
 
 

Bases per la concessió de Beques  
de la Societat Catalana de Física Mèdica 

 
1. Objecte 

 L’objecte d’aquest document és establir les bases per la concessió de beques per part 
de la Societat Catalana de Física Mèdica. 

 
2. Característiques de les beques 

La SCFM disposa de dos tipus de beques: 
- Beques per a l’assistència a cursos o congressos internacionals d’un 

import de 600 € (o l’import corresponent a la inscripció al curs/congrés; 
veure apartat “Pagament”) 

- Beques per a l’assistència a cursos o congressos nacionals d’un import de 
300 € (o l’import corresponent a la inscripció al curs/congrés; veure 
apartat “Pagament”) 

 Anualment es podran concedir beques fins a un import màxim de 1800 € 
 Al primer termini de sol·licitud la junta directiva de la SCFM podrà concedir beques 

fins a un valor de 900 € 
 Al segon termini de sol·licitud la junta directiva de la SCFM podrà concedir beques 

fins al límit establert anualment (1800 €) 

 
3. Requisits per la sol·licitud 

 Per poder sol·licitar les beques s’estableix el següent requisit: 
- Ser soci de la SCFM 

 
4. Criteris de concessió 

 Per la concessió de les beques es valoraran positivament: 
- Ser resident de Radiofísica Hospitalaria o alumne d’un programa de doctorat 
de Física Mèdica  
- Situació laboral actual: aturat, eventual o adjunt de Radiofísica Hospitalària 
amb menys de tres anys d’experiència professional 

 - Anys d’antiguitat com a soci de la SCFM. 
 - Interès del curs pel qual se sol·licita la beca. 
 - No haver rebut cap beca de la SCFM anteriorment. 
 - Haver-se denegat l’any anterior una beca de la SCFM. 

 
5. Procés de sol·licitud 

 Les beques se sol·licitaran per correu electrònic a socfim@gmail.com segons el 
model de sol·licitud disponible a la pàgina web de la societat (www.scfm.cat). 

 Hi ha dos terminis de sol·licitud: 

- De l’1 al 31 de gener. 
- De l’1 al 30 de juny. 

 La concessió de les beques es resoldrà per part de la Junta Directiva de la SCFM els 
15 dies posteriors a la finalització del termini de sol·licitud i es comunicarà la 
resolució a tots els optants. 



 
 

 

 
6. Pagament 

 El pagament de les beques es podrà realitzar de dues formes diferents. El beneficiari 
comunicarà a la Junta Directiva de la SCFM la preferència de pagament, en el 
moment de la concessió de la beca: 

- Pagament de l’import de la beca al beneficiari: aquest pagament es 
realitzarà posteriorment a la realització del curs/congrès, prèvia entrega 
del justificant d’assistència a la Junta Directiva de la SCFM.  

- Pagament directe de la inscripció del curs/congrès per part de la SCFM, 
fins a l’import màxim de la beca concedida. 


