
 
 
 

PREMIS SOCIETAT CATALANA DE NEFROLOGIA 
 
La Societat Catalana de Nefrologia (SCN) convoca per als seus membres els premis 
de la societat amb l’objectiu de promoure i donar suport a la realització de treballs 
científics en el camp de la Nefrologia. 
 
CONVOCA 
 
Un premi dotat amb la quantitat de 1.500 €. 
 
BASES 
 

1- Tema: Treballs clínics, epidemiològics i / o de recerca bàsica publicats en numero 
regular el darrer any (2017). Un mateix treball només es podrà presentar en una sola 
ocasió. 
 

2- Per optar; el sol·licitant ha de ser membre de la Societat amb una antiguitat d'almenys 
1 any com a soci i estar al corrent dels pagaments de les quotes anuals. 
 

3- Presentació: nefrologia@actoserveis.com  
 

4- Termini de presentació: la data límit de recepció dels treballs serà el 16 de maig de 
2018. 

 
5- Per poder valorar el treball serà imprescindible que s’indiqui en el cos del mateix 

correu: 
A. NOM DE LA REVISTA ON S’HA PUBLICAT EL TREBALL 
B. FACTOR D’IMPACTE 
C. QUARTIL DE LA REVISTA 
 

6- El jurat estarà format per la Junta Directiva de la societat i els experts que la societat 
consideri oportú designar atès el tema de la publicació. 
 

7- Veredicte: abans de la celebració de la reunió anual de la societat el secretari 
comunicarà la decisió al científic guardonat. Aquesta decisió constarà en acta i serà 
signada pels membres del jurat. 

 
8- El jurat es reserva el dret de declarar deserts els premis, cas de que els treballs 

presentats no assolissin la qualitat suficient per fer-los creditors del guardó. 
 

9- La decisió del jurat serà inapel·lable i no es permetrà la interposició de recurs contra la 
decisió. 

 
10- En els treballs pendents de publicació que hagin estat guardonats es farà menció de 

l’atorgament d’aquest premi per part de la Societat Catalana de Nefrologia en el 
redactat de l’article. 

 
11- Els membres del jurat no podran optar al premi en treballs en que constin com a primer 

autor. 
 

12- El premi serà lliurat en el decurs del sopar de gala de la Societat dins el marc de la 
reunió anual de la Societat. 

 
13- Tots els participants acceptaran i se sotmetran a aquestes normes.  
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