
BASES DE LES BEQUES DE RECERCA FUCAP 

LA COMISSIÓ DELEGADA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE PNEUMOLOGIA RESOLDRÀ TOTS 

ELS DUBTES I INCIDÈNCIES QUE PUGUIN SORGIR EN EL DECURS D’AQUESTA CONVOCATÒRIA, AIXI COM 

LES QÜESTIONS  NO PREVISTES EN AQUESTES BASES. 

La Fundació Catalana de Pneumologia convoca per a l'any 2017 un conjunt de beques i ajuts amb l'objectiu de fomentar les tasques 
assistencials, docents i de recerca en el camp de la patologia respiratòria.  
La convocatòria es regirà d'acord amb les següents bases: 

 

REQUISITS NECESSARIS 

 
1. L’investigador principal haurà de treballar en un centre 

sanitari catalano-balear. 
 

2. Formular una sol·licitud adreçada a FUCAP, que inclogui 
els següents apartats: 

 

 Memòria (l’extensió màxima serà de 10 folis. Hi constaran 

els següents punts: 

 Antecedents i estat actual del tema, amb cites bibliogràfiques. 

 Hipòtesi. 

 Objectius. 

 Metodologia. 

 Pla i calendari de treball. 

 Pressupost de les despeses adaptat, aproximadament, a 

l’import de la beca. 

 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. 
Farà constar el compromís que, abans d’iniciar l’estudi, es 
trametrà l’informe del Comitè d’Ètica de l’Hospital o Centre 
ón es realitzarà el treball i, si s’escau, full de consentiment. 

 

 Currículum (sols del primer firmant).  

Extensió màxima 2 folis, incloent les 10 millors publicacions 
(i les relacionades amb el tema) dels últims 10 anys. 
Es valorarà l'experiència clínica i de recerca en patologia 

respiratòria. 
  

3. Es presentaran set còpies de tota la documentació. Al sobre 
es farà constar "CONVOCATÒRIA BEQUES RECERCA 
2017" i el títol de la beca/ques a la/es qual/s opti. Tots els 
candidats poden presentar-se o be exclusivament a una beca 

de tema específic o a les de tema lliure. També poden 
presentar el projecte a una específica i simultàniament i, de 
manera genèrica, a les beques de tema lliure (si el mateix 
tema opta a diverses beques, no serà necessari enviar les 7 
còpies per a cada beca). El tribunal adjudicarà les beques de 
tema lliure segons la quantia de la beca, es a dir, el millor 
projecte guanyarà la beca lliure de major muntant econòmic.  

 

2. El termini d'admissió de documentació finalitza el 20 de 
febrer de 2017 a les 16:00 hores.   

 

CONDICIONS GENERALS 

 
1. Un Jurat compost per pneumòlegs de la Societat Catalana 

de Pneumologia (tres anomenats per la SOCAP i tres 
denominats per la FUCAP) s'encarregarà d'avaluar els 
treballs presentats i decidirà mitjançant votació la concessió 
dels premis*. Un representant dels patrocinadors de cada 
beca podrà participar amb veu i sense vot en la sessió 
d'atorgament dels ajuts. 
A l’hora de premiar un projecte es tindrà en compte si aquest  

        ja ha sigut premiat per una altre Societat o Agència, el què       

        serà incompatible amb l’atorgament de la beca Fucap. 
 

(*) Les beques per a estades curtes es decideixen en el Si 
de la Comissió Delegada de la FUCAP. 

 

2. En el supòsit que el Jurat no consideri els projectes 
presentats amb la suficient qualitat científica, declararà la 

beca deserta i la Comissió Delegada de la FUCAP decidirà la 
seva aplicació a millorar la dotació d’altres beques o 
acumular-lo per altres convocatòries. 

 

3. Les beques tindran una durada màxima de 3 anys (excepte 
un altre acord per escrit entre la Fundació i el becari). Una 
vegada passat aquest temps i sense haver rebut cap memòria, 
la beca quedarà cancel·lada  passant així, al remanent de la 
FUCAP per properes convocatòries o ajuts. 

 

4. El becari, abans de tres anys, haurà de trametre una memòria 
final en forma d'article per a la seva publicació en una revista 
científica, dins dels 12 mesos últims a la finalització de la 
beca. En cas de projectes de duració superior a 1 any, caldrà 
trametre una memòria anual de com està portant a terme el 
treball, amb les dades actualitzades, abans del dia 31 de 

desembre de cada any.  La Comissió Delegada de la FUCAP  
podrà sol·licitar entrevistes personals per tal de tenir un 
millor coneixement de la marxa de l’estudi o, bé, sol.licitar 
una exposició pública del treball realitzat. 

 

5. La Fundació Catalana de Pneumologia donarà per acabada la 
beca en el moment en què es dedueixi l’incompliment de les 

condicions de concessió o que hagin passat més de 3 anys des 
de l’atorgament de la beca sense haver rebut la memòria 
final. 

  

ASPECTES ECONÒMICS 

 
1. Les beques s’atorgaran a títol personal al primer signant del 

treball, i la seva percepció  no dóna lloc a cap mena de 
relació laboral ni administrativa amb la Fundació Catalana de 
Pneumologia ni per tant a la inclusió del becari a la Seguretat 
Social, a menys que l’interessat ho vulgui; en aquest cas es 
deduiran les despeses d’aquesta alta de l’import de la beca. 

Sobre les quantitats lliurades al becari s'aplicaran les 
retencions fiscals que legalment corresponguin. 

 

2. En l’acte de lliurament, haurà de recollir la beca el primer 
signant de mans del promotor. De no ésser així, només es 
percebrà un 90% de l’assignació. 

 

3. L’import total de la beca quedarà dipositat a la FUCAP i el 
becari en podrà disposar de la següent manera: 

  50% al lliurament del premi 

  25% a la meitat del projecte 

  20% restant al lliurament de la memòria final. 

  5% el retindrà la FUCAP a l’inici del lliurament per 

cobrir les despeses administratives de la gestió de la 
pròpia beca. 

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

 

CONDICIONS A LA PUBLICACIÓ 

 
1. En la publicació o exposició dels treballs o resultats assolits, 

es farà constar l’ajut rebut de la Fundació Catalana de 
Pneumologia. De les publicacions en serà tramès un 
exemplar a la seu de la Fundació. El no compliment 
d’aquests requisits condicionarà retenció de pagaments i 

l’impediment de poder sol.licitar beques per un període de 
tres anys a l’investigador principal. 
 

 


