
 

 
 

III AJUTS a la RECERCA en ARTROSI 
CAMFiC i Bioibérica 2014 

 
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i Bioibérica convoquen 

els ajuts als 3 millors projectes de recerca sobre artrosi, dotats amb 1.000€ cadascun. 

 

Bases 

 

 Els treballs hauran de realitzar-se en recerca sobre l’artrosi en atenció primària 

 La concessió dels Ajuts es farà pública el 6 de novembre de 2014 

 

 

Requisits 

 

 Almenys el 75% dels membres dels equips investigadors que optin als Ajuts 

hauran de pertànyer a CAMFiC i l’investigador principal haurà de ser-ne soci.  

 

 

Condicions 

 

 Els treballs hauran de ser originals i inèdits, sense haver estat publicats 

prèviament 

 Els projectes seran avaluats per un Jurat de 3 membres, 2 designats per la 

CAMFiC i un designat per Bioibérica. 

 Les resolucions del Jurat avaluador seran inapel·lables 

 La durada dels projectes serà com a màxim d’1 any. Serà obligatori presentar un 

article dels resultats totals o parcials de la investigació al Butlletí de la Medicina 

de Família a Catalunya amb el termini màxim d’un any després de finalitzat el 

projecte, sense perjudici que els investigadors puguin publicar els resultats del 

projecte en una altra revista científica. 

 Els fons dels Ajuts seran gestionats per la Fundació d’Atenció Primària o per 

l’entitat que aquesta designi. 

 El lliurament de la dotació econòmica es complirà en dos trams: 500€ a l’inici de 

l’estudi i 500€ un cop el treball hagi estat acceptat per a publicació al Butlletí de 

la Medicina de Família a Catalunya  

 En la presentació tant oral com escrita dels resultats del projecte als diferents 

fòrums i publicacions científiques, es farà constar la font de finançament de la 

següent manera: “L’estudi fou finançat mitjançant els III Ajuts de Recerca a 

l’artrosi de la CAMFiC i Bioibérica 2014” 

 En el supòsit que els beneficiaris incompleixin les condicions establertes, es podrà 

declarar per part del Jurat avaluador la pèrdua del dret de la percepció de l’Ajut i, 

en el seu cas, l’obligació de reintegrar la part ja tramitada i/o percebuda. 

 

 

Sol·licitud d’Ajuts 

 

 Els impresos de sol·licitud estaran disponibles a la web de la CAMFiC 

(www.camfic.cat ) o a la seu de la CAMFiC (C/ Diputació 316, Barcelona) 

 Els impresos de sol·licitud s’enviaran emplenats mitjançant correu ordinari a la 

següent adreça:     

III AJUTS a la RECERCA en ARTROSI DE LA CAMFiC i Bioibérica 2014 

Sra. Nerea Fernández  

Diputació, 316. 08009-Barcelona.  

 El termini de presentació de sol·licituds és el 17 d’octubre de 2014 a les 14 

hores 

 

http://www.camfic.cat/

