
 

 

Criteris per a l’atorgament dels premis 
a la investigació científica a l’ICS 

Requisits dels candidats i les candidates 

Les persones candidates han de demostrar una provada capacitat investigadora.  

Publicacions en revistes i publicació de llibres 

Es tenen en compte solament els treballs publicats com a articles originals en revistes que 

hagin seguit un procés d’avaluació per persones expertes i que constin als bancs de dades de 

l’Science Citation Index, Pubmed o similars. Se’n valora el contingut, que les revistes 

pertanyin al 1r quartil de l’àrea corresponent, que el candidat o la candidata en sigui l’autor 

o l’autora responsable i el nombre de citacions rebudes. Respecte al contingut, el jurat 

considera transcendent que d’aquestes publicacions s’hagin derivat nous paradigmes per a 

les ciències de la salut i/o millores substancials en la pràctica assistencial. 

Direcció i participació en projectes d’investigació 

Es consideren sobretot els projectes d’investigació finançats en convocatòries competitives 

d'organismes de suport a la recerca de reconegut prestigi, dels quals el candidat o la 

candidata sigui o hagi estat l’investigador o la investigadora principal. Es valoren també els 

projectes en els quals hagi col·laborat i, en general, la iniciativa i capacitat de lideratge de la 

persona candidata. 

Activitat formativa en recerca 

Es valoren les tasques de formació d’investigadors i investigadores mitjançant la direcció i 

participació en programes de màster i de doctorat i, especialment, la direcció de tesis 

doctorals. 
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Transferència de tecnologia, patents i models d’utilitat 

Es valoren patents i models d’utilitat, l’ús actual dels quals pugui ser demostrat per la 

persona sol·licitant, o bé que tinguin prou avançat el tràmit per a la protecció internacional 

de drets. També es tenen en compte noves guies o nous procediments normalitzats de 

treball basats en resultats de recerca, en ús a la xarxa sanitària de l’ICS. 

 

Altres mèrits 

El jurat valora tots els altres mèrits que les persones candidates presenten, com ara premis 

d’investigació, trams d’investigació reconeguts, conferències per invitació a congressos o 

universitats, estades de recerca, càrrecs de responsabilitat científica, etc.  

 

Ponderació de cada apartat 

La ponderació de cadascun dels apartats en la valoració final és la següent: 

1. Publicacions: 50% 

2. Projectes: 25% 

3. Activitat formativa en recerca: 15% 

4. Transferència de tecnologia i altres mèrits: 10% 

 
 


