
 

 

Premi Miguel 
Bases 

 
1. Podran optar al premi els treballs publicats com a sèrie de casos, casos clínics, o imatge del 
mes (No s’acceptaran resums publicats) en revistes indexades pròpies de l’especialitat o afins a 
la mateixa (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE), ja sigui en format paper o digital 
(publicació online). 

 

2. El Premi es convocarà anualment. La publicació haurà de ser realitzada entre el 1 de gener i 
el 31 de desembre de l’any previ a la convocatòria. 

 
3. L'autor primer signant ha de ser metge resident (MIR) de l’especialitat o facultatiu 
especialista d’Anestesiologia i Reanimació o d'una altra especialitat afí i que tingui una 
antiguitat igual o inferior a 4 anys. 

 
4. El primer signat ha de ser soci de la SCARTD. 

 
5. Es remetrà en forma anònima (eliminant del document qualsevol referència als autors i 
centre) en format pdf a la secretària de la SCARTD (Sra. Cristina Rey - 
ariadnacliville@academia.cat). S’adjuntarà, a part, un document amb les dades d’autoria 
(autors, revista de la publicació, numero de volum i pàgines; també constarà el Digital Object 
Identifier (DOI), hospital, mail i número de telèfon), que quedarà anonimitzat en l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques, custodiat a la Secretaria de la SCARTD. 

 

6. El termini de presentació conclou el 30 de Juny de l’any en curs. 
 

7. El tribunal qualificador del Premi Miquel estarà format per: 
President/a de la SCARTD, 
Vicepresident/a de la SCARTD, 
Secretari/a de la SCARTD, 
El/la vocal representant dels MIRs de l’especialitat a la Junta de la SCARTD 
i un/a resident de darrer any, representant dels MIR de cada un dels següents hospitals: 

Hospital Universitari de Bellvitge 
Hospital Clínic 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 
Parc de Salut Mar, Mar-Esperança 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
Hospital Universitari Vall d'Hebron 

 

8. El tribunal es considerarà constituït amb la meitat més un dels seus membres. 
 

9. Reunit el tribunal qualificador per convocatòria escrita del president/a, i valorats tots els 
treballs presentats de 0 a 10 punts, es procedirà a la suma de les puntuacions. El treball de 
major puntuació serà considerat guanyador del previ. En cas d’empat en les puntuacions o 
opinions discordants en la puntuació per part de qualsevol membre del tribunal, es procedirà a 
una segona puntuació, nominal i verbal de defensa dels treballs discordants. D'acord a aquesta 
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segona votació s'atorgarà el premi al treball que hagi obtingut la millor puntuació. En cas de 
persistir el desacord, la valoració del president de la SCARTD serà decisòria. 
10. Els criteris d’avaluació amb una puntuació màxima de 2 punts per criteri: 

Criteri d’excepcionalitat (0 – 2) 
Criteri d’eficàcia i conducta assistencial aplicada (0 – 2) 
Criteri d’utilitat del cas clínic per futurs casos (0 – 2) 
Criteri de revisió bibliogràfica (0 – 2) 
Criteri de qualitat de la presentació del treball (0 – 2) 

 

11. De les sessions del tribunal alçarà acta el/la secretari/a, que prèvia firma de la mateixa per 
tots els membres, el lliurarà a la Societat Catalana d'Anestesiologia, i Reanimació i Terapèutica 
del Dolor, perquè la inclogui en el seu llibre d'actes. 

 
12. Les decisions del Tribunal qualificador són inapel·lables. 

 
13. Només es premiarà el primer signant de la publicació. 

 
14. El Premi pot declarar-se desert. 

 

15. El guanyador/a del premi rebrà el diploma acreditatiu, la medalla de bronze de la Societat i 
una gratificació en metàl·lic de 600€. 

 
16. El/la guanyador/a del Premi serà invitat per la Societat Catalana d'Anestesiologia, 
Reanimació i Terapèutica del Dolor a presentar públicament el seu treball en una de les 
sessions del curs acadèmic següent al corresponent a la concessió del premi. 

 
17. El lliurament del Premi Miguel es farà durant el Congrés o Jornada anual, segons el cas, de 
la SCARTD. 


