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CONVOCATORIA BEQUES DE LA SOCIETAT CATALANA 
DE CIRURGIA PER A PROJECTES 

D’INVESTIGACIÓ 

La Societat Catalana de Cirurgia vol promoure la investigació clínica i aportar tot 
el suport possible per la investigació independent per part dels seus socis. És per 
aquest motiu que es convoquen DUES BEQUES D’INVESTIGACIÓ PER 
IMPORT MÀXIM DE 6000 EUROS BRUTS per la realització d’estudis 
multicèntrics realitzats als Hospitals Catalans en el camp de la Cirurgia General i 
Digestiva. 

BASES  

1. Podran presentar-se tots els Socis de la Societat Catalana de Cirurgia al 
corrent de pagament de les seves quotes d’associat i en possessió del títol 
de metge especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. Els metges 
en període de formació sanitària postgraduada, no podran participar com a 
investigadors principals, però si podran fer ho com a part de l'equip 
investigador. Un mateix investigador podrà participar en un màxim de dos 
projectes i només en un com a investigador principal. 
 

2. El projecte d’investigació haurà de ser original, sobre un tema relacionat 
amb l'àmbit de la Cirurgia General i Digestiva, de caràcter multicèntric entre 
Serveis de Cirurgia dels Hospitals Catalans, amb disseny prospectiu, 
controlat. 
 

3. La sol·licitud per participar es realitzarà únicament “on-line“ mitjançant la 
pàgina web de la Societat Catalana de Cirurgia, a on es trobaran, les 
instruccions i els models de sol·licitud que obligatòriament s’han de fer 
servir. El temps de presentació comença a partir del dia de la publicació de 
la convocatòria a la pàgina web de la SCC fins el 25 de juliol del 2022 (a 
les 00:00h).  
 
 



4. Conjuntament a la sol·licitud haurà de presentar via correu electrònic a la 
Secretària de la SCC sccirurgia@acmcb.es. la següent documentació en 
format electrònic normalitzat: 
 

a. Curriculum Vitae de l’ investigador principal i col·laboradors. 
b. Fotocòpia del NIF. 
c. Memòria del projecte segons el format de la sol·licitud (annex). 
d. Pressupost del projecte. 
e. Certificació de la Direcció o Gerència del centre de treball, en el 

qual s’acrediti coneixement i aprovació del projecte. 
f. Informe del Comitè d’Ètica i Assajos Clínics del centre de treball de 

l'investigador principal. 
g. Registre internacional d’assajos clínics. 
h. Informe del Comitè corresponent en cas d’experimentació animal si 

el tipus d’investigació ho requereix. 
 

5. El jurat estarà consolidat per membres de la Junta Directiva de la Societat 
Catalana de Cirurgia i socis de la SCC, si s’escau. Criteris de valoració: 

a. Equip investigador (10%), 
b. Projecte (80%) 
c. Viabilitat econòmica (10%). 

 
6. El període temporal previst per finalitzar l’estudi serà inferior a 2 anys. Una 

vegada finalitzat el treball i abans de qualsevol publicació, es remetrà a la 
SCC una memòria incloent els següents apartats: introducció, justificació, 
hipòtesi i objectius, material i mètodes, discussió i conclusions. Els treballs 
finançats hauran de ser presentats en forma presencial en l’àmbit del Congrés 
Català de Cirurgia o en les Jornades de Cirurgia dels Hospitals Catalans. 
 

7. Els treballs i els resultats obtinguts seran propietat dels seus autors però 
totes les publicacions o comunicacions que se’n derivin deuran consignar 
de forma explícita l'existència del finançament per part de la Societat 
Catalana de Cirurgia. La no menció d’aquest recolzament pot ser causa de 
reclamació per part de la SCC. 
 

8. La decisió del Jurat serà inapel·lable i es comunicarà als interessats 
públicament durant la inauguració del curs acadèmic de la Societat Catalana 
de Cirurgia. El jurat podrà declarar la convocatòria deserta o repartir la seva 
dotació entre dues o més sol·licituds. 
 

9. La participació en la convocatòria implica el coneixement i acceptació de 
les seves bases. 
 

10. En el cas de què una vegada finalitzat el projecte i en el període màxim de 
6 mesos després de la seva finalització, si no s’ha rebut la memòria, 
esmentada en el punt 8, l’investigador principal haurà de retornar l'import 
total de la beca i serà sancionat amb la inhabilitació per participar en la 
convocatòria de noves beques durant un període de tres anys. En el cas de 
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no retornar l'import de la beca es prendran les accions judicials oportunes i 
serà inhabilitat a perpetuïtat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 
 
 
Dra. Rosa Jorba Martín         Dra. Marta Climent Agustin 
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