
La Societat Catalana de Cardiologia (SCC) convoca DUES BEQUES per a projectes de recerca   
originals i inèdits.

Les BASES per a optar-hi seran les següents:
01.  L’investigador principal i el 50 % de l’equip investigador, haurà de desenvolupar la seva activitat professional 

a Catalunya i ésser membre de la SCC amb un mínim de 12 mesos d’antiguitat.

02. El projecte haurà de realitzar-se en el nostre país. Els projectes multicèntrics de centres catalans seran avaluats 
positivament, malgrat no ser un requeriment indispensable per optar a la beca. S’avaluarà positivament 
l’originalitat del projecte (que sigui un projecte nou que no hagi rebut ajudes prèvies), i a més es tindrà en 
compte la multidisciplinarietat.

03. S’haurà d’enviar la memòria del projecte per via correu electrònic a la Societat Catalana de Cardiologia 
(sccardiologia@academia.cat), en el format oficial: 

 model a4Dades sol·licitud4http://intranet.academia.cat/files/204-10152-FITXER/a.DadesSol.licitud.docx
 model b4Memòria projecte4http://intranet.academia.cat/files/204-10153-FITXER/b.MemriaProjecte.docx
 El currículum de l’IP i els investigadors, s’enviaran en el mateix correu de la sol.licitud en format lliure. 

04. La memòria del projecte haurà d’incloure:
 • Antecedents sobre el tema i interès científic del projecte.
 • Material i mètode, inclòs el temps aproximat de durada de l’estudi.
 • Anàlisi de la viabilitat del projecte, detallant els mitjans necessaris, pressupost  i la disponibilitat.

05. L’ajut està dotat amb 10.000 euros; 6.000 € es lliuraran en el moment de la seva concessió, 4.000 € més una 
vegada s’hagi presentat un informe final amb els resultats finals de l’estudi, en un termini màxim de dotze 
mesos, en el format oficial:

 model c4Informe final4http://intranet.academia.cat/files/204-10159-FITXER/c.InformeFinal.docx
 Si en aquest termini no es rep l’informe final no es lliurarà el segon termini. Es podrà concedir una pròrroga 

de 6 mesos per a finalitzar el projecte, sempre i quan es justifiqui adequadament. La manca de presentació 
de l’informe final inhabilitarà a l’investigador principal per a demanar una nova beca durant els dos següents 
anys. Es lliuraran 1.000 € addicionals si el treball és acceptat per ser publicat en una revista amb Impact 
Factor, sempre que no hagin passat més de 3 anys des de la concessió de la beca (juny 2026).

06. No es pot presentar el mateix projecte d’investigació a més d’una convocatòria de l’any en curs.

07. L’ajut no serà incompatible amb altres ajudes de finançament, malgrat que s’hauran d’especificar.

08. El jurat estarà compost per almenys tres membres numeraris de la SCC elegits per la Junta de la SCC. 
Cadascun dels membres rebrà una còpia dels projectes, a fi de qualificar-los. Els guanyadors es decidiran en 
funció de les puntuacions obtingudes en les avaluacions dels membres del jurat. Cada projecte serà avaluat 
almenys per tres membres del jurat. 

09. Les decisions del Jurat són inapel·lables. L’ajut es pot declarar desert si no hi ha cap memòria que compleixi 
els requisits de la convocatòria o no assoleixi una qualitat suficient.

10. La concessió de l’ajut no pressuposa que es facin tots els pagaments ajornats si el Jurat considera que els 
investigadors incompleixen qualsevol de les bases.

11. En cas de publicació o presentació en congressos, el projecte guanyador de l’ajut, haurà de fer constar en 
l’apartat corresponent l’obtenció de la beca de la Societat Catalana de Cardiologia.

12. La data límit de recepció de les memòries és el 30 de març de 2023.

13. La concessió de l’ajut es farà pública en un acte que tindrà lloc durant la celebració a Barcelona del   
35 Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia. 
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