
 
 

 
BASES DE LA BECA DE RECERCA DE LA S.C.A.I.C. 

 
 
La Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica, convoca per a l’any 2017, una beca amb 
l’objectiu de fomentar la recerca. La beca està destinada a un treball d’investigació amb aplicació 
clínica o bé a un treball dedicat a l’estudi de mecanismes bàsics que tinguin projecció en el camp 
de l’Al·lergologia i/o Immunologia Clínica. L’ajut pot ser per a treballs multicèntrics o de 
col·laboració amb centres d’investigació nacionals o estrangers. La dotació econòmica de la beca 
serà de fins a 9.000 euros. 
 
REQUISITS NECESSARIS 
 

1. Tindran accés a  la beca els membres de la SCAIC que justifiquin la seva condició de socis 
en el moment de cursar la sol·licitud. Es recomana que el primer signant de la beca 
sol·licitada sigui un membre de la plantilla del Servei o Unitat d’Al·lèrgia sol·licitant. En el 
cas de que el primer signant sigui un resident, s’adjuntarà un compromís escrit d’un 
membre de la plantilla en què aquest assumeixi la responsabilitat que el treball de recerca 
es desenvoluparà fins a la seva conclusió complint les dates establertes. 

 
2. L’investigador principal haurà de treballar en un centre sanitari català. 

 
3. Caldrà formular una sol·licitud adreçada a la SCAIC que inclogui els següents apartats: 

 
a. Memòria: extensió màxima de 10 folis (lletra Times New Roman 11 i interlineat de 

1.5). Hi constaran els següents punts: 
1. Antecedents i estat actual del tema, amb cites bibliogràfiques 
2. Hipòtesi 
3. Objectius 
4. Metodologia 
5. Pla i calendari de treball 
6. Pressupost de les despeses adaptat, aproximadament, a l’import de 

la beca 
7. Informe favorable del Comitè d’Ètica de l’Hospital o Centre on es 

realitza el treball i, si és necessari, full de consentiment.  
8. Si existeixen o no altres ajudes d’institucions públiques o privades 

pel mateix treball de recerca presentat en la present convocatòria. 
 

b. Currículum (només del primer signat). Extensió màxima 2 folis (lletra Times New 
Roman 11 i interlineat de 1.5), incloent les millors publicacions dels darrers 5 anys 

 
c. Informe del Director del Centre i/o Cap del Servei, on consti la seva conformitat i 

l’existència del suport material i econòmic per dur-la a terme. 
 

d. L'import de la beca es destinarà a material fungible i/o suport estadístic i/o compra 
o lloguer d’equipament (hardware o software) que sigui imprescindible per a la 
realització del projecte. En aquest darrer cas, el hardware o software serà per a ús 
general del Servei on es desenvoluparà el projecte de recerca. L’import de la beca 
no podrà ser percebut en concepte d'honoraris o retribució directa cap a 
l'investigador. 

 
 



 
 
 

e. Els projectes s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça lferre@althaia.cat 
fent constar a l’assumpte “Convocatòria Beques SCAIC 2017”.  

 
f. El termini d’admissió de documentació finalitza el 15 d’abril de 2017. 

 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
 

1. Un Jurat format pels membres del Comitè Científic de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i 
Immunologia Clínica s’encarregarà d’avaluar els treballs presentats i decidirà mitjançant 
votació la concessió dels premis. A l’hora de premiar un projecte es tindrà en compte si 
aquest ja ha estat premiat per una altra Societat o Agència. En el supòsit que el Jurat no 
consideri els projectes presentats amb la suficient qualitat científica, declararà la beca 
deserta. 

 
2. No s’acceptaran aquells treballs que ja hagin estat premiats amb anterioritat per la 

SCAIC, independentment de quin autor signi el treball. 
 
3. La beca tindrà una durada màxima de 2 anys. 
 
4. El becari haurà de trametre una memòria anual de com s’està portant a terme el treball, 

amb les dades actualitzades, abans del 31 de desembre de cada any, i una memòria 
final en forma d’article per a la seva publicació en una revista científica, dins dels 6 
mesos posteriors a la finalització de l’estudi. 

 
5. La Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica donarà per acabada la beca en el 

moment en què es produeixi incompliment de les condicions de concessió o hagin 
passat més de 3 anys sense haver rebut la memòria final. 

 
 
ASPECTES ECONÒMICS 
 

1. La beca s’atorgarà a títol personal al primer signant del treball, i la seva percepció no 
dona lloc a cap mena de relació laboral ni administrativa amb la Societat Catalana 
d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica ni per tant a la inclusió del becari a la Seguretat Social.  

 
2. L’import total de la beca quedarà dipositat a la SCAIC i el becari en podrà disposar de la 

següent manera: 
a. 50% al lliurament del premi 
b. 25% a la meitat del projecte 
c. 25% restant al lliurament de la memòria final 

 
Aquestes condicions es podran modificar sempre que s’hagin formalitzat per escrit altres 
acords antre la SCAIC i l’autor de l’estudi. 
 
 

CONDICIONS PER A LA PUBLICACIÓ 
 



 
 

1. En la publicació o exposició dels treballs o resultats assolits, es farà constar l’ajut rebut 
de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica. 

 
 

 
 

  


