  

c) En Sessió Acadèmica Solemne de la RAMC, el premiat haurà de llegir públicament el contingut de l' 

article objecte de premi. És permetrà la utilització de suport informàtic per fer aquesta presentació. 

Amb motiu de les mesures de prevenció de la COVID19, aquesta presentació pública pot ser 

modificada per una presentació on-line, o bé simplement anul·lar-se. 

 

4. Jurat 

El Jurat està integrat pels membres del Patronat de la Fundació Catalana de Trasplantament i un  acadèmic 

designat per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. El Jurat es reserva el dret de concessió del Premi i la 

possibilitat de deixar-lo desert. 

Els acords del Jurat es prenen per majoria simple dels seus membres i les seves decisions són inapel·lables. 

 

5. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds 

Les persones que desitgin optar al premi han de presentar la seva sol·licitud abans del 10 de novembre del 

2020 (inclòs) a la Secretaria de la Fundació Catalana de Trasplantament (FCT) per correu electrònic a 

congress@aopc.es. 

En el camp "Assumpte" del correu electrònic haurà de figurar el nom complet del sol·licitant i "FCT RAMC 

Premi 2021 Millor article". El sol·licitant haurà de confirmar la recepció la seva sol·licitud a la Secretaria de la 

FCT, sent la seva responsabilitat l'obtenció d'un justificant de recepció i confirmació de l'acceptació de la 

mateixa.  

 

6. Documentació en format digital 

Correu electrònic amb la sol·licitud i els següents documents: 

a) Còpia del DNI, o Passaport, o targeta de resident quan no siguin espanyol. 

b) Còpia en forma PDF de les pàgines del article publicat a la revista, amb la portada inclosa. 

c) Formulari de sol·licitud 
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7. Resolució i dret de concessió del Premi 

Aquesta convocatòria es resoldrà abans del 30 de novembre de 2020. Passat aquest termini sense 

comunicació expressa, el Premi es considerarà denegat. El premi pot ser declarat desert.  

 

8. Altres consideracions 

• El premi és indivisible i no es pot atorgar a títol pòstum. 

• Cada candidat només pot presentar una sol·licitud. 

• El Jurat té la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases. 

• La participació en el concurs, suposa per al participant l’acceptació plena d’aquestes bases, i que 

renuncia a qualsevol tipus d’acció judicial o extrajudicial en contra de la decisió que adopti el Jurat, 

en relació a l’admissió de sol·licituds i a la seva resolució. 

 

Barcelona, 30 de setembre de 2020. 

 


