
 

 

 

 

 
BECA VILA SABORIT AL MILLOR PROJECTE ORIGINAL DE RECERCA 

 

Descripció de la Beca 

 Beca bianual concedida per la Fundació Vila Saborit i la Societat Catalana de 

Psiquiatria i de Salut Mental que s’inicià l’any 2013 que se celebra el 50è aniversari 

de la Societat i que es resol durant la Jornada de Cloenda. 

 Objectiu: premiar un projecte original de recerca en l’àmbit de la psiquiatria i salut 

mental. 

 Periodicitat: anual. 

 Dotació econòmica: 3.000 euros. 

 Si el projecte finalment no es dugués a terme, haurà de tornar-se l’import íntegre 

del premi.  

 La Beca no es podrà repartir: haurà de ser atorgada a un sol projecte de recerca. 

 

Qui pot optar a la beca? 

 Soci/sòcia de la SCPiSM. 

 Especialista jove, de menys de 45 anys, o resident de darrer any que acabi la 

residència el 2023. 

 

Característiques del projecte 

 El projecte no estarà finançat per altres vies i no podrà formar part d'un projecte 

major. 

 Haurà de comptar amb l’aprovació del cap del servei i del CEIC de referència. 

 El projecte de recerca haurà de realitzar-se en un termini màxim de dos anys des 

de la seva concessió (maig 2023 a maig 2025). 

 

Documentació a enviar 

 Formulari de sol·licitud del projecte. 

 Fotocòpia del DNI i currículum del sol·licitant de la beca (investigador/a principal). 

 Aprovació del CEIC i del/a cap del servei on es desenvoluparà el projecte (si 

encara no es té l’aprovació del CEIC, al menys haurà d’haver estat enviat al CEIC i 

no s’entregarà l’import del premi fins que es tingui l’aprovació). 



 

 

 En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació es pot 

incorporar a l’annex (dos annexes com a màxim). 

 

Termini per presentar el projecte 

 Data límit: 30 d’abril del 2023 (inclòs). 

 La presentació del projecte es farà enviant tota la documentació en format word 

per correu electrònic a xaviernieves@academia.cat. 

 

Lliurament de la beca 

 La beca serà lliurada en el transcurs de la Cloenda de la Societat Catalana de 

Psiquiatria i Salut Mental del 2023. 

 La persona que es presenti a la beca haurà d’inscriure’s a les Jornades de 

Cloenda del 2023. 

 El jurat estarà format per membres de la Junta de la Societat Catalana de 

Psiquiatria i Salut Mental i per coordinadors i coordinadores dels grups de treball 

de la Societat. 

 No es podrà formar part del jurat si s’opta a la beca.  

 La beca podrà declarar-se deserta. La decisió del Jurat serà inapel·lable, i no es 

farà difusió de les puntuacions assignades als projectes presentats, excepte a títol 

individual i referida al propi projecte presentat, en cas de demanar-ho. 

 Una vegada completat el projecte premiat, els resultats es presentaran en forma de 

comunicació oral en la jornada de Cloenda. 

 La propietat intel·lectual, tant del treball com dels resultats assolits, pertany a 

l’autor/a, el qual haurà de fer constar la subvenció de la Beca SCPiSM en tots els 

documents, publicacions o difusions que efectuï del treball o dels resultats assolits. 

 Qualsevol incidència en el desenvolupament de la recerca serà dirimida per la 

Junta de la SCPiSM. 

 Pel fet de presentar-se, tots els i les concursants accepten les bases de la beca. 
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