
 

PREMI DE LA SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA NUCLEAR I IMATGE MOLECULAR 

AL MILLOR ARTICLE PUBLICAT PER UN RESIDENT 

La Junta Directiva de la SCMNIM estableix la concessió d’un premi que s´atorgarà al resident que 
sigui el primer o co-primer signant d´una publicació en una revista científica. La dotació 
econòmica d´aquest premi serà de 300 euros (impostos a deduir en cas necessari segons 
legislació vigent).  
 
Sol·licitants:  
Podran optar al premi els residents i/o especialistes de Medicina Nuclear amb un any de 
titulació, que siguin membres de la SCMNIM.  
 
Criteris d´avaluació:  
El premi es concedirà en anys naturals (de l´1 de gener al 31 de desembre de l’any previ a la data 
de la convocatòria) i es consideraran com a criteris de selecció:  

• Data d’acceptació de la publicació online.  

• Factor d’impacte (FI) de la revista científica (segons l’índex bibliomètric més àmpliament 
utilitzat, el Journal of Citation Report). Es valorarà el quartil en cas d’empat entre 
candidats.  

• Tipus de publicació segons el següent ordre de categoria: Metanàlisi, Article original, 
Article de revisió, Cas clínic, Nota clínica, Imatge d’interès, Carta a l’editor.  

• Cal fer esment que, en cas d’empat dins d’una mateixa categoria, prevaldrà el FI de la 
revista.  

 
Documentació que s’ha de presentar:  

• Cita bibliogràfica i/o arxiu PDF.  

• En el seu defecte, carta d’acceptació del comitè editor de la revista científica on es 
publica en manuscrit.  

 
Presentació de la sol·licitud:  
Les sol·licituds seran enviades per correu electrònic a l’adreça de correu de  la SCMNIM: 

scmnim@academia.cat  

Data límit de presentació: l’especificada a l’e-mail de la convocatòria.  
 
Resolució:  
La resolució serà establerta per la Junta Directiva de la Societat i es donarà a conèixer en el 

decurs de l’Assemblea General Ordinària anual. En cas d’empat en categoria i factor d’impacte, 

quedarà a mans de la Junta Directiva de la SCMNIM decidir si es reparteix l’import del premi en 

parts iguals entre els dos candidats o s’atorguen dos premis d’import complet. La quantitat 

econòmica adjudicada al guanyador es farà efectiva posteriorment per transferència bancària. 


