Associació Catalana de Salut Laboral

PREMI MANEL BASELGA
Premi als millors projectes d’innovació en salut laboral

Objectiu
La Societat Catalana Salut Laboral (SCSL) vol reconèixer i impulsar la millora de la
salut laboral amb el Premi Manel Baselga (PMB), en projectes d’investigació o de
pràctica en els diferents àmbits d’intervenció en salut laboral (SL).
Bases
1- Podran optar al premi tots els professionals de Salut Laboral. Almenys un 25%
dels participants en el projecte hauran de ser socis de la SCSL i estar al corrent de
pagament de les quotes de l'Acadèmia.
2- Els equips candidats al premi hauran d’haver publicat un treball de recerca
original sobre el tema objecte a estudi a Archivos de Prevención de Riesgos
Laborales en els dos anys anteriors a la convocatòria del premi.
3- En l’equip de recerca candidat al premi hi haurà, si més no, un professional de
servei de prevenció i un representant d’alguna de les empreses objecte a estudi del
projecte.
4- Presentació. Els projectes candidats es presentaran en un sobre amb el títol del
projecte i dins del sobre hi haurà
- el projecte sense els noms dels autors
- un sobre tancat dins del qual hi constarà un escrit amb el títol del projecte i
els noms i coordenades de contacte dels membres de l’equip investigador i
col·laboradors del treball i una còpia de l’article publicat a Archivos. La data
límit per la presentació de projectes és el 20 de febrer de 2022
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5- Els apartats dels projectes seran: Títol; Justificació i situació prèvia del tema;
Objectius de millora; Pla d’acció; Resultats
6- El jurat avaluarà els treballs presentats de manera anònima desconeixent-ne
l'autoria. Un cop decidit el projecte guanyador s’obrirà el sobre tancat per a conèixer
els candidats i verificar que es compleixen tots els requisits. El jurat proclamarà el
projecte premiat durant el mes d’abril de 2022
7- La dotació del PMB serà de 3000 euros.
8- El PMB es lliurarà, coincidint amb l’Acte de lliurament dels Premis de l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
9- Els membres del Jurat del PMB seran designats en el moment de la convocatòria
per la Junta de Govern de la SCSL. Hi estarà representada la Junta i en podran
formar part investigadors, professorat universitari i professionals experts en salut
laboral, entre 7 i fins a 13 membres amb una composició paritària entre sanitaris i
tècnics i el President de la SCSL.
10- El Jurat PMB exercirà els seu veredicte en dos temps; en el moment de la
presentació i en el termini de dos anys per executar el projecte.
11- En un primer moment, el jurat seleccionarà, entre els projectes de recerca
presentats a la convocatòria, aquell que reuneixi millors condicions de viabilitat i que
permeti albirar beneficis objectius en les condicions de seguretat i salut dels
treballadors. Un cop fallat el premi, es lliurarà a l’equip guanyador el 50% de l’import
del premi.
12- En un segon moment, no més de dos anys després del primer, els membres de
l’equip de recerca sotmetran a avaluació del jurat del premi una memòria resum dels
resultats obtinguts i/o una còpia dels articles publicats arran d’aquella recerca. Si el
jurat considera que s’han donat resposta satisfactòria als objectius plantejats en el
projecte ordenarà l’abonament de la segona meitat del premi.
13- La decisió del Jurat serà inapel·lable, i no es farà difusió de les puntuacions
assignades als projectes candidats.
14- El PMB es podrá declarar desert.

2
Associació Catalana de Salut Laboral
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Major de Can Caralleu, 1-7 08017 Barcelona
scsl@academia.cat

Tel: 93 203 10 50

