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REGLAMENT DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA 
 
 
En cada article s’indica en parèntesi el corresponent article dels Estatuts. 
 
 
Article 1- Finalitats de l’Acadèmia (AE 2) 
 
La llengua pròpia de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya és el català. 
 
 
Article 2 - Composició de l’Acadèmia (AE 3.3) 
 
Els pas dels acadèmics de número de la situació de membre actiu  a la situació de  
membre numerari emèrit o supernumerari es donarà en les circumstàncies que 
s’especifiquen en els articles 10, 13 i 14 dels Estatuts. Criteris similars s’aplicaran en el cas 
dels acadèmics corresponents (article 17 dels Estatuts). 
 
 
Article 3 - Elecció dels acadèmics numeraris (AE 6.2) 
 
La presentació de candidatures no podrà ser personal directa sinó que haurà d’estar feta  
només per acadèmics numeraris i acadèmics numeraris emèrits. 
 
Desprès d’haver-se anunciat les vacants en el DOGC, el secretari general de l’Acadèmia 
convocarà  cada secció per proposar candidats. 
 
Cada acadèmic numerari o numerari emèrit podrà proposar (personalment o per delegació 
en el president o en el secretari) una sola candidatura per a cada vacant.  I,  amb tots els 
acadèmics de la secció presents,  es signarà una acta que reculli la totalitat de les 
propostes. 
 
El secretari general farà el recompte de totes les propostes de les seccions i passarà les 
dades a la Junta de Govern. 
 
La Junta de Govern proclamarà candidats a tots els que tinguin com a mínim la proposta 
de cinc acadèmics; cas que el candidat ja fos acadèmic corresponent, només caldrien tres 
propostes. En el cas que només hi hagués un candidat que reunís aquest requisit, la Junta 
acceptarà també el candidat següent en número de propostes i, en cas d’empat, tots els 
qui en tinguin el mateix número, sempre que reuneixin els altres requisits exigits. En el cas 
que només es proposin dos candidats, la Junta acceptarà ambdós, amb independència del 
nombre de vots proposants, si reuneixen els altres requisits exigits . 
 
El secretari general notificarà als candidats la proposta per correu certificat i els  demanarà  
l’acceptació per escrit de la nominació en un termini màxim de trenta dies naturals. També 
els demanarà un currículum extens actualitzat (que es dipositarà a la secretaria de 
l’Acadèmia per a la consulta de tots els acadèmics) i un resum del mateix en una sola 
pàgina, amb fotografia (que s’enviarà directament als acadèmics amb dret a vot).  
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Article 4- Votació dels acadèmics numeraris (AE 7) 
 
La fase de votació es farà en una sola sessió del Ple. 
 
Rebudes les acceptacions dels candidats, es convocarà eleccions en un Ple com a punt 
específic de l’ordre del dia. En la convocatòria es faran constar els candidats i s’adjuntaran 
els corresponents resums dels currículums. 
 
A la primera votació cada membre del Ple amb dret a vot podrà votar, per a cada vacant, 
com a màxim dos dels candidats proposats. 
 
Si un sol candidat obté la majoria absoluta dels vots dels acadèmics amb dret a vot, serà 
proclamat acadèmic electe.   
 
Si hi ha més d’un candidat amb majoria absoluta, els dos amb major nombre de vots 
passaran a la segona votació. Igualment, si cap candidat ha obtingut la majoria absoluta, 
els dos amb més vots passaran a la segona votació. En cas d’empat, per decidir els 
finalistes, es farà una votació entre els candidats afectats. 
 
En la segona votació, el candidat que obtingui la majoria absoluta dels vots dels assistents 
serà proclamat acadèmic electe. En el cas d’empat o quan cap candidat obtingui la majoria 
requerida es realitzarà una tercera i última votació. 
 
Si en aquesta votació definitiva persisteix la situació d’empat o ningú obté la majoria 
requerida, no es proveirà la plaça , que serà considerada vacant. 
 
 
Article 5- Ingrés dels acadèmics numeraris (AE 8) 
 
La comunicació de l’elecció al acadèmic electe anirà acompanyada de la notificació del 
setial que li correspon ocupar, i de la tramesa dels Estatuts,  Reglament i Normes de 
protocol de l’Acadèmia.  
 
 
Article 6- Discurs d’ingrés dels acadèmics numeraris (AE 9) 
 
La Junta de Govern decidirà, escoltat l’acadèmic electe, l’acadèmic numerari que ha de fer 
el discurs de resposta. Aquest disposarà d’un màxim de tres mesos, després de la 
recepció del text del discurs d’ingrés del membre electe . En el cas de que no lliuri el 
discurs de resposta en aquest termini, la Junta de Govern designarà un altre acadèmic 
receptor.  
 
La Junta de Govern designarà un dels seus membres o un altre acadèmic numerari 
diferent del qui ha de fer els discurs de resposta perquè informi sobre el text de les dues 
dissertacions. 
 
L’edició del discurs haurà de complir les normes de publicació vigents i l’acadèmic electe 
serà responsable de la tramitació de l’ISBN.         
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La data d’ingrés serà fixada per la Junta de Govern, escoltat el membre electe, sempre 
després del  lliurament  dels  discursos  d’ingrés i  de  recepció, i  de  l’informe previst  en 
el punt anterior. 
 
 L’ ingrés es farà en sessió solemne convocada amb aquesta finalitat.  
 
Una vegada fet l’ ingrés, l’acadèmic electe passarà a ser numerari amb tots els drets i 
deures. 
 
 
Article 7- Drets i obligacions dels acadèmics numeraris (AE 10.3) 
 
L’ incompliment dels deures de vot durant dos anys consecutius o de presentar el treball 
doctrinal a la sessió inaugural de curs, sense causa justificada apreciada pel Ple, 
comportarà el pas a la situació de supernumerari o d’emèrit, si s’escau.  
  
El secretari general donarà a conèixer els incompliments dels deures dels acadèmics  a  la 
Junta de Govern. Aquesta podrà apreciar l’existència de causes que els justifiquin  i , si és 
el cas, informarà al Ple.  
 
Les decisions del Ple derivades dels incompliments esmentats seran comunicades als 
acadèmics afectats pel Secretari general.  
 
 
Article 8 - Modalitats de vot (AE 11.2) 
 
Comprovat que es dona la circumstància a que es refereix l’article 11.2 , el Secretari 
general informarà a l’ acadèmic afectat. 
 
 
Article 9 - Acadèmics numeraris emèrits (AE 13.1) 
 
Norma transitòria.- Atesa la composició actual de l’Acadèmia, en què una tercera part dels 
seus membres ja ha complert l’edat fixada per passar a la situació d’acadèmic numerari 
electe, la  declaració d’acadèmic emèrit es farà de forma gradual, per ordre rigorós d’edat, 
en nombre de quatre acadèmics cada any fins arribar a l’equilibri. A partir d’aleshores el 
pas serà automàtic. 
 
 
Article 10 - Acadèmics numeraris emèrits (AE 13.2) 
 
L’ús voluntari dels drets per part dels membres emèrits s’haurà de tenir en compte, tant per 
a la constitució de les sessions (a efectes de quòrum) com en les votacions (a efectes de 
determinar les majories qualificades requerides). 
 
 
Article 11 – Acadèmics supernumeraris (AE 14.1a) 
 
El  secretari  general  informarà  d’aquesta circumstància a  la Junta de Govern. La Junta 
podrà  apreciar l’existència de causes que la justifiquin, que donarà a conèixer al Ple. La  
decisió del Ple serà comunicada a l’acadèmic afectat pel Secretari  general.  



 4

Article 12 - Acadèmics corresponents (AE 15) 
 
Pel que fa a la incorporació d’acadèmics corresponents per elecció del Ple, la Junta de 
Govern comunicarà al Ple, com a mínim una vegada a l’any, el nombre de vacants 
existents i proposarà quantes han ser cobertes, la seva distribució  i el termini de 
presentació de candidatures. 
 
Les propostes de la Junta  tindran  en  compte: criteris de proporcionalitat entre les 
seccions i les possibles especialitats dins de cada secció;  l’acord de reservar un cert 
nombre de places a acadèmics residents fora de la regió sanitària de Barcelona i a 
activitats afins (valorant tanmateix en aquest cas l’existència de reciprocitat), i  la legislació 
i recomanacions sobre igualtat de gènere.  
 
Cada acadèmic numerari o numerari emèrit podrà proposar una sola candidatura per a 
cada vacant anunciada. Les propostes es presentaran per escrit a la secretaria de 
l’Acadèmia. Indicaran clarament per a quina plaça es fan. i hauran d’estar justificades i 
preceptivament acompanyades d’un currículum resumit en una sola pàgina i d’una 
fotografia actualitzada de la persona proposada. 
 
El secretari general comunicarà les candidatures rebudes a la Junta de Govern, que les 
presentarà al Ple, tot indicant quins acadèmics les han proposat, per procedir a l’elecció 
com a punt específic de l’ordre del dia. 
 
En el cas que el nombre de candidatures presentades sigui molt elevat (superior a tres per 
plaça convocada) la Junta de Govern podrà fer una selecció prèvia, tenint en compte el 
nombre de propostes rebudes per cada candidatura. 
 
L’elecció es farà per a cada un dels grups de distribució prèviament acordats (seccions, 
residents fora de la regió sanitària de Barcelona i afins ). A una primera votació cada 
membre del Ple amb dret a vot podrà votar, com a màxim, tants candidats  com places 
convocades del grup corresponent. Els candidats que obtinguin la majoria absoluta dels 
vots dels acadèmics que han exercit el dret de vot seran proclamats acadèmics electes, 
sempre que el seu nombre no superi el de places convocades del corresponent grup. Si 
aquest fos el cas, quedaran proclamats els candidats que hagin obtingut major nombre de 
vots. En cas d’empat, es realitzarà una votació de desempat.  
 
Si  en  la  primera  votació  queden  places  sense  cobrir  per  no  haver   obtingut els 
candidats suficients  vots,  es realitzarà  una  segona  votació. Les  places  que  no  es  
puguin cobrir  en aquesta segona votació  per  insuficiència  de candidats  amb  els  vots  
necessaris seran  considerades vacants. 
 
-MODIFICACIÓ: Ple de l’acadèmia del dimarts 13.12.2016 
Si per aquesta segona votació quedessin per una plaça més de dos 
candidats només seran considerats per aquesta votació els dos 
candidats que hagin obtingut major nombre de vots en la primera 
votació. En cas d’haver més de dos empatats entraran tots ells a la 
votació. 
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A  fi  de  no  distorsionar  la  distribució  de  places  entre  els  diferents  grups  establerta  
en  la convocatòria,  no  es  podran  utilitzar   les   places  que   quedin   vacants   d’uns  
grups  per incrementar les places assignades a altres grups. 
 
 
Article 13 - Ingrés i integració dels acadèmics corresponents (AE 17.1) 
 
El secretari general de l’Acadèmia comunicarà al candidat la seva elecció com a membre 
corresponent per escrit, demanant-li la seva acceptació escrita en un termini no superior a  
trenta dies naturals. Acompanyarà les normes estatutàries i reglamentàries per les que es 
regeix l’Acadèmia. 
 
Article 14 - Acadèmics corresponents estrangers (AE 18) 
 
La proposta pel nomenament d’acadèmic corresponent estranger haurà d’ester feta per 
escrit per un membre numerari, acompanyada preceptivament d’un currículum suficient del 
candidat, i aprovada prèviament per la Junta de Govern.  
 
 
 Article 15 - Membres protectors(AE 19) 
 
El nomenament de membre protector requerirà majoria absoluta dels acadèmics que 
exerceixen el dret a vot. 
 
 
Article 16 - Sessions solemnes (AE 22) 
 
Totes les sessions solemnes es realitzen, de no haver-hi impediment, a l’amfiteatre 
Gimbernat. 
 
 
Article 17- Sessions de recepció (AE 24) 
 
Les sessions de recepció d’acadèmics corresponents agrupen els actes de recepció de 
dos/tres acadèmics. Cada un d’ells consta de tres punts: a) lectura pel Secretari general de 
l’acord d’elecció; b) la presentació d’un treball científic per l’acadèmic electe, i c) la 
presentació o resposta de l’acadèmic numerari designat per la Junta de Govern. 
 
 
Article 18- Majories requerides  (AE 27) 
 
Atès que l’emissió de vot es un dret però no un deure dels acadèmics numeraris emèrits, el 
nombre de membres amb dret a vot és la suma del nombre total d’acadèmics numeraris  i 
el nombre  d'acadèmics numeraris emèrits que han exercit el dret de vot. 
  
 
Article 19 - Bibliotecari-arxiver (AE 37) 
 
El bibliotecari-arxiver procurarà que tots els acadèmics numeraris i corresponents aportin 
les seves publicacions a l’Acadèmia per tal d’enriquir els fons de la Biblioteca i que 
actualitzin periòdicament, com a mínim cada cinc anys, el seu currículum. 
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Article 20 - Activitats de les seccions (AE 41) 
 
Durant el curs acadèmic, cada secció organitzarà una sessió científica  d’actualització. El 
tema haurà d’ésser aprovat per la Junta de Govern, i la sessió serà convocada pel 
president de l’Acadèmia i organitzada pel president de la secció o acadèmic en qui delegui. 
Aquestes sessions tindran  caràcter públic, donant difusió a la seva convocatòria. 
 
 
Article 21 - Altres activitats de l’Acadèmia (AE 42 punt 2) 
 
La resposta a les consultes a que fa referència l’article 42.2 sempre es farà per mitjà de la 
Secretaria General. Els dictàmens no tindran mai caràcter personal sinó institucional i el 
secretari podrà requerir l’ajut tècnic que cregui necessari de part dels acadèmics o 
persones externes que per la seva especialització siguin més coneixedors dels temes 
objecte de la petició. 
 
En el cas dels dictàmens a petició d’autoritat judicial, aquests hauran de tenir sempre en 
compte la funció pericial de l’Acadèmia, com  a organisme superior, per a resoldre 
conflictes en els què hi hagi diferència d’opinions, i no com a primera petició. En tot cas 
hauran d’acompanyar-se d’una petició formal, en la què hi ha de constar la totalitat de les 
dates que tenen rellevància per l’emissió del dictamen i de manera concreta: 
 
- els dictàmens  previs dels organismes sanitaris propis de l’administració de Justícia 
(informes de metges forenses, de laboratoris judicials o policials). 
 
- les dates completes, d’interès pel  dictamen, de l’historial clínic i exploracions 
complementàries sobre el tema en qüestió. 
 
- els informes anteriors sobre el tema que constin en les diligències.  
 
- en el cas que les dades arribin en condicions de lectura deficients es demanarà la 
correcció d’aquest defecte. 
 
L’Acadèmia farà els dictàmens amb transcendència judicial només a petició de les 
autoritats judicials competents en cada cas, i mai a petició de part. 
 
Els honoraris pels dictàmens de l’Acadèmia seran ingressats directament en Tresoreria, 
consignats en el pressupost ordinari i destinats al finançament de les seves activitats 
ordinàries. En cap cas seran destinats a cap tipus de remuneració personal.  
 
 
Article 21- Altres activitats de l’Acadèmia (AE 42 punt 4) 
 
L’Acadèmia seguirà com a seu organitzadora dels Congressos d’Història de la Medicina 
Catalana, si s’escau en col·laboració amb altres entitats. Procurarà, amb les 
col·laboracions que cregui adients, impulsar la redacció d’una història general de la 
medicina catalana, d’un diccionari biogràfic de metges i sanitaris catalans, d’una 
bibliografia històrica de la sanitat catalana, i  d’un arxiu fotogràfic de la medicina i sanitat 
catalanes. que inclogui col·leccions fotogràfiques sobre els acadèmics. 
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Article 23 - Comissions i seminaris (AE 43) 
 
Fins  el  present, l’Acadèmia  ha  creat  tres  seminaris: el  Seminari d’Història  de la 
Medicina i el Seminari de Bioètica, especialment vinculats amb la secció quarta, i el 
Seminari d’Educació Mèdica, especialment vinculat amb la secció primera.  
 
El Seminari d’Història de la Medicina, de forma específica o en col·laboració amb altres 
institucions, organitzarà sessions científiques en relació a la història general de la medicina 
i la història de la medicina catalana.  

El Seminari de Bioètica tractarà dels problemes que es presenten en les decisions  
clíniques o sanitàries i que fan referència als valors de tots els implicats: malalts, famílies, 
professionals i organitzacions. 

El Seminari d’Educació Mèdica dedicarà  especial atenció als temes relacionats amb la 
formació dels metges i altres sanitaris, principalment els d’àmbit català; procurant la 
col·laboració amb les institucions implicades en els diversos nivells de formació. 
 
 
Article 24 - Premis de l’Acadèmia (AE 44) 
 
L’Acadèmia convocarà cada any un cartell de premis que serà anunciat pel Secretari 
general en la sessió inaugural de cada curs acadèmic i al qual es  procurarà donar 
suficient difusió. 
 
La convocatòria, que serà única per a tots els premis, detallarà les bases generals i  
específiques de cada premi, el termini i lloc de presentació i l’ import de la recompensa en 
metàl·lic  o el guardó que hi sigui annex. 
  
Els  membres  del  Jurat  de  cada  premi  seran  designats pel Ple a proposta de la Junta 
de Govern. Es reuniran i després de l’acabament del termini de presentació de treballs 
redactaran l’acta de concessió del premi en el termini de trenta dies naturals. Aquesta serà 
degudament signada per tots els membres del jurat i lliurada al secretari general, el qual 
obrirà la plica dels treballs guardonats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


