
La Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia 

Clínica (SCAIC) convoca la BEC-AT Allergy 

Therapeutics. 

L’objectiu de la BEC-AT és contribuir a transformar 

una comunicació presentada a un congrés, en un 

article científic. El procés editorial serà guiat per 

professionals experts en medical writing que 

assessorarà als autors fins la presentació a la revista 

científica.
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Requisits

de participació:

1. Podrà optar a la BEC-AT qualsevol soci de la SCAIC, autor d’una comunicació

presentada y acceptada en un congrés nacional o internacional, durant el període

comprès entre setembre 2021 y setembre 2022.

2. S’admetran estudis clínics o d’investigació translacional.

3. Només s’admetrà una sol·licitud per persona i comunicació.

4. Quedaran exclosos:

• Casos clínics únics

• Estudis premiats en convocatòries anteriors

• Estudis finançats o executats, total o parcialment, per institucions amb ànim de

lucre

• Professionals premiats en convocatòries prèvies

Per optar a la BEC-AT:

Enviar la sol·licitud per correu electrònic a la secretaria tècnica de la SCAIC

(secretariascaic@gmail.com), adjuntant:

a. Una breu presentació de l’autor (cv, telèfon i e-mail de contacte)

b. Còpia del resum (tal i com es va presentar al congrés). Es pot adjuntar material

suplementari per a que el jurat pugui avaluar millor l’estudi.

c. Còpia del correu confirmatori de la comunicació acceptada pel congrés.

La data límit d’acceptació de sol·licituds finalitza el 24 de setembre a les 23:59h.
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Condicions generals:

1. El jurat avaluador estarà format per dos membres de la Junta Directiva de la SCAIC i un

representant del Departament Mèdic d’Allergy Therapeutics. Avaluaran les sol·licituds

presentades i decidiran, per votació, la concessió de la beca.

2. En el suposat que el jurat consideri que els projectes presentats no tenen la suficient

qualitat científica, la beca es podrà declara deserta.

3. La resolució de la BEC-AT es donarà a conèixer durant la jornada inaugural de la SCAIC,

que es celebrarà el 6 d’octubre de 2022.

4. La SCAIC facilitarà les dades de contacte de la persona premiada a l’empresa

promotora de la BEC-AT i aquesta, contactarà i informarà al becat sobre el procés.

5. Durant el procés editorial es realitzarà un seguiment trimestral.

6. El termini màxim per dur a terme la publicació del treball presentat serà de 12 mesos

(fins la submission). En el suposat que, sense causa justificada, passat un any l’edició

de l’article no hagi progressat, la beca podrà ser cancel·lada.

7. S’anomenarà el premi BEC-AT i la contribució dels equips participants (empresa editora

especialitzada i promotor) en l’apartat d’agraïments de la publicació.

8. Un cop publicat l’article, Allergy Therapeutics, podrà fer-ne ús per a la promoció del

projecte BEC-AT.


