
Bases del Premi per a la realització del UEMS-EBDV Board Examination 2020 
 

Objectius 

1. Fomentar la realització d’aquest examen europeu entre els Residents de Dermatologia 

formats a Catalunya. 
2. Aquest Premi està destinat a reconèixer i fer públic les persones que han obtingut el certificat 

UEMS-EBDV Board Examination of Dermato-Venereology dintre dels dos primers anys 

després d’haver finalitzat la residència en un hospital català. 
 

Bases 

1. El candidat ha d’aprovar l’examen dintre dels dos anys posteriors a haver finalitzat la 

residència de Dermatologia i Venereologia (pe. finalitzar en maig 2018; aprovar el Board de 

novembre 2020). 
2. La residència mitjançant la via M.I.R. s'haurà d'haver realitzat en un dels centres acreditats 

del territori Català. 

3. El candidat haurà d'haver presentat com a mínim en una de les sessions mensuals 

organitzades per la Societat Catalana de Dermatologia.  

4. La sol·licitud del premi haurà d’ésser presentada a les Juntes Directives de la Societat 

Catalana de Dermatologia i Venereologia i de la Secció Catalana de l’AEDV. Les 

candidatures s’hauran de fer arribar en format PDF (seguint el Model de sol·licitud) per correu 

electrònic a dermatologiacatalana@gmail.com abans de les 24:00 hores del dia                     

14 maig de 2021, acompanyades de:  

 Certificat firmat pel Cap de servei on consti tant el centre on s’ha realitzat la residència 

de Dermatologia i Venereologia com la data de finalització de la mateixa. 

 Certificat per demostrar haver aprovat el EBDV dintre dels dos anys d’haver finalitzat la 

residència. 

 Factura amb l’import corresponent a la matrícula de l’esmentat examen. 
5. Totes aquelles candidatures que es rebin amb posterioritat al termini de presentació establert 

en aquestes bases no seran acceptades. 
6. Hi haurà un màxim de 4 premiats. 
7. El premi constarà de 550€. 
8. El premi es concedirà només en cas que el sol·licitant aprovi l'examen. En cas contrari, 

no es concedirà cap import. 
9. El premi només es podrà sol·licitar per cobrir les despeses de la matrícula de l’examen. 

No es podran cobrir despeses de trasllat o allotjament. 
10. El premi podrà declarar-se desert. 
11. El premi serà lliurat en el transcurs de la Jornada de Prevenció i Tractament del Càncer 

Cutani del 16 i 17 de juny 2021 que se celebrarà a en modalitat virtual (online). 
12. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria. 

 

Tribunal 

1. El Jurat del Premi estarà format per les Juntes Directives de la Societat Catalana de 

Dermatologia i Venereologia i la Secció Catalana de l’AEDV que podrà rebre assessorament 

per aquelles persones que creguin més adients en relació amb les propostes presentades. 

Es tindrà en compte l’ordre de rebuda de les sol·licituds. 
2. Els Representats de residents que formen part de les Juntes no formen part del Jurat. 

3. La decisió del Jurat serà inapel·lable i no es farà difusió dels candidats presentats, excepte a 

títol individual i referida a la pròpia candidatura presentada, en cas de demanar-ho 


