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BEQUES I PREMIS DE LA SOCIETAT CATALANA DE CIRURGÍA ORTOPÈDICA 

I TRAUMATOLOGIA 2022 

 
La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT) convoca les 

següents beques i premis per als seus socis, que es lliuraran durant el XXXIVè Congrés 

de la SCCOT. 

 

1. BECA Dr. JOSEP TRUETA D’AJUT A LA RECERCA 

 
2. BECA D’AJUT PER A TESI DOCTORAL 

 
3. PREMI A LA MILLOR TESI DOCTORAL FINALITZADA 

 
4. CONCURS DE CASOS CLÍNICS PER A RESIDENTS DE CIRURGIA 

ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA 

 
5. PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ ORAL DEL CONGRÉS DE LA 

SCCOT 

 
6. PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ TIPUS PÒSTER DEL CONGRÉS 

DE LA SCCOT 

 
7. PREMI PER A PROJECTES DE COL·LABORACIÓ INTERNACIONAL 

 
8. BORSES DE VIATGE PER A ESTADES A CENTRES HOSPITALARIS. 
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1. BECA Dr. JOSEP TRUETA DE RECERCA 
Bases de la convocatòria 

PRIMERA.- Objecte de la convocatòria. 

La SCCOT convoca una beca d'ajut a la recerca amb l’objecte de facilitar suport 

econòmic per a la realització de projectes en l'àrea de Cirurgia Ortopèdica i 

Traumatologia (COT). 

 
SEGONA.- Àrees i línies temàtiques. 

Les àrees i línies temàtiques sobre les quals hauran de versar els projectes de recerca 

tindran relació amb la COT tant en l`àmbit clínic com en el de les ciències bàsiques i 

experimentals. 

 
TERCERA.- Requisits dels sol·licitants. 

Les beques d'ajut a la recerca estan dirigides a metges per desenvolupar programes 

de recerca en el marc d’universitats, hospitals, empreses o centres als que estiguin 

adscrits. 

L’investigador ha de realitzar la seva activitat professional a Catalunya, ser llicenciat en 

Medicina o Medicina i Cirurgia i ser especialista o especialista en formació en COT. 

L'investigador ha d’estar inscrit i present al congrés ja que haurà de fer la defensa 

pública del treball durant el congrés de la Societat. 

L'investigador sol·licitant haurà de ser soci numerari de la SCCOT. Si es tracta d’un 

equip investigador, al menys l’investigador sol·licitant i el 50% de l’equip han de ser 

socis de la SCCOT. 

 
QUARTA.- Àmbit. 

L'àmbit de la convocatòria és Catalunya. 

 
CINQUENA.- Documentació a presentar. 

Per optar a la beca d’ajut, els interessats hauran de remetre la següent documentació: 

1. Carta dirigida a la junta directiva sol·licitant la beca d’investigació. 

2. DNI/NIE de l’investigador principal i de tots els membres de l’equip. 

3. Còpia del títol de llicenciatura i d’especialista de l’investigador principal (no aplica 

als metges en formació). 

4. Currículum Vitae Abreujat (https://cvn.fecyt.es/) de l’investigador i de la resta de 

membres de l’equip. 

5. Memòria del projecte de recerca. L'estructura recomanada s'ha de realitzar amb 

font Arial a mida 12 punts, incloent un pressupost detallat, cronograma de les 

activitats i tasques a desenvolupar per cada un dels membres del grup. El text 

tindrà una extensió màxima de 25 pàgines i com a mínim els apartats següents: 

- Introducció i justificació del projecte. 

https://cvn.fecyt.es/
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- Bibliografia rellevant. 

- Hipòtesi i Objectius. 

- Material i Mètodes. 

- Limitacions de l’estudi. 

- Aspectes ètics. 

- Pla de treball. 

- Cronograma. 

- Pressupost detallat. 

6. En la redacció del treball s’ha d’evitar fer referències que puguin identificar als 

autors o els seus llocs de treball. 

7. Si el treball s’ha de realitzar en el marc d'una universitat, hospital, empresa o 

institut de recerca al qual el sol·licitant estigui adscrit, es requereix una carta de 

presentació del centre en què constin les circumstàncies de l'adscripció del 

sol·licitant. 

8. Certificat d’aprovació de l’estudi per la Comissió d'Ètica del centre en què es 

realitzarà la recerca o documentació que acrediti que no es precisa. 

9. Si el sol·licitant està en possessió de qualsevol tipus de beca o ajut econòmic, ha 

d’indicar la institució que el concedeix, el motiu i la quantia del mateix. 

10. La documentació presentada haurà d’estar escrita en llengua catalana. 

 
Les sol·licituds i la documentació presentades per a aquesta convocatòria que no hagin 

obtingut ajuts seran destruïdes al mes de fer-se pública la decisió. 

 
SISENA.- Dotació. 

L'ajut serà atorgat al responsable del projecte. La dotació econòmica ascendirà a una 

quantitat global de 10.000 euros. La dotació econòmica s’entén sempre com a import 

brut. La durada de l'ajut serà de dos anys naturals des de la data de la seva acceptació i 

formalització. L'import es distribuirà durant la realització de la recerca de la següent 

manera: 20% a la signatura d'acceptació, el 40% el 12è mes, i el 40% restant, al 

lliurament de la memòria final, tot això sotmès a la normativa fiscal espanyola vigent. 

Tots els pagaments, a excepció del primer, s’efectuaran al presentar la corresponent 

memòria de seguiment a la Junta directiva. Quan sigui necessari per les circumstàncies 

i la dimensió del projecte, aquest es podrà perllongar un màxim d'un any, prèvia 

autorització de la SCCOT, però sense dotació econòmica. 

 
SETENA.- Compatibilitat amb altres ajudes. 

Les ajudes concedides en virtut d’aquestes bases seran compatibles amb qualsevol 

altra ajuda econòmica per a la mateixa finalitat, excepte les beques de la SCCOT, “Beca 

d’ajut per a tesi doctoral” i “el Premi a la millor tesi doctoral finalitzada”. 
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Serà compatible amb qualsevol ajuda econòmica sempre que el total de les ajudes 

percebudes no superi el cost de l’activitat que finança. 

 
VUITENA.- Resolució de les sol·licituds. 

L’avaluació inicial dels projectes de recerca que es presentin i la concessió dels ajuts a 

la recerca, serà realitzada per 8 membres de la Junta, podent comptar amb 

l’assessorament dels especialistes que consideri oportú. En aquesta avaluació es 

tindran en compte l’experiència del sol·licitant en el tema, la seva qualitat científico- 

tècnica, la viabilitat i aplicabilitat social i la qualitat de la presentació realitzada durant 

el congrés de la Societat. 

Si una proposta tingués relació directa o indirecta amb un membre de la Junta, aquest 

no participaria en el procés d’avaluació. 

La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat podrà declarar compartit o desert el 

premi. 

La resolució es farà pública durant l'Assemblea ordinària de la SCCOT que es celebrarà 

durant el present Congrés de la SCCOT. Així mateix es comunicarà a tots els sol·licitants 

i es difondrà a la pàgina web i, si s’escau, a través d’altres mitjans de comunicació. 

Es donarà un document acreditatiu de la concessió de la beca o premi. 

 
NOVENA.- Difusió i publicitat. 

El receptor de la beca haurà de presentar un resum dels resultats preliminars en el 

proper congrés de la Societat així com un resum del treball a mode d'article, que 

s'adequarà a les normes d'edició de la revista de la SCCOT, un cop finalitzat. 

Si algun dels treballs fos objecte de tesis doctoral, la SCCOT respectarà els terminis 

establerts per la presentació i defensa de la mateixa abans de procedir a la seva 

publicació. L’autor és lliure de publicar el treball en revistes especialitzades, fent 

constar la seva realització sota els auspicis de la SCCOT. 

 
DESENA.- Formalització de les sol·licituds i terminis de presentació. 

La documentació a què fa referència la base cinquena, s’haurà de remetre abans del  

dia 20 de març de 2022 en una de les dos formes següents: 

a) Mitjançant correu electrònic al secretari de la Societat (secretaria@sccot.cat). 

b) Correu ordinari dirigit a: 

President de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 

"Beca d'ajut a la recerca" 

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. 

C / Major de Can Caralleu, 1-7. 08017 Barcelona 
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ONZENA.- Normes. 

Pel fet de concórrer a aquesta convocatòria, es consideren acceptades pels  

participants les normes establertes en les anteriors bases. En cas d’incompliment de  

les mateixes, la beca quedarà automàticament sense efecte, i s’haurà de restituir el 

rebut fins a aquest moment. 
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2. BECA D’AJUT PER A TESI DOCTORAL 

Bases de la convocatòria 

PRIMERA.- Objecte de la convocatòria 

La SCCOT convoca una beca d'ajut per fomentar la realització de tesis doctorals en 

l’àmbit de la COT. 

 
SEGONA.- Requisits dels sol·licitants 

Per optar a aquestes baques els sol·licitants hauran de reunir els requisits següents: 

1. Ser membre de la SCCOT amb una antiguitat superior a un any en el moment de 

presentar la sol·licitud. 

2. Tenir inscrit un projecte de tesi doctoral en qualsevol universitat catalana. 

3. Realitzar la lectura de la Tesi durant el període juny 2022 a maig 2023. 

4. La finalitat de l'ajut ha de ser exclusivament per sufragar les despeses derivades   

de la realització de la tesi doctoral. 

 
TERCERA.- Formalització de les sol·licituds i terminis de presentació. 

La sol·licitud i la documentació s’enviaran per correu electrònic al secretari de la 

Societat  (secretaria@sccot.cat) abans del 20 de març de 2022. 

 
QUARTA.- Documentació a presentar. 

Els candidats hauran de presentar la següent documentació: 

1. Carta dirigida a la Junta Directiva de la SCCOT sol·licitant l'ajut. 

2. Document en el que consti: 

- Títol de la tesi. 

- Doctorand. 

- Director/a. 

- Data de lectura prevista, si es coneix. 

- Universitat on està inscrita 

3. Carta del Director/a de la Tesi certificant la veracitat de les dades enviades. 

4. Resum del projecte de Tesis Doctoral entre 350 i 500 paraules. 

5. Fotocòpia del DNI/NIE. 

6. La documentació presentada haurà d’estar escrita en llengua catalana. 

 
En cas que la documentació aportada no reuneixi totes les dades que s’exigeixen en 

aquestes bases, es demanarà a l’interessat que, en el termini de 10 dies, esmeni la  

falta o acompanyi el document corresponent, amb l’advertiment que, en cas de no fer- 

ho així, s’arxivarà la seva sol·licitud sense més tràmits. 

Les dades i la informació subministrades pel candidat a la beca tenen caràcter 

confidencial i queda, així, garantida, la més absoluta discreció i reserva de les 

esmentades dades. 
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CINQUENA.- Dotació 

L’ajuda consisteix en una quantitat fixa de 1.000 euros. La dotació econòmica s’entén 

sempre com a import brut. L’import de la beca s’abonarà mitjançant xec nominatiu a 

nom de l'interessat un cop realitzada la lectura de la tesi. Per poder rebre l’ajut el 

doctorand haurà de remetre a la societat la certificació de data de lectura. 

 
SISENA.- Resolució de les sol·licituds 

El jurat està format per 8 membres de l’actual Junta Directiva de la SCCOT. La decisió 

del jurat serà inapel·lable. El jurat podrà declarar compartit o desert el premi. 

La resolució es farà pública durant l'Assemblea ordinària de la SCCOT que es celebrarà 

durant el XXXIVè Congrés de la SCCOT. Així mateix es comunicarà a tots els sol·licitants 

i es difondrà a la pàgina web i, si s’escau, a través d’altres mitjans de comunicació. 

Es donarà un document acreditatiu de la concessió de la beca o premi. 

 
SETENA.- Compatibilitat amb altres ajudes 

Les ajudes concedides en virtut d’aquestes bases, seran compatibles amb altres ajudes 

econòmiques per a la mateixa finalitat, excepte les beques de la SCCOT, “Beca Dr. 

Josep Trueta de recerca” i “el Premi a la millor tesi doctoral finalitzada”. 

 
VUITENA.- Difusió i publicitat 

L'adjudicatari de la beca estarà obligat a publicar un resum de la tesi a la revista de la 

SCCOT i a fer una presentació de la mateixa durant una de les sessions ordinàries de 

l’acadèmia o al congrés de la SCCOT. 

Tant en la tesi doctoral com en la publicació dels resultats que siguin conseqüència del 

gaudi d’aquestes beques, s’haurà de fer constar explícitament la col·laboració de la 

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. 

 
NOVENA.- Control i seguiment 

L’acceptació de la beca per part del beneficiari comportarà l’acceptació de totes i 

cadascuna de les bases d’aquesta convocatòria. 

La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia es reserva el dret 

d’inspecció, seguiment i control de compliment de les seves obligacions per part del 

perceptor de la beca. 

En cas d’incompliment de les condicions de la beca, l'adjudicatari haurà de tornar 

l’import íntegre de l’ajuda, amb l’aplicació dels interessos corresponents. En aquest  

cas la SCCOT es reservarà el dret de no concedir més tipus d’ajuts o de beques al 

beneficiari. 
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3. PREMI A LA MILLOR TESI DOCTORAL FINALITZADA 

Bases de la convocatòria 

PRIMERA.- Objecte de la convocatòria. 

La SCCOT convoca el premi a la Millor Tesi Doctoral finalitzada en l’àrea de COT. 

 
SEGONA.- Requisits del treball. 

Podran aspirar a aquest premi qualsevol Tesi Doctoral que compleixi les següents 

bases: 

1. La Tesi ha d'haver estat defensada en els darrers 2 cursos acadèmics (maig 2020- 

maig 2022). 

2. Ser membre de la SCCOT amb una antiguitat superior a un any en el moment de 

presentar la sol·licitud. 

3. No podran optar a premi els treballs en els que el doctorand sigui membre de la 

junta directiva de la SCCOT. 

4. La temàtica de la Tesi haurà de ser de l’àmbit de la COT, acceptant-se tant treballs 

clínics com de ciències bàsiques. 

5. L’aspirant haurà de presentar la seva Tesi a la Taula Rodona de Tesis Doctorals del 

Congrés (temps màxim d’exposició 10 minuts). 

6. Totes aquelles tesis que participin de dita taula, entraran automàticament en la 

convocatòria d’aquest premi. 

 
TERCERA.- Documentació a presentar. 

Per optar al premi, els interessats hauran de remetre la següent documentació: 

1. Carta dirigida a la junta directiva sol·licitant el premi a la millor Tesi Doctoral. 

Mitjançant correu electrònic al secretari de la Societat (secretaria@sccot.cat). 

2. La Tesi serà enviada en format PDF al mateix correu i també a l’adreça 

secretaria@sccot.cat abans del dia 20 de març de 2022. 

3. Resum de la tesi doctoral entre 350 i 700 paraules. 

4. La documentació presentada haurà d’estar escrita en llengua catalana. 
 

 
QUARTA.- Dotació. 

El Premi serà atorgat al doctorand. La dotació econòmica ascendirà a una quantitat 

global de 1000 euros. La dotació econòmica s’entén sempre com a import brut. 

Aquest premi és incompatible amb la beca Josep Trueta. 

 
CINQUENA.- Resolució de les sol·licituds. 

Es valoraran els següents criteris: a) originalitat (20 punts), es valorarà de forma 

negativa 

la presència de treballs similars previs a Pubmed; b) Grau d'impacte científic (30 

mailto:secretaria@sccot.cat
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punts): es tindrà en compte, si els resultats han estat publicats, l'impact factor de la 

revista i el nombre de citacions de l'article; c) Rigor i qualitat científica (30 punts): es 

valorarà el nivell d'evidència del treball, la claredat en l’exposició́ dels objectius del 

treball...etc. d) Presentació (20 punts). 

El jurat està format pels membres de l’actual Junta Directiva de la SCCOT. La decisió   

del jurat serà inapel·lable. El jurat podrà declarar compartit o desert el premi. 

La resolució es farà pública durant l'Assemblea ordinària de la SCCOT que es celebrarà 

durant el XXXIVè Congrés de la SCCOT. Així mateix es comunicarà a tots els sol·licitants 

i es difondrà a la pàgina web i, si s’escau, a través d’altres mitjans de comunicació. 

Es donarà un document acreditatiu de la concessió de la beca o premi. 

La llista de les Tesis que han optat a premi serà publicada a la web de la SCCOT. 

 
SISENA.- Difusió i publicitat 

El resum de la tesi presentat en l’actual convocatòria es publicarà a la revista de la 

SCCOT. La SCCOT respectarà els terminis establerts en el cas de que la tesi estigui sota 

secret empresarial abans de procedir a la seva publicació. 

 
SETENA.- Compatibilitat amb altres ajudes 

Les ajudes concedides en virtut d’aquestes bases, seran compatibles amb altres ajudes 

econòmiques per a la mateixa finalitat, excepte les beques de la SCCOT, “Beca Dr. 

Josep Trueta de recerca” i “Beca d’ajut per a tesi doctoral”. 

 
VUITENA.- Normes. 

Pel fet de concórrer a aquesta convocatòria, es consideren acceptades pels  

participants les normes establertes en les anteriors bases. 
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4. CONCURS DE CASOS CLÍNICS PER A RESIDENTS DE CIRURGIA ORTOPÈDICA I 
TRAUMATOLOGIA 

 
Bases de la convocatòria 

Primera.- Objecte de la convocatòria. 

La SCCOT convoca el Concurs de Casos Clínics per a Residents COT del XXXIVè Congrés 

de la SCCOT. 

 
Segona.- Requisits dels sol·licitants. 

El defensor del cas clínic ha de ser: 

- Membre de la SCCOT 

- Resident 

- Inscrit al congrés 

 
Es pot enviar un màxim d'un cas clínic per resident. 

El cas clínic podrà ser signat, com a màxim, per 4 residents i un únic adjunt. 

 
Tercera.- Documentació a presentar. 

Per optar al premi, els interessats hauran de remetre la següent documentació: 

Enviar un resum del cas (màxim 350 paraules) en format PDF al correu 

residents@sccot.cat o vocalresidentssccot@gmail.com abans del dia 20 de març de 

2022. 

La documentació presentada haurà d’estar escrita en llengua catalana. 

 
QUARTA.- Dotació. 

L’ajuda consisteix en una quantitat fixa de 1.000 euros. La dotació econòmica s’entén 

sempre com a import brut. L’import de la beca s’abonarà mitjançant xec nominatiu a 

nom de l'interessat. 

 
CINQUENA.- Resolució de les sol·licituds. 

Es seleccionaran els millors casos clínics. S'hauran de defensar el dia assenyalat en el 

programa oficial del congrés. S'informarà de la selecció per correu electrònic. La 

defensa consistirà en 4 minuts d'exposició + 2 minuts de preguntes. 

Les presentacions hauran d’estar en format Power Point. 

Els casos clínics no seleccionats podran optar a cartell científic si el primer autor ho 

sol·licita. El jurat estarà format per entre 3 i 6 membres del comitè científic del congrés 

de la SCCOT. 

mailto:residents@sccot.cat
mailto:vocalresidentssccot@gmail.com
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SISENA.- Normes. 

Pel fet de concórrer a aquesta convocatòria, es consideren acceptades pels  

participants les normes establertes en les anteriors bases. 

5. PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ ORAL DEL CONGRÉS DE LA SOCIETAT 

Bases de la convocatòria 

PRIMERA.- Objecte de la convocatòria. 

La SCCOT convoca el premi a la millor comunicació oral del XXXIVè congrés de la 

SCCOT. 

 
SEGONA.- Requisits dels sol·licitants. 

El defensor i primer signant de la comunicació han de ser: 

- Membre de la SCCOT 

- Inscrit al congrés 

 
TERCERA.- Dotació. 

L’ajuda consisteix en una quantitat fixa de 1.000 euros. La dotació econòmica s’entén 

sempre com a import brut. L’import de la beca s’abonarà mitjançant xec nominatiu a 

nom de l'interessat. 

 
QUARTA.- Resolució de les sol·licituds. 

Els guanyadors seran seleccionats entre les comunicacions orals presentades al 

congrés. 

El jurat estarà format per entre 3 i 6 membres del comitè científic del congrés de la 

SCCOT. 

 
CINQUENA.- Normes. 

Pel fet de concórrer a aquesta convocatòria, es consideren acceptades pels  

participants les normes establertes en les anteriors bases. 
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6. PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ TIPUS PÒSTER DEL CONGRÉS DE LA SOCIETAT 

Bases de la convocatòria 

PRIMERA.- Objecte de la convocatòria. 

La SCCOT convoca el premi a la millor comunicació tipus pòster del XXXIVè congrés de 

la SCCOT. 

 
SEGONA.- Requisits dels sol·licitants. 

El signant del pòster ha de ser: 

- Membre de la SCCOT 

- Inscrit al congrés 

 
TERCERA.- Dotació. 

L’ajuda consisteix en una quantitat fixa de 1.000 euros. La dotació econòmica s’entén 

sempre com a import brut. L’import de la beca s’abonarà mitjançant xec nominatiu a 

nom de l'interessat. 

 
QUARTA.- Resolució de les sol·licituds. 

Els guanyadors seran seleccionats entre les comunicacions tipus pòster presentades al 

congrés. 

El jurat estarà format per entre 3 i 6 membres del comitè científic del congrés de la 

SCCOT. 

 
CINQUENA.- Normes. 

Pel fet de concórrer a aquesta convocatòria, es consideren acceptades pels  

participants les normes establertes en les anteriors bases 
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7. PREMI PER A PROJECTES DE COL·LABORACIÓ INTERNACIONAL 

 
Bases de la convocatòria 

 
PRIMERA.- Objecte de la convocatòria. 

La SCCOT convoca el premi a dos projectes de treball i/o activitat en l’àmbit de la 

col·laboració internacional en recerca, universitari, o en treball de camp de la 

especialitat de COT, previstos en països en desenvolupament. 

 
SEGONA.- Requisits dels sol·licitants. 

Per optar a aquest premi els sol·licitants hauran de reunir els requisits següents: 

- Membre de la SCCOT 

- Inscrit al congrés 

 
TERCERA.- Documentació a presentar. 

Els candidats a l’ajuda hauran de presentar un resum, entre 350 i 750 paraules, del 

projecte identificant el centre i país on van, l’organització col·laboradora (si és el cas) 

així com la seva motivació personal. 

La documentació presentada haurà d’estar escrita en llengua catalana. 

La sol·licitud i la documentació s’enviaran per correu electrònic al secretari de la 

Societat (secretaria@sccot.cat) abans del 20 de març de 2022. 

 
QUARTA.- Dotació. 

Les ajudes consisteixen en una quantitat fixa de 1.000 euros. La dotació econòmica 

s’entén sempre com a import brut. L’import del premi s’abonarà mitjançant xec 

nominatiu a nom de l'interessat. 

 
CINQUENA.- Difusió i publicitat 

Els guanyadors d’aquest premi hauran de presentar un resum de les activitats 

realitzades a la Vocalia de Cooperació Internacional per a la seva divulgació a la revista 

de la SCCOT. 

 
SISENA.- Resolució de les sol·licituds. 

El jurat està format pels membres de l’actual Junta Directiva de la SCCOT. La decisió   

del jurat serà inapel·lable. El jurat podrà declarar compartit o desert el premi. 

La resolució es farà pública durant l'Assemblea ordinària de la SCCOT que es celebrarà 

durant el XXXIVè Congrés de la SCCOT. Així mateix es comunicarà a tots els sol·licitants 

i es difondrà a la pàgina web i, si s’escau, a través d’altres mitjans de comunicació. 

Es donarà un document acreditatiu de la concessió de la beca o premi. 
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SETENA.- Normes 

Pel fet de concórrer a aquesta convocatòria, es consideren acceptades pels  

participants les normes establertes en les anteriors bases. 



Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears 

 

 

8. BORSES DE VIATGE PER A ESTADES A CENTRES HOSPITALARIS. 
 

PRIMERA.- Objecte de la convocatòria. 

La present convocatòria té per objecte l’adjudicació de 2 borses de viatge per a 

estades a centres hospitalaris espanyols de fora de Catalunya o de l’estranger, i és 

dirigida a membres residents de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i 

Traumatologia (SCCOT). 

 
SEGONA.- Requisits dels sol·licitants. 

Per optar a aquesta beca els sol·licitants hauran de reunir els requisits següents: 

 
Per optar a aquestes baques els sol·licitants hauran de reunir els requisits següents: 

1. Ser membre de la SCCOT amb una antiguitat superior a un any en el moment de 

presentar la sol·licitud. 

2. No haver gaudit d’una beca de viatge atorgada per la SCCOT els últims dos anys 

anteriors a aquesta convocatòria. 

3. La finalitat de l'estada al centre hospitalari ha de ser exclusivament per motius 

formatius del sol·licitant. 

4. La durada del viatge ha de ser d’un mes com a mínim en tots els casos, durant els 

12 mesos posteriors a la resolució d’aquesta ajuda. 

5. Assistència a un mínim del 50% de les sessions realitzades del Curs de Formació de 

la SCCOT. 

 
TERCERA.- Documentació a presentar. 

Per optar al premi, els interessats hauran de remetre la següent documentació: 

1. Carta dirigida a la junta directiva sol·licitant l’ajut. 

2. Justificació i objectius de l’estada al centre hospitalari. Entre 200 i 350 paraules. 

3. Document acreditatiu d’acceptació per part del centre on es realitzarà l’estada 

formativa. 

4. Carta del Cap de Servei i/o de la comissió de docència del centre de treball (en cas 

que es tracti d’un metge en formació) en la que es reflexi l’acceptació per part del 

centre d’orígen a realizar aquesta estada formativa. 

5. Acreditació del coneixement de la llengua del país on es realitzarà l’estada 

formativa. 

6. Fotocòpia del DNI. 

5.   La documentació presentada haurà d’estar escrita en llengua catalana. 
 

 
La sol·licitud i la documentació s’enviaran per correu electrònic al secretari de la 

Societat (secretaria@sccot.cat) abans del 20 de març de 2022. 
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QUARTA.- Dotació. 

Les ajudes consisteixen en una quantitat fixa de 1500 euros. 

L’import de la borsa de viatge s’abonarà mitjançant xec nominatiu a nom de 

l'interessat en una sola partida els mesos següents a la tornada de l’estada formativa. 

Aquest import estarà sotmès a les corresponents retencions fiscals i serà entregat a 

l’interessat una vegada firmat el corresponent rebut acreditatiu. 

L’interessat haurà de presentar un document que acrediti haver completat l’estada 

formativa al centre hospitalari per rebre aquest ajut. 

 

CINQUENA.- Difusió i publicitat 

Els guanyadors d’aquest premi hauran de presentar un resum de les activitats 

realitzades per a la seva divulgació a la revista de la SCCOT. 

 
SISENA.- Resolució de les sol·licituds. 

El jurat està format pels membres de l’actual Junta Directiva de la SCCOT. La decisió   

del jurat serà inapel·lable. El jurat podrà declarar compartit o desert el premi. 

La resolució es farà pública durant l'Assemblea ordinària de la SCCOT que es celebrarà 

durant el XXXIVè Congrés de la SCCOT. Així mateix es comunicarà a tots els sol·licitants 

i es difondrà a la pàgina web i, si s’escau, a través d’altres mitjans de comunicació. 

Es donarà un document acreditatiu de la concessió de la beca o premi. 

 
SETENA.- Normes 

Pel fet de concórrer a aquesta convocatòria, es consideren acceptades pels  

participants les normes establertes en les anteriors bases. 


