CONVOCATÒRIA DE PREMIS DE RECERCA 2020
L’ACADÈMIA MÈDICA BALEAR convoca els Premis de Recerca 2020 amb l’objectiu de donar
suport a la recerca biomèdica de qualitat a les nostres Illes, d’acord amb les bases següents:
1.

Hi podran participar tots els socis de l’Acadèmia Mèdica Balear.

2.

Optaran al premi tots els articles de recerca biomèdica publicats durant l’any 2020 a les
publicacions que figuren al Science Citation Index i, per tant, a les bases de dades internacionals
amb factor d’impacte.

3.

Cada soci podrà presentar un nombre il·limitat de treballs.

4.

Els treballs publicats hauran de ser realitzats a centres o institucions públiques o privades de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Podran ser treballs fets conjuntament amb investigadors
d’altres centres o institucions de fora de les Illes, sempre que en aquest darrer cas la signatura o
l'adreça per a la petició de separates o de responsabilitat de l’article sigui d'un soci de
l’Acadèmia que treballi a les Illes.

5.

Hi haurà un primer premi de 2.000 euros i un accèssit de 1.000 euros, dotats per la Fundació
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. El premi es pot declarar
desert i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

6.

Els sol·licitants hauran d’enviar una còpia de l’article per e-mail a l’adreça electrònica de
l’Acadèmia Mèdica Balear: ambalear@academia.cat, com a màxim el dia 8 d’octubre de 2021,
acompanyat d’una carta en la qual manifestin la seva disposició de presentar-se a la convocatòria
dels premis.

7.

Els treballs que es presentin no poden haver rebut un altre premi o guardó amb anterioritat a
aquesta convocatòria.

8.

El jurat estarà format per membres de la Junta Permanent de l’Acadèmia Mèdica Balear. La
decisió del jurat serà inapel·lable.

9.

Serà de caràcter obligatori l’assistència a la Cerimònia de Lliurament dels Premis. En cas de
impossibilitat d’assistir-hi personalment es tendrà que delegar en el segon signant o en un altre
col·laborador. En cas contrari el premi es declararà desert.

10.

La presentació d’una sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.

Palma de Mallorca, a 6 de setembre de 2021.
Passeig de Mallorca, 42.
07012 Palma

Telèfon 971-717-831
a/e: ambalear@academia.cat

