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8.- PREMI DE LA SCCOT AL MILLOR ARTICLE ORIGINAL EN 
COT. 

 
Bases de la convocatòria 

 
PRIMERA.- Objecte de la convocatòria. 
La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT) convoca el 
premi al millor article original en l'àrea de cirurgia ortopèdica i traumatologia. 

 
SEGONA.- Requisits del treball. 
Podran aspirar a aquest premi qualsevol treball original que compleixi les següents 
bases: 

 
1- L'article ha d'haver-se publicat en els darrers 2 anys (Maig  2017- Maig  2019).        2-  
El primer signant ha de ser membre de la SCCOT des de fa almenys  1 any.          3- No 
podran optar a premi treballs premiats en convocatòries prèvies o aquells en els que 
qualsevol membre de la junta directiva de la SCCOT hi figurin entre els tres primers 
autors. 

 
4-  L'  article   haurà   d'   haver-se   publicat   en  un   revista   indexada   a   PubMed. 5- 
La temàtica de l' article haurà de girar al voltant de la cirurgia ortopèdica, acceptant- se 
tant treballs clínics com de ciènciesbàsiques. 

 
TERCERA.- Documentació a presentar. 
Per optar al premi, els interessats hauran de remetre la següent documentació: 

 
1. Carta dirigida a la junta directiva sol·licitant el premi al millor article original en COT 
2. Els  articles  seran enviats  en format pdf  al correu  recerca_innovacio@sccot.cat 
abans del dia 21 d' abril (inclòs). 

 
 

QUARTA.- Dotació. 
L'ajut serà atorgat al primer signant de l’article. La dotació econòmica ascendirà a una 
quantitat global de 1000 euros. 

 
CINQUENA.- Resolució de les sol-licituds. 
El jurat estarà format pels membres de l’actual junta directiva de la SCCOT. Es valoraran 
els següents criteris: a) originalitat (20 punts), es valorarà de forma negativa la presència 
de treballs similars previs a Pubmed; b) Grau d' impacte científic (30 punts): és tindrà en 
compte l' impact factor de la revista i el nombre de citacions de l'article; c) Rigor i qualitat 
científica (30 punts): en valorarà el nivell d' evidència del treball, la claredat en l' 
exposició dels objectius del treball...etc. d) Relació amb una tesi doctoral (10 punts), en 
cas de que l' article formi part d' una tesi doctoral o no i e) Multidisciplinaritat i/o 
multicentralitat (10 punts): és valoraran favorablement els treballs realitzats per 2 o més 
hospitals i/o en el que parts dels autors siguin d'altres especialitats diferents a COT. En 
els casos en el que un membre de la junta figuri com 



 

a 4art o successius signants, aquest membre quedarà exclòs del procés d’ avaluació 
de dit article. 

 
La decisió del jurat serà inapel·lable i serà feta pública durant l' assamblea de membres 
de la societat que es durà a terme durant el congrés de la SCCOT d' aquest any. El jurat 
podrà declarar desert el premi o en cas d' empat decidir que sigui compartit. La llista 
dels articles que han optat a premi serà publicada a la web de la SCCOT 

 
SISENA.- Formalització de les sol-licituds i terminis de presentació. 
La documentació a què fa referència la base cinquena, s’haurà de remetre ABANS 
DEL DIA 21 d´ABRIL 2019 en una de les dues formes següents: 
A) Mitjançant correu electrònic al secretari de la Societat (secretaria@sccot.cat). 
B) Correu ordinari dirigit a: 
President de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 
"Beca d'ajut a la recerca" 
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. 
C / Major de Can Caralleu, 1-7 
08017 Barcelona 

 
SETENA.- Normes. 
Pel fet de concórrer a aquesta convocatòria, es consideren acceptades pels participants 
les normes establertes en les anteriors bases. En cas d’incompliment de les mateixes, 
el premi quedarà automàticament sense efecte, i s’haurà de restituir el rebut fins a 
aquest moment. 


