
 

 

 

Bases del concurs de beques col·legials que convoca la Junta de 

Govern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, corresponents a 

l’any 2017 

 

 

ARTICLE 1 

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona convoca dues beques destinades 

a projectes professionals i una beca a innovació. 

Les beques per projectes professionals, es convoquen per ajudar el 

desenvolupament de projectes relacionats amb l’atenció i la recerca 

farmacèutiques, en l’àmbit de les activitats professionals de l’àrea de la 

farmàcia: anàlisi, alimentació i nutrició, atenció primària, dermofarmàcia i 

productes sanitaris, distribució, hospitals, plantes medicinals i homeopatia, 

indústria, investigació i docència, oficina de farmàcia, ortopèdia i salut 

pública. Cada una d’aquestes beques té una dotació de 9.000 €. 

La beca per innovació està destinada a premiar projectes innovadors en 

l’àmbit de productes, de serveis, de processos, de màrqueting o 

d’organització, el resultat dels quals faci augmentar el valor afegit de 

l’exercici professional farmacèutic. Aquesta beca té una dotació també 

de 9.000 €. 

Els projectes que opten a la beca d’innovació han de tenir una translació 

clara a qualsevol dels àmbits professionals. 

Totes les beques tenen una durada màxima d’un any que ha de coincidir 

amb el curs acadèmic 2017/18.  

A les sol·licituds, cal fer constar si la beca opta a la convocatòria de 

projectes professionals o a la d’innovació.  

 

ARTICLE 2 

L’investigador principal del projecte ha de ser un farmacèutic col·legiat al 

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona en el moment d’obrir la convocatòria. 

Hi poden concórrer farmacèutics a títol individual o a títol institucional, 

organismes o entitats que encapçalen un projecte pluridisciplinari.  

El projecte becat s’ha de realitzar dins de la província de Barcelona. 

 

ARTICLE 3 

La documentació per optar a la beca es pot obtenir directament al web de 

col·legiats http://www.cofb.net  

http://www.cofb.net/


A la sol·licitud hi han de constar les dades d’identificació de l’investigador 

principal i dels coinvestigadors, la proposta de treball (introducció, 

objectius, material i mètode, pla de treball, pressupost, declaració d’altres 

fonts de finançament i bibliografia), el currículum del farmacèutic 

investigador principal i de l’equip investigador  

En el cas d’optar a la beca d’innovació, s’ha de presentar la memòria 

econòmica que defineix el pla de negoci. 

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.  

Els treballs que opten a la beca no hauran 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.  

En el cas de la beca d’innovació, no acceptarà projectes transferits o que 

tinguin compromesa la llicència amb alguna organització o empresa. 

Les sol·licituds s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça 

beques@cofb.net; es podrà presentar també en un sobre al Registre del 

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. 

El termini de presentació de sol·licituds acaba a les 18 hores del dia 

18 de maig del 2017  

 

ARTICLE 4 

Examinada la documentació, el tribunal de beques ha de resoldre el concurs 

en els dos mesos següents a la data límit de presentació de les sol·licituds. 

En el cas de les beques destinades a projectes professionals, el Tribunal 

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

multidisciplinaritat i la trajectòria científica de l’equip, així com l’impacte 

social i l’interès per al col·lectiu farmacèutic.  

En el cas de la beca d’innovació, s’avaluarà a més, la capacitat de 

comercialització. 

En el cas que les propostes presentades no compleixin els requisits 

demanats, el tribunal pot declarar la convocatòria deserta. 

 

ARTICLE 5 

El Col·legi informarà els interessats de la resolució del tribunal per via de 

notificació personal, a l’adreça de correu electrònic facilitada.  

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

la supervisió del tribunal que en farà el seguiment. 

Les sol·licituds presentades i desestimades seran eliminades en el termini 

de dos mesos a comptar de la data de resolució del concurs.  

mailto:beques@cofb.net


 

ARTICLE 6 

La dotació de les beques es fa efectiva en dos terminis: la meitat al 

començament del treball i l’altra meitat després de presentar-lo i d’haver 

obtingut l’informe favorable i el vist-i-plau del tribunal. Els pagaments es 

fan a la persona física o a la institució, organisme o entitat sol·licitant. 

 

ARTICLE 7 

El treball acabat s’ha de presentar abans del 20 de setembre del 2018 

com a data màxima. Ha de ser en llengua catalana, en suport digital i una 

còpia en suport paper, juntament amb una nota de premsa i un article per 

publicar a la Circular Farmacèutica segons les normes de publicació. 

 

ARTICLE 8 

Deures del becari 

1. Si el sol·licitant és una persona física, ser farmacèutic inscrit en el 

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona en el moment en què s’obre la 

convocatòria.  

2. Si el sol·licitant és una persona jurídica, justificar que el coordinador del 

projecte és un farmacèutic inscrit en el Col·legi de Farmacèutics de 

Barcelona. 

3. Presentar la documentació convenientment formalitzada. 

4. Informar periòdicament de l’evolució del treball. 

5. Lliurar el treball acabat en el termini fixat de durada de la beca. 

6. En cas de renunciar a la beca o de no acabar el treball , reemborsar al 

Col·legi la quantitat percebuda. 

7. Comunicar a la Comissió de Beques del Col·legi de Farmacèutics de 

Barcelona les circumstàncies que puguin ocasionar modificacions no 

previstes en el projecte del treball. 

8. Els autors del projecte finalment becat, en cas de publicar-la íntegrament  o de 

manera parcial en un altre revista científica, hauran d’explicitar en la mateixa 

que el treball ha estat finançat amb una beca del COFB. 

 

 

ARTICLE 9 

El Col·legi es reserva el dret de publicar els treballs becats en la revista 

“Circular farmacèutica”. Les condicions de publicació s’han d’especificar 

abans de la concessió definitiva de la beca. En qualsevol cas, ha d’incloure 

un mínim de resultats i conclusions. En les condicions esmentades, es 

podran acceptar resultats preliminars o de forma resumida amb l’objectiu de 

permetre’n la seva publicació en una revista científica d’alt factor d’impacte.  

 

 


