
PREMI DR. RODRIGO MIRALLES DE RECERCA EN FISIOTERÀPIA 
 

CONVOCATÒRIA 2020 
 
 
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DELS PREMIS 
 
 
Pròleg. Introducció i antecedents. 
 
Un dels reptes de les universitats és facilitar l’accés a la recerca dels graduats i la 
transferència de coneixement a la societat. Aquest premi vol mantenir, precisament 
l'esperit motivador del Dr. Miralles per fomentar la recerca. Des de les aules, ell animava 
professors i estudiants a preguntar-se el perquè de les coses, a divulgar les troballes 
científiques i a implicar-se en recerca de qualitat. El model de les publicacions 
periòdiques està canviant cap a un model obert: per als investigadors emergents, el 
principal obstacle per publicar és el cost econòmic de la publicació en una revista oberta 
o la revisió gramatical i ortogràfica en idiomes que habitualment són, per a nosaltres, 
terceres llengües. Molts estudiants i exalumnes no poden assumir aquest cost 
econòmic, independentment de la seva capacitat intel·lectual o vocació per 
l’aprenentatge. 
Aquest premi vol contribuir a eliminar aquests obstacles i a facilitar la incorporació a la 
recerca de tots els estudiants de Fisioteràpia o exalumnes que ho desitgin i reuneixin els 
requisits necessaris, perquè puguin iniciar la seva carrera professional en aquest camp. 
En especial, proposem estimular aquells joves de les universitats catalanes que hagin 
realitzat un treball de fi de grau excel·lent a publicar els resultats en publicacions 
periòdiques de qualitat. Perquè les persones més ben preparades i motivades puguin 
accedir a la recerca. 
 
Primera. Objecte de la convocatòria 
 
La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (FMCS) de la URV convoca per cinquè 
any el Premi Dr. Rodrigo Miralles de recerca en fisioteràpia. Els treballs de recerca 
presentats han de ser elaborats per estudiants del grau de Fisioteràpia o 
fisioterapeutes que hagin realitzat un treball de recerca durant els estudis 
universitaris o en els cinc anys de post graduació, amb l’objectiu d’ajudar els 
estudiants de grau i nous graduats a difondre la recerca feta en fisioteràpia. 
 
Segona. Requisits 
 
Requisits dels sol·licitants:  
Ser estudiant del grau de Fisioteràpia en una universitat catalana o haver finalitzat 
aquests estudis durant els cinc cursos anteriors a la presentació al premi.  
Tenir la voluntat de difondre el treball realitzat, ja sigui mitjançant la publicació en 
una revista científica, ja sigui presentat en un congrés internacional. Per rebre la 
segona part del premi caldrà demostrar haver aconseguit alguna de les dues 
opcions. 
 



 
Requisits i característiques del treball:  
El treball ha de versar sobre qualsevol tema relacionat amb la fisioteràpia, tot i que 
es prioritzen els àmbits de la fisioteràpia en traumatologia i ortopèdia, l’ortopèdia 
infantil i la biomecànica clínica. 
Article: 

•La revista ha de ser científica  
•La revista d’elecció per a la publicació de l’article ha de ser de l’àmbit de la 
fisioteràpia o d’altres àmbits afins (medicina, ciències de la salut, esport, etc.).  

 
Comunicació a congressos: 

•S’admeten tant la presentació de comunicació en format pòster com en 
comunicació oral. 
•El congrés ha de ser d’àmbit internacional, sigui o no de l’àrea de 
fisioteràpia. 
 

 
L’ajut econòmic del premi va destinat a : 
 
En cas de la publicació d’un article científic, els premiats poden destinar el premi a 
la traducció, correcció del treball i/o publicació en les revistes open acces, etc. 
 
En cas de la presentació a un congrés internacional, els premiats poden destinar 
el premi a la traducció o correcció del treball, la inscripció al congrés, la impressió 
del pòster, etc. 
 
Tercera. Incompatibilitats 
 
Si el premiat rep més d’un premi econòmic relacionat amb el treball, el jurat del 
premi decidirà sobre la possible compatibilitat o incompatibilitat dels premis. 
 
Quarta. Presentació de la documentació 
 
El candidat ha de presentar una sol·licitud d’acord amb l'imprès normalitzat que pot 
trobar al web de la FMCS (http://www.fmcs.urv.cat/). 
 
En la sol·licitud hi ha de constar: 
 
Totes les dades que es demanen al full de sol·licitud, títol del treball, nom de tots els 
autors, en el cas de la publicació d´article, la revista on es vol publicar, i en el cas de 
comunicació a congressos,  el congrés on es vol presentar. 
En tots els casos, el treball pel qual es vol optar al premi en format article:  Resum, 
Paraules Clau, Introducció, Material i mètodes, Resultats, Discussió i conclusions; 
referencies bibliogràfiques, format PDF. L´idioma pot ser català, castellà o anglès. 
 
En el treball no hi ha de constar el nom dels autors: només el títol.   

 

http://www.fmcs.urv.cat/


Les sol·licituds i tota la documentació (document d’identificació i treball) s'han 
d’enviar al Deganat de la FMCS de la URV a l’adreça electrònica:  
premidr.rodrigomiralles@urv.cat 

 
 
L’organització del premi pot demanar qualsevol altra documentació que consideri 
convenient per tramitar aquest premi, i els candidats l'han d'aportar en un termini 
màxim de deu dies hàbils des del requeriment. Si no ho fan, el jurat entén que 
desisteixen en la seva sol·licitud i ha d’arxivar l'expedient sense fer més tràmits.  
 
Cinquena. Terminis de presentació 

 
El termini per presentar la documentació és des del 20 de juny de 2020  fins el 
20 d´octubre de l’any en curs 

   
Sisena. Dotació 
 
La dotació del premi és de 1.500 €. En el lliurament del premi, es donarà el 50% de 
l’import. La resta, un cop la publicació estigui acceptada o la presentació en el 
congrés hagi estat realitzada. 
 
El jurat pot decidir, segons la qualitat dels treballs presentats, deixar deserta la 
convocatòria o dividir el premi en dos: 1.200 € pel guanyador i 300 € per l’accèssit.  
 
En els treballs on hi consti més d´un autor, la dotació econòmica del premi s’atorgarà 
al primer signant. Tots els autors rebran un diploma conforme el seu treball ha estat 
premiat. 
 
Setena. Difusió i lliurament de premis 
 
El premi es difondrà en la web de la URV (FMCS) i es lliurarà dins d’una jornada 
científic- tècnica del Laboratori de Biomecànica Clínica. 
  
Vuitena. Criteris de valoració dels treballs de divulgació 
 
El jurat utilitza  els següents barems per valorar els treballs: 
 
— Criteris científics (fins a 50 punts).  
— Projecció divulgativa (fins a 25 punts).  
— Presentació formal (fins a 25 punts).  
— Originalitat i interès pràctic del treball (fins a 50 punts).  
 
Puntuació màxima: 150 punts.  
Puntuació mínima per ser guardonat amb aquest premi: 100 punts.  
El jurat pot deixar el premi desert si no s’assoleix el nivell requerit. 
 
 
 
 



Novena. Jurat del premi 
 
El jurat està format per: 
 
— Un membre de la família Miralles, que actua com a president del jurat. 
— Un membre de la Unitat de Fisioteràpia designat pel president, que actua com a 
secretari. 
— El degà de la FMCS, o persona en qui delegui. 
— El professor titular de COT en l’ensenyament de Fisioteràpia, o persona en qui 
delegui. 
—Un representant del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya, 
preferiblement de la secció de Tarragona. 
 
El secretari del jurat ha de comprovar que es compleixen els requisits establerts a 
les bases de la convocatòria. Si ho considera convenient, el jurat pot demanar 
l'assessorament tècnic i professional que cregui necessari per completar l'avaluació 
dels treballs. 
 
Desena. Resolució de la convocatòria 
 
El procediment de concessió d'aquest premi és el de concurrència competitiva, i la 
resolució del jurat es farà pública a través del web de la FMCS 
(http://www.fmcs.urv.cat/) o utilitzant qualsevol altre mitjà que el jurat consideri 
oportú. 
 
El jurat no pot admetre la candidatura dels sol·licitants que no compleixin els 
requisits publicats en aquestes bases.  
 
El premi es pot declarar desert.  
 

 
 
La decisió del jurat és inapel·lable. Les puntuacions assignades als treballs 
presentats no es poden difondre, excepte a títol individual i referida al propi treball 
presentat, en cas que es demani. 
 
Els aspectes que no estiguin regulats en les bases els ha de resoldre el jurat del 
premi.  

 
El Premi es lliurarà dins d’una jornada científic-tècnica del Laboratori de 
Biomecànica Clínica 
 
Onzena. Obligacions dels guardonats pel premi 
 
En el moment d'acceptar i obtenir la condició de guardonat, l´autor del treball o el 
primer signant, si l´autoria es múltiple ha de signar un document d'acceptació del 
premi, mitjançant el qual es compromet a:  
 



Publicar el treball en el format indicat en la sol·licitud i, en cas de no haver-ho pogut 
fer en el termini de dos anys, a canviar de modalitat, revista o congrés justificant 
degudament aquests canvis. 
Mencionar explícitament el premi concedit en qualsevol activitat de difusió en què 
aparegui el treball guardonat. En cas que el treball no s’arribi a fer públic mitjançant 
un article a revista o una comunicació en un congrés, el guardonat no rebrà la segona 
part del premi, atès que no n´haurà assolit l’objectiu del premi. 
  
Dotzena. Protecció de dades 

 
En l’execució d’aquest concurs s’aplicarà la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. 
 

 
Tretzena. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació 
La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d'aquestes 
bases. Sense perjudici de les responsabilitat en què pugui incórrer el fisioterapeuta, 
la deformació de fets, l'ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada 
o consignada en la sol·licitud comporten la revocació d'aquest premi. 
 
Si en una revisió de la concessió del premi (d'ofici o a conseqüència d'una 
reclamació) s'hi detecta un error, una ocultació o un falsejament que comporti 
revocar-lo, la persona beneficiària haurà de reintegrar el premi indegudament 
percebut. 
 
Els promotors d’aquest premi no són responsables de les situacions en què es 
produeixi plagi, falsejament de dades o similars. 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s'hi apliquen els preceptes 
continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei  39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 

 
Per resoldre qualsevol dubte sobre el concurs, podeu adreçar-vos a l’adreça 
electrònica : premidr.rodrigomiralles@urv.cat o al telèfon 977 759328_______. 
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