
BASES DE LA SOCIETAT CATALANA DE ORL PER LES BEQUES DE FORMACIO 
CONTINUADA O PROJECTES D’INVESTIGACIÓ.  

CURS 2020-21 
 
La SOCIETAT CATALANA D’OTORINOLARINGOLOGIA I PATOLOGIA CÈRVICO-FACIAL  vol dedicar entorn al 
8% del seu romanent econòmic per ajudar a la formació continuada. Es per això que, en funció de la 
disponibilitat econòmica, convocarà ajudes per la formació.  
Pel proper any 2021 convoquen entre 3-5 beques  de formació consistents en beques formatives que es 
repartiran den parts iguals fins la quantitat global de 7200 euros,   amb l’objectiu d’ajudar per a una 
estada formativa a l’estranger o be projecte d’investigació, ja sigui a nivell clínic o de recerca, en l’àmbit 
de la Otorinolaringologia i Patologia CervicoFacial. 
 
Bases de les Beques 2020-21:  
  
1.Podran optar al premi tots els otorinolaringòlegs de l’estat i metges d’altres especialitats que siguin 
socis de la Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia CervicoFacial. 
2.El premi s’atorgarà als  millors projectes d’estada formativa o d’investigació que es presentin donat el 
estat de pandèmia a concurs - La suma quantitat total  de les beques atorgades sumarà el  global de 
7200, i la quantitat atorgada pot oscil·lar entre un màxim de 2000 i un mínim de 1400. Totes les beques 
seran del mateix import.  
 
3. Els projectes presentats han d’incloure:  

Currículum Vitae del candidat. 
Objectius formatius concrets ja sigui a nivell clínic o d’investigació.  
Descripció del centre on es vol assistir o be on es realitzarà  
Antiguitat com a soci de la SCORL 

 
4. Els projectes han de presentar-se conjuntament amb la carta d’acceptació del centre receptor on es 
farà l’estada formativa o be del Cap de Servei o  responsable de la comissió de docència o investigació 
de la institució on es realitzarà el projecte . 
 
5. Es remetrà una carta de sol·licitud junt amb els documents sol·licitats als apartats 3 i 4  en format 
electrònic, en català o castellà, adreçats al Secretari de la Societat Catalana d’Otorinolaringologia i 
Patologia CervicoFacial per correu electrònic a l’adreça de la Web de la Societat o al de la Junta 

(juntascorl@gmail.com). El termini d’admissió dels treballs finalitzarà el 14 de Gener del 2021. La beca s’ha 
d’executar abans del 31 de desembre de 2021 
 

6. El premi serà concedit per la votació del Jurat compost per la  Junta Directiva de la Societat en base a 
una sèrie de criteris objectius:  

 Currículum Vitae del candidat. 
  Interès i rellevància del projecte. 
  Aplicabilitat posterior en el nostre àmbit. 
  Innovació de l’objectiu formatiu dins la especialitat.  
  Prestigi del centre de destí.  
 
7. El tribunal adjudicarà les bosses abans del 7 de febrer de 2021 El veredicte del Concurs serà 
comunicat als guanyadors a la sessió ordinària del mes de febrer. 
El jurat pot declarar els premis desert, i la resta de beques s’ha d’adequar als apartats anteriors.  
 



8. La Societat Catalana d’ORL-PCF abonarà el 75% del import un cop del guanyador acrediti que l’inici 
l’estada o l’execució projecte.  i el 25% restant quan  presentin la memòria dins una sessió de la nostra 
Societat a requeriment de la Junta Directiva.  
 
9. El fet de participar en aquest Concurs suposa admetre les seves condicions i clàusules. 
 
11. La decisió del Jurat serà inapel·lable, encara que es reserva la possible modificació d’algun apartat, 
sense alterar en essència les bases actuals. 
 


