
Beca Dr. Manel Cerdà per a un projecte de recerca 
 
 
Objectius. 
 
1. La Beca Dr. Manel Cerdà per a un projecte de recerca del Consell Català de 
Ressuscitació té com a finalitat premiar un projecte de recerca bàsica o clínica, 
relacionat amb el Suport Vital. 
 
Bases. 
 

1. Per optar a la beca caldrà omplir el formulari de sol·licitud segons model, i 
adjuntar els següents documents: 

a. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca, (Investigador 
principal, que ha de ser soci de l’Acadèmia amb una antiguitat mínima 
de 2 anys). 

b. Curriculum vitae actualitzat de tots els signants. 
c. Certificat del responsable del Centre o institució on s’hagi de realitzar el 

treball, avalant la capacitat del candidat i fent constar l’acceptació de la 
recerca així com les possibilitats tècniques de la seva realització. 

d. Presentació de l’aprovació del CEIC de la seva institució.  
e. Memòria econòmica. 
f. Document a on s’especifiquin els possibles conflictes d’interessos dels 

investigadors.  
En cas de necessitar més espai o calgués adjuntar més documentació es pot 
incorporar a l’annex. Enviar l’imprès de la sol·licitud en arxiu Word. 

 
2. Caldrà enviar tota la documentació, en format digital, per correu electrònic a 

secretariaccr@academia.cat  abans de les 24:00 hores del dia 16 de gener de 
2023. El material lliurat quedarà en poder del Consell Català de Ressuscitació. 
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l‘Acadèmia amb 
posterioritat al termini de presentació, establert en aquestes bases, no seran 
acceptades. 
 

3. Els treballs hauran de ser inèdits sense estar publicats ni presentats en reunions 
científiques amb anterioritat.  
 

4. En cas de treballs multicèntrics la direcció d’aquests ha de ser feta des de 
Catalunya. 

 
5. L’investigador principal i almenys un 50% dels membres de l’equip investigador, 

hauran de ser socis de l’Acadèmia i de qualsevol de les sis societats que 
componen el Consell Català de Ressuscitació - CCR (Societat Catalana 
d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor; Societat Catalana de 
Cardiologia; Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències; Societat 
Catalana de Medicina de Familiar Comunitària; Societat Catalana de Medicina 
Intensiva i Crítica o Societat Catalana de Pediatria), i han de tenir una 
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antiguitat, com a socis, de com a mínim 6 mesos previ al termini de presentació 
dels treballs i estar al corrent de pagament de les quotes de l'Acadèmia. 

6. La dotació de la Beca serà de 6.000€ que es faran efectius en dos lliuraments: 
un de 3.000€ a la concessió de la Beca i l’altre, de 3.000€, al lliurament del 
resultat de la recerca i de la seva memòria econòmica. El desenvolupament del 
projecte haurà de tenir una durada màxima de 24 mesos, especificant-ne la 
data d’inici. El projecte haurà de començar com a molt tard tres mesos un cop 
concedida la beca.  
Hi haurà una aportació suplementaria de 1.000€, per aquells projectes becats 
que certifiquin que han estat admesos per la seva publicació en una revista 
indexada. 

 
7. La data de finalització del projecte es improrrogable, excepció feta per causa de 

força major, que haurà d’estar degudament justificada. El temps de durada de 
la pròrroga ho decidirà el Comitè Executiu del CCR, després de valorar les 
causes. 

 
8. Quan es compleixi la meitat del temps de duració del projecte, o als 6 mesos de 

concessió de la beca, si aquest projecte ja estigués en marxa, s’haurà de lliurar 
a la secretaria del CCR una memòria sobre l’estat de desenvolupament del 
projecte. En cas de no presentació de la documentació en els terminis 
establerts s’haurà de tornar l’import  de l’ajut. 

 
9. La memòria final del projecte d’investigació es presentarà a la reunió dels 

membres del Consell del CCR.  
 

10. S’ha de fer constar si el projecte forma part d’un altre projecte més ampli. En 
aquest cas, s’especificarà el finançament total i a què es destinaria la dotació 
econòmica del premi en cas d’obtenir-lo o si ha rebut altres ajuts, fet que es 
farà constar a la memòria. 

 
11. La Beca no es podrà repartir: haurà de ser atorgada a un sol projecte de 

recerca. 
 

12. La Beca podrà declarar-se deserta i el seu import no serà acumulat per a 
convocatòries successives. 

 
13. La propietat intel·lectual, tant del treball com dels resultats assolits, pertany a 

l’autor, el qual haurà de fer constar la subvenció del Consell Català de 
Ressuscitació en tots els documents, publicacions o difusions orals o escrites 
que efectuï del treball o dels resultats assolits. 

 
14. Qualsevol incidència en el desenvolupament de la recerca serà dirimida pel 

Comitè Directiu del CCR. 
 

15. Totes aquelles candidatures presentades que, en finalitzar la data límit de 
presentació que serà abans de les 24:00 hores del dia 16 de gener de 2023, els 
manqui alguna documentació o algun requisit sigui incorrecte, d'acord amb les 



bases publicades, automàticament seran desestimades, essent informat el 
candidat dels motius. 
 

16. La Beca serà lliurada conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el 
transcurs de l’Acte de Cloenda de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut 
de Catalunya i de Balears, que es celebrarà el dimarts 23 de maig de 2023. 

 
17. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la 

convocatòria. 
 

18. Qualsevol circumstància que no quedi recollida en aquests 18 punts, serà 
valorada per la Junta Directiva del CCR. 

 
Tribunal.  
 

1. El Jurat de la Beca Dr. Manel Cerdà  per a un Projecte de Recerca estarà format 
per 6 membres, un de cada societat científica que conformen el CCR, tots ells 
nomenats pel Consell del CCR. També formarà part, el responsable de recerca 
del Comitè de Direcció, que actuarà amb veu sense vot. No podrà ser membre 
del jurat, ni formar part de la seva elecció, qui presenti un projecte de recerca 
propi, o del seu grup de treball. No es farà divulgació dels noms dels membres 
del jurat per preservar la seva  independència, fins a  la data de lliurament dels 
Premis. 

2. Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs 
multicèntrics i/o prospectius. 

3. La decisió del Jurat serà inapel·lable, i no es farà difusió de les puntuacions 
assignades als projectes presentats, excepte a títol individual i referida al propi 
projecte presentat, en cas de demanar-ho. 

 
 
 
 
Barcelona, 10 d’octubre de 2022. 


