
 

 

 

 

Beca de la SOCIETAT CATALANO-BALEAR DE 

FISIOTERÀPIA per a un projecte de recerca 2020 

 

OBJECTIUS 

1. La Beca de recerca bàsica de la Societat de Fisioteràpia té com a finalitat premiar 

un projecte de recerca dins del camp de les ciències de la salut i específicament 

relacionat amb la Fisioteràpia 

2. Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs 

multidisciplinars, amb un tema original, així com aquells projectes que formin 

part d’un programa de doctorat cursat per un fisioterapeuta 

BASES 

1. Per optar a la beca caldrà omplir el formulari de sol·licitud segons model, i 

adjuntar els següents documents:  

1. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca. 

2. Curriculum vitae actualitzat de tots els signants. 

3. Certificat del responsable del Centre o institució on s’hagi de realitzar el 

treball, avalant la capacitat del candidat i alhora, fent-ho constar 

l’acceptació de la recerca així com les possibilitats tècniques de la seva 

realització. 

En cas de necessitar més espai o calgués adjuntar més documentació es pot 

incorporar a l’annex. 

2. La presentació dels projectes es farà enviant tota la documentació en format pdf 

per correu electrònic a scfisioterapia@academia.cat abans de les 24:00 hores del 

dia 11 abril de 2020. En el cas d’haver algun problema respecte el format digital 

esmentat, posar-se en contacte amb la Secretaria de Societat de Fisioteràpia 

scfisioterapia@academia.cat. A partir d’aquell moment el material quedarà en 

poder de la Societat de Fisioteràpia. 

3. L’investigador principal haurà de ser soci de la Societat de Fisioteràpia (fet que 

es pot produir en el moment de la presentació del projecte) i mantenir-se com 

a tal dos anys posteriorment (2022) a la resolució de la convocatòria de la IX Beca 

(2020) Es consultarà el número de soci, i en el cas que no sigui soci en el moment 

de l’entrega de la sol·licitud, aquesta sol·licitud serà denegada.  

4. El projecte de recerca haurà de realitzar-se en un termini màxim de tres anys des 

de la concessió del premi.  

5. La dotació de la Beca serà de 3.000€ bruts que es faran efectius en dos lliuraments: 

un de 2.000€ a la concessió de la Beca i l’altre, de 1.000€, al lliurament del resultat 

de la recerca i de la seva memòria econòmica, així com les factures que justifiquin 

els pagaments.  
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6. S’ha de fer constar si el projecte forma part d’un altre projecte més ampli. 

En aquest cas, s’especificarà el finançament total i a què es destinaria la dotació 

econòmica del premi en cas d’obtenir-ho. També  s’haurà d’especificar si n’ha 

obtingut algun premi o beca prèviament, en el cas que no s’informi podrà ser 

denegada la sol·licitud.   

7. La Beca és indivisible en un sol projecte de recerca. 

8. La Beca podrà declarar-se deserta i el seu import no serà acumulat per a 

convocatòries successives. 

9. L’autor/a o autors lliuraran una ressenya del treball a la revista Annals de 

Medicina, posterior a la publicació del treball  

10. La propietat intel·lectual, tant del treball com dels resultats assolits, pertany a 

l’autor, el qual haurà de fer constar la subvenció de la Societat Catalano-Balear 

de Fisioteràpia (SCBF) en tots els documents, publicacions o difusions que 

efectuï del treball o dels resultats assolits i haurà de lliurar gratuïtament a la SCBF 

de l’Acadèmia al c/Major de Can Caralleu, 1-7, (08017) Barcelona, un mínim de 

dos exemplars de qualsevol publicació o difusió dels mateixos que es produeixi. 

11. Qualsevol incidència en el desenvolupament de la recerca serà dirimida per la 

Junta de la SCBF. 

12. La Beca serà lliurada conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el 

transcurs de l’Acte de Cloenda de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut 

de Catalunya i de Balears, que es celebrarà el 21 de Maig de 2020. 

13. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria. 

TRIBUNAL 

1. El Jurat de la Beca de Recerca estarà format per 4 membres: 2 avaluadors externs 

designats per la junta, i 2 membres de la Junta de la Societat de Fisioteràpia. Els 

membres del Jurat no estaran relacionats amb cap dels projectes presentats. 

2. L’avaluació del projecte es realitzarà segons les bases de qualificació que 

s’adjunten. 

3. La decisió del Jurat serà inapel·lable. 

 

 

Barcelona, 21 Gener 2020 


