
XXIV PREMIS SANT ALBERT 
 

PREMI A LA INVESTIGACIÓ QUÍMICA 2019 
 

Atorgat per l’Associació de Químics de les Illes Balears 
 

Dotat per 
 

 

 
BASES 

 
1. El premi està adreçat als doctors o llicenciats en Química, Bioquímica o Enginyeria 
Química de les Illes Balears que durant els anys 2018 o 2019 hagin realitzat algun treball 
d’investigació, pura o aplicada, o d’innovació en qualsevol àmbit professional 
relacionat amb la ciència o tecnologia química, tant teòric com pràctic: docència a 
qualsevol nivell, recerca, indústria, medi ambient... 
  
2. És condició imprescindible que els autors dels treballs pertanyin al Col·legi de Químics 
de Balears o a l’Associació de Químics de les Illes Balears almenys amb un any d’antiguitat 
comptador des de la finalització del termini de lliurament dels treballs. No es poden presentar 
els membres de les Juntes Directives en vigor de l’Associació de Químics de les Illes Balears 
i del Col.legi Oficial de Químics de les Illes Balears. 
 
3. El premi serà indivisible i només s’acceptarà un treball per candidat o grup de candidats. 
No s’admetrà la presentació de cap treball que ja hagi estat presentat a convocatòries 
anteriors d’aquest premi. 
 
4. El jurat estarà format per un president i quatre vocals. El president serà el de l’Associació 
de Químics de les Illes Balears o la persona en qui delegui. Els vocals seran designats per 
la Junta Directiva de l’Associació de Químics de les Illes Balears. Actuarà de secretari del 
jurat, sense vot, el de l’Associació de Químics.  
 
5. El veredicte serà inapel·lable. Si a criteri del jurat cap dels treballs presentats mereix la 
seva consideració, el premi podrà declarar-se desert. 
 
6.El XXIV Premi Sant Albert a la Investigació Química està dotat amb diploma i la quantitat 
de 800 €. 
 
7. Els treballs, degudament enquadernats amb el títol i el nom de l’autor o autors a la 
portada, estaran redactats en una de les dues llengües oficials de les Illes Balears, tindran 
una extensió màxima de 40 pàgines i aniran acompanyats d’un resum d’una pàgina.  
Es lliuraran per triplicat en paper, i en format pdf, a la seu de l’Associació de Químics de les 
Illes Balears (carrer de Josep Rover Motta, 8 baixos B, de Palma, - secretaria@quimibal.org) 
fins el dia 10 d’octubre de 2019. 
 
8. El jurat emetrà el veredicte durant l’acte públic que es realitzarà amb motiu del Dia de la 
Química de 2019. 
 
9. La presentació del treball al premi suposa que el candidat coneix i accepta aquestes 
bases. 
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