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Bases del concurs per concedir de les beques col·legials per a 

Projectes d’Investigació que convoca la Junta de Govern del Col·legi 

de Farmacèutics de Barcelona, corresponents a l’any 2021. 

 

ARTICLE 1. Objecte de la convocatòria 

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona convoca una beca destinada a 

projectes d’investigació amb la finalitat de fomentar el desenvolupament de 

projectes relacionats amb l’atenció i la recerca farmacèutiques en qualsevol 

dels àmbits de les activitats professionals del farmacèutic. 

Cada una d’aquestes beques té una dotació de 9.000 € i una durada 

màxima d’un any que ha de coincidir amb el curs acadèmic 2021/22.  

 

ARTICLE 2. Requisits dels sol·licitants 

Poden optar a la beca prevista en aquestes bases reguladores les persones 

físiques o jurídiques sol·licitants que compleixin els requisits següents:  

 Ser farmacèutic col·legiat del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 

en el moment de presentar la sol·licitud i, en cas d’obtenir la beca,  

mantenir la col·legiació fins almenys la publicació del projecte becat a 

la Circular farmacèutica. 

 Ser una entitat, un organisme o una institució legalment constituïda, 

sempre i quan, el coordinador del projecte compleixi el requisit del 

punt anterior. 

 

 



BEQUES COL·LEGIALS PER PROJECTES D’INVESTIGACIÓ  
 

 

 Estar al corrent de les obligacions econòmiques del Col·legi, no haver 

estat expedientat o sancionat pel Col·legi o per l’administració 

sanitària, no haver estat imputats en un procediment penal, ni haver 

incomplert els requisits establerts en una convocatòria anterior de 

beques o beques. 

 Presentar la informació i la documentació requerida al formulari de 

participació. 

 Acceptar les condicions de publicitat i de difusió del projecte becat en 

els termes que expliciten aquestes bases. 

 Complir el que estableix la normativa sobre propietat intel·lectual. 

 No haver obtingut del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona altres 

ajuts, beques o subvencions pel mateix projecte. 

Un requeriment addicional és que el projecte presentat es desenvolupi 

majoritàriament en la província de Barcelona. 

 

ARTICLE 3. Procediment de participació  

3.1. Presentació de sol·licituds  

La sol·licitud per participar en el concurs s’ha de presentar en llengua 

catalana mitjançant el formulari normalitzat, disponible a la web del Col·legi 

de Farmacèutics de Barcelona www.cofb.net.  

En el formulari hi ha de constar la identificació del farmacèutic autor, les 

dades de contacte i el de les persones que col·laboren en el 

desenvolupament del projecte. També s’ha d’adjuntar el currículum vitae de 

tots els sol·licitants que consten com autors del projecte. 

Si la sol·licitud es presenta en nom d’una institució, un organisme o una 

entitat, ha d’anar signada pel representant de la persona jurídica de l’ens de 

què es tracta, pel farmacèutic col·legiat que actua com a coordinador i per 

la resta d’investigadors, i ha d’incloure l’autorització del responsable de 

l’entitat que acollirà el desenvolupament del projecte.  

 

 

 

http://www.cofb.net/
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Els aspirants han d’incorporar a la sol·licitud, una memòria del projecte: 

introducció, objectius, material i mètode, pla de treball, pressupost, 

declaració d’altres fonts de finançament i bibliografia.  

Opcionalment, és possible adjuntar qualsevol altra informació o 

documentació gràfica que es consideri pertinent. 

Els treballs que opten a la beca no han de formar part d’un altre 

estudi en curs, excepte si és en forma de subprojecte amb entitat 

pròpia (objectius, mètodes i resultats previstos). En cap cas, el 

Col·legi finançarà projectes professionals de manera parcial ni 

aquells que comptin amb col·laboradors privats no corporatius.  

Les sol·licituds s’han d’enviar a l’adreça beques@cofb.net directament des 

del formulari normalitzat. 

Aquelles sol·licituds que no compleixin els requisits esmentats, quedaran 

excloses de la convocatòria. 

 

3.2. Termini de presentació 

El termini de presentació està obert des de la data de publicació de la 

convocatòria fins a les 18:00 hores del dia 13 de maig de 2021.  

Les sol·licituds presentades fora del termini esmentat quedaran excloses de 

la convocatòria. 

 

3.3. Suport als sol·licitants 

En el període de presentació de propostes, el Col·legi donarà informació o 

resoldrà dubtes mitjançant correu electrònic a beques@cofb.net o per 

telèfon al 932440710 (Comissió de beques i premis). 

 

mailto:beques@cofb.net
mailto:beques@cofb.net
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ARTICLE 4. Avaluació de les sol·licituds 

4.1. Tribunal de la convocatòria  

 

Els projectes presentats, els avaluarà un tribunal format pels membres de la 

Comissió de beques i beques del Col·legi de farmacèutics de Barcelona, un 

farmacèutic representant de l’àmbit hospital, un farmacèutic representant 

de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de 

Barcelona i un farmacèutic representant de Facultat de Ciències de la salut 

Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, que siguin designats per la Junta 

de Govern, a petició de dita comissió. 

En un màxim de dos mesos següents a la data límit de presentació de les 

sol·licituds i examinades totes les sol·licituds, el tribunal de beques i premis 

ha d’escollir el projecte guanyador d’acord amb el barem puntuació 

establert en l’article 4.2. d’aquests bases. 

En el cas que cap de les propostes presentades compleixin els requisits 

demanats, el tribunal pot declarar deserta la concessió de la beca. 

Si la sol·licitud la presenta una persona jurídica, el tribunal es reserva el 

dret de demanar una memòria de les activitats del sol·licitant. 

En el cas que alguns dels projectes provinguin d’una mateixa persona o 

grup investigador, el tribunal es reserva el dret de seleccionar només un 

dels projectes presentats. 

El Tribunal pot desestimar els projectes que no identifiquin correctament 

l’autor principal o l’equip investigador o que hagin estat becats en concursos 

anteriors convocats pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. 

 
4.2 Barem de puntuació  

En el cas d’aquestes beques destinades a projectes professionals, el tribunal 

avaluarà l’interès científic, la novetat, l’aplicabilitat del projecte, la 

multidisciplinarietat i la trajectòria científica de l’equip, i també l’impacte 

social i l’interès que té per al col·lectiu farmacèutic.  
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  Criteri Puntuació màxima 

Equip investigador 

(<20 punts) 

Historial i resultats previs <5 

Historial de l’investigador 

principal 
<5 

Equip diversos àmbits  

professionals 
<5 

Equip diversos nivells 

assistencials  
<5 

Projecte               

(<60 punts) 

Qualitat de la presentació 

Metodologia 
<20 

Aplicabilitat <15 

Novetat científica <5 

Interès científic professional 

farmacèutic 
<20 

Interès corporatiu              

(<20 punts) 

Reforç de programes COFB <15 

Impacte social <5 

 

4.3. Resolució i eliminació de les propostes desestimades  

El Col·legi comunicarà a tots els participants la resolució del tribunal via 

missatge personal a l’adreça electrònica facilitada. En el cas que el 

participant sigui una persona jurídica, s’informarà al farmacèutic 

coordinador del projecte. 

Les persones que obtinguin beca han de sotmetre l’evolució dels treballs a 

la supervisió del tribunal que és l’encarregat de fer-ne el seguiment. 

La resolució del concurs es publicarà al lloc web i a altres mitjans habituals 

de difusió del Col·legi (blog, twitter i la pàgina web www.cofb.org).   
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Les sol·licituds presentades i desestimades seran eliminades en el termini 

d’un any a comptar de la data de resolució del concurs.  

 

ARTICLE 5. Publicació del projecte becat  

El projecte becat serà publicat a la revista col·legial “Circular farmacèutica” 

mitjançant article elaborat pel guanyador del concurs. Aquest article ha 

d’incloure un mínim de resultats i conclusions per tal de permetre’n, si 

escau, la publicació en una revista científica amb un factor d’impacte alt. 

En cas de publicar el projecte becat en una altra revista científica, 

íntegrament o de forma parcial, el guanyador ha d’explicitar clarament que 

el treball ha obtingut una de les beques d’investigació que atorga el Col·legi 

de Farmacèutics de Barcelona.  

 
 
ARTICLE 6. Beca i pagament 

El Col·legi concedeix una beca de 9.000€ als/les guanyadors/es del 

concurs.  

El pagament es fa mitjançant xec nominatiu a la persona o entitat 

beneficiària que ha presentat la sol·licitud, de la manera següent: 

- El 50%, en el moment en que l’autor/s fa la presentació del projecte 

becat en la data que se li comunica prèviament. 

- El 50% restant, quan es lliuri l’article per publicar a la revista 

col·legial “Circular Farmacèutica”. 

Tots els investigadors que constin en la sol·licitud de beca rebran el 

certificat corresponent a l’obtenció de beca pel projecte guanyador.  
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La beca de la persona física guanyadora està sotmès a la legislació fiscal 

vigent. 

 

ARTICLE 7. Renúncia a la beca 

Si en algun moment la persona física o l'entitat beneficiària ha de renunciar 

a la beca, ho han de comunicar per escrit a l’adreça de correu electrònic 

beques@cofb.net.   

En cas que es produeixi aquesta renúncia, el tribunal pot adjudicar la beca 

al candidat/a immediatament següent que hagi obtingut més puntuació 

d’acord amb els criteris d’avaluació exposats en l’apartat 2 de l’article 4 

d’aquestes bases. 

En el cas d’haver percebut l'import de la beca, totalment o en part, la persona que 

renunciï ha de reintegrar-lo. 

 

ARTICLE 8. Seguiment i comprovació 

El Tribunal és l’òrgan encarregat de comprovar el compliment de les bases 

reguladores i de la resta de normativa aplicable.    

Les persones participants s’han d’atenir als requeriments del Tribunal i de la 

Comissió de Beques i Premis del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, que 

vagin orientats a completar la informació o la documentació proporcionada a les 

sol·licituds. 

El Tribunal pot desestimar les sol·licituds incompletes o que no compleixin el 

requeriment d’informació i/o documentació complementària. 

El Tribunal pot revisar o revocar, sempre de manera justificada, la beca ja 

concedida. 

 

 

 

mailto:beques@cofb.net
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El treball acabat s’ha de presentar abans del 29 de setembre del 2022. Ha 

de ser en llengua catalana, en suport digital i una còpia en suport paper, 

aportar una nota de premsa i un article per publicar a la Circular 

Farmacèutica segons les normes de publicació d’aquesta revista. 

L’investigador principal ha de comunicar al tribunal de beques les 

circumstàncies que puguin provocar modificacions no previstes en el 

projecte del treball. 

 

ARTICLE 9. Protecció de dades personals 

En l'execució d'aquest concurs en tot moment s’ajustarà la normativa vigent en 

matèria de protecció de dades, és a dir, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 

físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d'aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 

de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 

 

ARTICLE 10. Propietat intel·lectual i industrial 

La propietat intel·lectual i industrial derivada dels projectes presentats al 

concurs està subjecta al compliment de les disposicions legals vigents 

aplicables a aquesta matèria. 

Els participants han de garantir, amb indemnitat total del Col·legi, la 

veracitat de la informació i documentació proporcionada, i que el projecte 

no representa la vulneració de cap dret de tercers i, especialment, dels dret 

de propietat industrial i intel·lectual.  

Correspon a les persones participants, l’autoria del projecte i l’exercici dels 

drets d’explotació de l’obra en qualsevol forma i, en especial, els drets de 

reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.  
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No obstant això, la participació en el concurs comporta l’autorització 

expressa al Col·legi per publicar el projecte becat a la revista Circular 

farmacèutica, en els termes previstos als articles 5 d’aquestes bases. 

L’exercici del Col·legi, de qualsevol dret d’explotació autoritzat es farà 

sempre citant l’autoria del projecte en qüestió.  

 

ARTICLE 11. Acceptació de les bases  

La participació en el concurs comporta l'acceptació plena d’aquestes bases que han 

estat redactades conforme a les normes que regulen la concessió de beques o 

premis del Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona, 

disponibles a la web del col·legiat www.cofb.net/group/guest/transparencia.   


