
 

 
 
 
 

2ª CONVOCATÒRIA 2018 
 

PREMI FI RESIDÈNCIA de la SOCIETAT CATALANA D’ HEMATOLOGIA i HEMOTERÀPIA PER A LA 
INVESTIGACIÓ EN HEMATOLOGIA A CENTRES MÈDICS DE CATALUNYA i BALEARS 

 
 
OBJECTIU:  
 

La Societat Catalana d’ Hematologia i Hemoteràpia (SCHH), amb la col·laboració de Jansen,  
convoca un premi dirigit als socis de la SCHH amb l’objectiu d’ afavorir i incentivar la realització de 
projectes de recerca a tots els hematòlegs que finalitzen o fa poc que han finalitzat el seu període 
de formació en l’especialitat en qualsevol centre de Catalunya i Illes Balears.  
 
BASES de la CONVOCATÒRIA: 
 
Beneficiaris:  
 

Tots els requisits hauran de complir-se en el termini de presentació de la sol·licitud i el seu 
compliment s’ haurà de mantenir durant el període de la beca.  
 

a) Ser especialista en Hematologia i Hemoteràpia havent finalitzat en els 2 anys previs  a la 
convocatòria (2016) o trobar-se en el darrer any de l’especialització en el moment de la 
sol·licitud o ser especialista en Pediatria amb coneixements acreditats en el camp de 
l’Hematologia  

 
b) Ser soci numerari de la SCHH, al corrent de pagaments, amb un mínim de 6 mesos de 

antiguitat 
 

c) Tenir assignat un centre d’ adscripció a Catalunya o Illes Balears. L’ investigador beneficiari 
haurà d’ acreditar documentalment l’ estància a la unitat escollida mitjançant un certificat 
expedit pel centre de destí semestralment 
 

 
Centre o Grup d’ adscripció:  
 

Als efectes de la present convocatòria podran ser centres d’ adscripció aquelles entitats 
publiques o privades de I+D+i o I+D o altres entitats amb capacitat i activitat demostrada en 
investigació. 
El candidat haurà d’ aportar el formulari de dades de sol·licitud amb les dades i signatura de 
l’investigador coordinador i segell del centre adscrit com a garantia de la vinculació científica entre 
l’ esmentat centre i el sol·licitant durant un període mínim de 12 mesos. 
 El centre o grup adscrit hauran d’ acreditar documentalment la vinculació amb 
l’investigador sol·licitant i el desenvolupament del projecte semestralment. 

http://www.academia.cat/hematologia


 

 
 
 
Període: 
 

El temps per desenvolupar un projecte tindrà una durada de 12 mesos improrrogables, 
durant un únic període, amb una variabilitat de 30 dies al inici i final del mateix acomplint amb les 
dates indicades en la resolució de la concessió. La data de la incorporació només es podrà avançar o 
endarrerir en casos excepcionals, ben justificats amb l’ acord de la junta vigent. 
 
 
Característiques dels projectes:  
 

La concessió de l’ ajuda anirà lligada al desenvolupament d’ un projecte integrat que haurà 
de tenir les següents característiques:  

 Ser un projecte d’ investigació sobre un problema rellevant en el camp de la biologia o la 
clínica relacionada amb l’Hematologia 

 Ser realitzable en un període de 12 mesos, com a projecte sencer o com a part d’ un 
projecte de major complexitat  

 S’ haurà d’ aportar informació que acrediti la possibilitat de finançament del projecte en la 
memòria 

 Disposar d’ un coordinador de projecte que actuarà com a interlocutor científic amb els 
membres de la junta de la SCHH, a qui haurà de facilitar semestralment un document signat 
certificant l’activitat de l’ investigador en el projecte  
 
 

Dotació econòmica i forma de pagament: 
 

Els efectes econòmics i administratius sortiran efecte des de el primer dia de la 
incorporació, coincidint amb el dia 1 del mes fins al darrer dia pre-establert en la concessió, sempre 
que no es produeixi una baixa amb anterioritat a aquesta data o hi hagi causes de revocació.  

En aquesta convocatòria la quantitat assignada es de 25000 euros. Es faran 3 pagaments: un 
30% a l’ inici del projecte; un 40% als 6 mesos en haver presentat la memòria parcial a la junta i 
haver estat valorada positivament i un 30% en finalitzar el projecte en haver presentat la memòria 
final del projecte i haver estat valorada positivament per la junta de la SCHH. 

El pagament del premi es farà a través de la SCHH mitjançant transferència bancària. 
Les despeses no salarials que comporti la realització del projecte hauran d’ estar 

degudament justificades i acreditades pel centre o grup adscrit en el moment de la sol·licitud, en la 
memòria parcial als 6 mesos i en finalitzar el projecte als 12 mesos . 
 
 



 

 
 
 
Presentació dels projectes: 
 

Els interessats hauran de presentar la documentació requerida a la Secretaria de l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears adreçant-se a la Secretaria de la SCHH en el termini 
establert. 

Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia 
Major de Can Caralleu 1-7 

93.203.10.50 
academia@academia.cat 

 

 
Documentació necessària: 
 

1. Carta de sol·licitud, en format lliure, amb una descripció global del projecte i de l’interès 
que suposa per a l’hematologia, per a la unitat a on es realitzi el projecte i per a 
l’investigador sol·licitant 

2. Formulari de Dades de la sol·licitud amb la signatura de l’ investigador coordinador i 
segell del centre o grup adscrit com a garantia de vinculació científica amb el sol·licitant 
durant un període mínim de 12 mesos (descarregable al web de la SCHH al apartat 
Beques i Premis) 

3. Formulari de la Memòria del Projecte 
4. Formulari de la situació professional actual del sol·licitant 
5. Formulari de signatures dels 2 facultatius membres de la SCHH avaladors del candidat i 

del projecte 
6. Fotocòpia del títol de Llicenciat 
7. Fotocòpia del títol d’ Especialista i del contracte laboral actual amb dates d’ inici i fi si 

se’n disposa o document de Docència que acrediti que s’ està realitzant l’ especialització 
en aquell centre amb dates d’ inici i fi del contracte 

8. Currículum vitae normalitzat del candidat en format FECYT (https://cvn.fecyt.es) 
 
 
Jurat:  
 

El jurat estarà format pels membres de la junta de la SCHH. Aquesta, es reserva el dret a 
consultar a experts aliens a la junta en cas que ho estimi necessari. S’ avaluaran els projectes de 
forma reglada, anònima i lliure de conflictes d’interès i s’emetrà un llistat ordenat segons la  
puntuació obtinguda de cada projecte. La concessió es farà al projecte amb major puntuació. La 
decisió del jurat es inapel·lable. 

En cas de renuncia, es concedirà al següent en puntuació.  
La SCHH i l’ Acadèmia de Ciències Mèdiques certificaran documentalment la concessió del 

premi especificant el període d’ inici, data de presentació de la memòria parcial i data de 
presentació de la memòria final.  

 

https://cvn.fecyt.es/


 

 

 
 
 
Avaluació i selecció dels candidats: 
 

La junta avaluarà els projectes d’ investigació i la secretaria de la SCHH presentarà un llistat dels 
mateixos ordenat segons la puntuació obtinguda al web de la SCHH; al apartat Beques i Premis.  
 

L’avaluació es realitzarà d’ acord als següents criteris i barems:  
 
Mèrits del candidat (20):  

 Adequació del candidat al projecte (màxim 5 punts) 

 Mèrits curriculars (màxim 5 punts).   
− Publicacions en revistes indexades o no (1 punts per cada una)  
− Ponències o comunicacions a congressos (0,5 punts per cada una) 
− Col·laboració en capítols de llibres (0, 5 punts per cada una) 

 
Autor Punts 

Autor principal* 1 

NO autor principal 0,5 
*es consideren autors principals els 3 primers, els 2 últims i l’ autor de correspondència si es diferent de ells  

 Participació en activitats de la SCHH o la SEHH (màxim 5 punts): 
− cursos avalats o organitzats per la SCHH  o la SEHH com a ponent (1 punts per curs)  
− assistència a cursos o congressos de la SCHH o la SEHH (0,5 punts per curs) 

 Altres mèrits (màxim 5 punts) 
 

Mèrits del projecte (60): 

 Qualitat (30 punts): Valoració de la hipòtesi i del grau de competència sobre l’ estat del 
coneixement propi del tema; novetat, originalitat i innovació de la proposta; claredat i 
concreció en la formulació dels objectius; adequació metodològica als objectius proposats. 

 Viabilitat (20 punts): Adequació dels grups a la proposta; pla de treball, distribució de 
tasques i cronograma; infraestructures disponibles i capacitat de gestió; adequació del 
pressupost especificat a la memòria  

 Impacte de l’ actuació en la capacitat de I+D+i del grup (5 punts)  

 Capacitat del projecte de assentar les bases per generar millores en la prevenció, diagnòstic 
i tractament de malalties hematològiques (5 punts) 

 
Mèrits de l’ entitat o grup investigador adscrit (20): 

 Historial científic (projectes, publicacions i patents) del/s grup/s (màxim 10 punts) 

 Capacitat formativa: direcció de tesis doctorals, coordinació d’ estudiants de màster i 
financiació de RR.HH. en convocatòries competitives (màxim  5 punts) 

 Resultats previs obtinguts en l’ àmbit de la proposta (màxim 5 punts) 
 
 

http://www.academia.cat/hematologia


 

 
 
 
La manca de documents que avalin els punts assenyalats implicarà que no s’ avaluïn. 

 
Cada membre del jurat (membres de la junta de la SCHH) avaluarà un mínim de 4 projectes i un 

màxim de 10. Podrà haver-hi un número desigual d’ avaluadors, mínim 4 per sol·licitud, per a que 
es puguin abstindre en funció de possibles afinitats personals.  Hi haurà 4 avaluacions per sol·licitud 
i es farà la mitjana aritmètica amb les qualificacions obtingudes.    
  
 
 
Terminis: 

El termini de presentació de sol·licituds serà el 6 d’ Abril de 2018 a les 24:00h. No 
s’acceptaran sol·licituds fóra de termini. Si la sol·licitud aportada es incomplerta o no compleix els 
requisits de la convocatòria s’atorgarà al sol·licitant un màxim de 7 dies per a realitzar les 
correccions oportunes o aportar la documentació que falti.  

La decisió del jurat es comunicarà entre el 4 i 10 de maig de 2018 als sol.licitants. Tots els 
participants rebran la notificació per escrit de la resolució de la beca. El sol·licitant premiat haurà de 
comunicar per escrit a la secretaria de la SCHH l’ acceptació de la mateixa i se li atorgarà oficialment 
el dia de la Diada d’ Hematologia (1 de juny de 2018), a la que està obligat a assistir. 

La data d’ inici del gaudiment de la beca serà entre l’ 1 i el 30 de juny de 2018. Si el 
beneficiari no s’ incorpora en la data establerta, sense que sol·liciti un aplaçament per causes 
justificades perdrà el seu dret a la subvenció. 
 
 
Renúncies o baixes:  

La unitat adscrita i l’ investigador hauran de comunicar a la SCHH les renuncies, 
interrupcions i altres incidències en el desenvolupament del projecte per part del beneficiari del 
premi en un termini de 10 dies hàbils. En cas de renuncia del candidat per qualsevol causa abans de 
les dates establertes en la concessió del premi obligarà al beneficiari a presentar una memòria del 
projecte corresponent al període en que hagi estat efectivament finançat amb les activitats fetes i 
les alternatives  proposades per acomplir els objectius incomplits; si es renuncia en els primers 3 
mesos caldrà que retorni a la SCHH els diners atorgats; en cas que sigui passats els 3 mesos es 
calcularà la part proporcional a retornar d’ acord a la memòria presentada en el mes següent a la 
presentació de la renúncia.  
 
 
Obligacions del centre adscrit:  

El centre o unitat adscrit certificaran al inici, als 6 mesos i als 12 mesos la vinculació del 
investigador al centre o unitat esmentat en relació al projecte especificat en la sol·licitud.   

La unitat  adscrita està obligada a posar a disposició del beneficiari del premi les 
instal·lacions i mitjans materials i formatius necessaris per a l’ adequat desenvolupament de la seva 
feina, així com a garantir els drets i prestacions dels que gaudeix el personal de l’ entitat de similar 
categoria. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Obligacions del beneficiari: 
 

Presentar tota la documentació requerida. 
Acomplir de forma diligent les diferents etapes de la investigació d’ acord a l’ especificat en 

el plà del projecte.  
Presentar un resum de la evolució del projecte als 6 mesos (memòria parcial) i amb una 

memòria final del projecte en un termini de 2 mesos després de finalitzar els 12 mesos finançats al 
beneficiari del premi. 

Fer constar en qualsevol activitat divulgativa dels resultats del projecte presentat. 
L’ investigador es compromet a citar explícitament la referència a aquest premi en qualsevol 

publicació o comunicació generada gràcies a la mateixa. 
 
 
Seguiment: 
 

L’ investigador premiat es compromet a presentar a la junta de la SCHH una memòria 
parcial als 6 o 7 mesos del projecte i un informe final als 12 o 14 mesos. Així mateix en aquestes 
mateixes dates es presentarà una acreditació documentada en text lliure i signada per part del 
coordinador del projecte i el centre o unitat adscrita especificant la vinculació vigent de 
l’investigador en el projecte i acceptació del presentat en la memòria amb una breu justificació de 
les despeses no salarials. 

 La junta farà una avaluació d’ aquesta documentació i si es positiva farà efectiu el que resti 
del premi d’ acord a l’ establert en l’ apartat de dotació econòmica. En cas que sigui negativa es 
deixaran 15 dies per al·legacions i s’ emetrà una segona avaluació. Si segueix essent negativa i el 
beneficiari perdrà el dret a subvenció i haurà de retornar la part proporcional a la secretaria de la 
SCHH. 
 
 
Incompatibilitats: 
 

- El premi no es incompatible amb altres fonts de finançament que pogués tenir el projecte, 
sempre que se’n informi al comitè avaluador 

- En cas que el sol·licitant disposi d’ altres fonts d’ ingressos addicionals durant el període de 
durada de la beca ho haurà de fer constar degudament en fer la sol·licitud i actualitzar-ne 
les dades als 6 mesos i en finalitzar el període de 12 mesos pre-establert. No informar 
d’aquest fet suposarà la retirada immediata de l’ ajut i se’n podrà reclamar la devolució de 
l’import atorgat   

- Només es pot presentar un projecte per sol·licitant  
 
 
Arxiu, Documentació i Propietat intel·lectual: 
 

Tota la documentació presentada quedarà arxivada a la Secretaria de la SCHH i amb còpia a 
l’ Acadèmia, garantint la confidencialitat de la documentació. La propietat intel·lectual dels treballs 
premiats correspondrà a l’  investigador i grup amb qui s’ hagi realitzat el projecte. 



 

 

 
 
 
Altres condicions: 
 

Aquesta premi no suposa cap relació contractual entre el centre, unitat o grup adscrits i 
l’investigador beneficiari del premi. Els aspirants premiats firmaran un acord amb la secretaria de la 
SCHH i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears que regularà els detalls referents al 
destí i gestió del premi.  

Es desitjable que el resultat del treball sigui publicat en revistes mèdiques i/o presentat en 
congressos o reunions científiques en àmbit nacional i/o internacional.  

La participació en aquesta convocatòria implica l’ acceptació de les presents bases. 


