
Premi a les dues millors publicacions fetes en el darrer any natural 

(Revista científica estrangera o nacional): 

BASES 
Podran optar als premis tots els otorinolaringòlegs de l’estat i metges d’altres especialitats 
sempre que el primer firmant del treball sigui soci de la Societat Catalana d’Otorinolaringologia 
i Patologia CervicoFacial. 
El premi s'atorgarà a la millor publicació (acceptada per publicar o ja publicada a qualsevol 
revista de l'àmbit de l'especialitat), realitzada en el darrer any natural. 
Es remetran dos originals del treball en format paper i un altre en format electrònic, adreçats 
al Secretari de la Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia CervicoFacial per correu 
convencional o  electrònic a l’adreça de la Web de la Societat o al de la Junta 
(juntascorl@gmail.com) El termini d’admissió dels treballs finalitzarà el 14 de Gener de l’any 
2021. La quantia dels premis serà de 500 euros. A criteri del Jurat es podran atorgar Diplomes 
de Menció. El premi s’entregarà durant del Congrés de la Societat Catalana de 
Otorinolaringologia i Patologia CervicoFacial que es celebrarà els dies  del 2-4 de juny del 
2021. 
El premi serà concedit per la votació del Jurat compost pel President de la Societat, el 
Secretari, i tres membres més escollits per la Junta Directiva de la Societat en base a criteris 
científics. 
El veredicte del Concurs serà comunicat oportunament als guanyadors. El jurat pot declarar el 
premi desert i no pot dividir-lo ni aplaçar-lo en la seva dotació en posteriors convocatòries. 
La Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia CervicoFacial es reserva el dret de difusió 
del treball premiat pels mitjans que consideri oportuns. 
El fet de participar en aquest Concurs suposa acceptar les seves condicions i clàusules. 
La decisió del Jurat serà inapel·lable, encara que es reserva la possible modificació d’algun 
apartat sense alterar, en essència, les bases actuals. 

Premi a la millor comunicació del darrer any natural 

(Sessió ordinària o Forana) 

BASES 
Podran optar als premis tots els otorinolaringòlegs de l’estat i metges d’altres especialitats 
sempre que el primer firmant de les comunicacions sigui soci de la Societat Catalana 
d’Otorinolaringologia i Patologia CervicoFacial. 
El premi s’atorgarà a la millor comunicació presentada en el darrer curs acadèmic, tant a les 
sessions ordinàries de la Societat com a la seva Reunió Forana o Congres de la SCORL . 
La quantia del premi serà de 500 euros. A criteri del Jurat es podran atorgar Diplomes de 
Menció. La quantia dels premis serà de 500 euros. A criteri del Jurat es podran atorgar 
Diplomes de Menció. El premi s’entregarà  al final del Congrés de la Societat Catalana de 
Otorinolaringologia i Patologia CervicoFacial que es celebrarà els dies  del 2-4 de juny del 
2021. 
El premi serà concedit per la votació del Jurat compost per la Junta Directiva de la Societat 
Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia CervicoFacial, basant-se en criteris de qualitat 
científica i de presentació. 
El veredicte del Concurs serà comunicat oportunament als guanyadors. El jurat pot declarar el 
premi desert i no pot dividir-lo ni ajornar-lo en la seva dotació en posteriors convocatòries. 
El fet de participar en aquest Concurs suposa acceptar les seves condicions i clàusules. 
La Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia CervicoFacial es reserva el dret de difusió 
del treball premiat pels mitjans que consideri oportuns. 
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La decisió del Jurat serà inapel·lable, encara que es reserva la possible modificació d’algun 
apartat sense alterar, en essència, les bases actuals. 
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