
 

BECA COIGI recerca i  
investigació 
 
Qui pot presentar-se a la Beca? 
 
Poden participar-hi com autor/rs tots els col.legiats del COIGi en situació d’alta 
tres mesos abans de la publicació d’aquestes bases i que estiguin al corrent 
de les seves obligacions col·legials. 
 
Quedaran exclosos tots els membres integrants del jurat. 
 
Els membres de la junta, podran participar-hi sempre que no siguin membres 
del jurat. 

 
Informació per presentar el projecte 
 
El projecte presentat farà referència a qualsevol àmbit d’actuació professional 
infermer. 
 
El projecte presentat NO podrà haver estat becat anteriorment. El sol·licitant 
haurà de donar fe per escrit que no ha percebut cap altre tipus de beca, 
retribució o ajut econòmic per al projecte en menció. 
 
Propietat dels projectes: els autors dels projectes becats sol·licitaran 
autorització per escrit al Col.legi per la seva publicació en altres mitjans, amb 
l’única obligació de notificar que han estat guardonats amb la Beca (COIGI) de 
l’edició corresponent, que atorga el Col.legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Girona. 
 



Presentació: els projectes presentats podran tenir una extensió màxima de 20 
folis (a una cara) inclòs biografia i paginats. La mida de la lletra serà Arial 10 
amb un interlineat de 1.   
 
-Forma i termini de presentació: es presentarà una còpia anònima, en suport 
paper, presencialment a la seu col·legial, dins l’horari oficial, o per correu 
certificat. S’inclourà, un sobre tancat, on només constarà el títol del treball, a 
dins constarà el nom i cognoms de l’autor o autors del treball.  
 
-Política de plagi: el fet de plagiar un estudi o treball fet anteriorment, be sigui 
del mateix autor del treball o d’un altre, implicarà la retirada a opció de Beca, 
responsabilitzar-se dels possibles efectes legals per part del autor o autors 
afectats, així com del dret a NO  poder presentar-se en les dues properes 
edicions. 
 
-Estructura del projecte d’investigació  
 

1) Títol  
2) Paraules clau (màxim 6) 
3) Antecedents /estat actual/ justificació 
4) Objectius 
5) Material i mètodes 
6) Pressupost 
7) Cronograma 
8) Bibliografia seguint la normativa de Vancouver 

 
-Certificat de la Comissió d’Ètica: per al projecte d’investigació clínica 
guanyador, si s’ha de realitzar en algun centre sanitari, serà imprescindible 
presentar un certificat de la Comissió d’Ètica del Centre en què es realitzarà 
l’estudi. 
 
Termini de presentació: 30 de novembre del 2020. 
 
S’evitarà sempre fer referència al lloc de treball, per assegurar al jurat 
l’anonimat dels seus autors. Només es podrà fer referència a l’àmbit 
d’investigació (hospitalària, primària, sociosanitària...). L’incompliment 
d’aquesta premissa, pot comportar la desqualificació del projecte. 
 
La difusió del projecte guanyador de la Beca COIGi 2020, donada la situació 
actual, es farà a través dels mitjans de comunicació del COIGI i de manera 
personal a la persona guanyadora. Quan l’estat de la pandèmia ho permeti, es 
farà l’acte d’entrega públicament.  



  
 

Informació sobre la dotació econòmica  
 
La Beca COIGI està dotada amb 3.000 euros. Aquesta quantia econòmica està 
sotmesa a la retenció corresponent de l’IRPF vigent. 
 
La Beca serà atorgada al primer autor del projecte. 
 
L’import de la beca podrà ser destinat als següents conceptes: 
 

• Contractació de personal. L’investigador principal decidirà qui 
contractar, la seva retribució i el mètode de contractació. 

• Material inventariable. La titularitat s’oferirà al centre en el què es 
desenvolupi el projecte. 

• Material fungible. 
• Despeses per a la utilització d’equips o serveis 
• Reproducció o edició de treballs i material bibliogràfic. 
• Despeses de viatges i estades, relacionades amb la investigació que 

realitza. 
 
La duració de l’ajut serà d’un any natural, des de la data de la seva acceptació 
i formalització. 
 
El import de la beca es distribuirà durant la realització de la investigació de la 
manera següent: 
 

• El 25% a la signatura del contracte d’acceptació 
• El 50% distribuït en dos pagaments que s’efectuaran després dels  

corresponents informes favorables del coordinador  
• El 25% restant, al lliurament de la memòria final. 

 
Qualsevol despesa que es derivi de la realització del treball serà coberta amb 
aquest import. 
 
L’investigador principal es comprometrà, mitjançant un document signat, a 
complir estrictament la normativa de beques i efectuar el projecte en les 
condicions i terminis previstos. L’incompliment d’aquestes condicions, 
suposarà la devolució íntegra de tota l’ajuda percebuda. 
 
 



 
 

Informació sobre el seguiment de la Beca 
 
El COIGi designarà un coordinador que supervisarà la realització del projecte a 
través d’una auditoria amb la periodicitat que es pacti entre ambdues parts. El 
coordinador emetrà informes a la junta de govern en que es recullin els 
avenços de la investigació. En cas d’informe favorable, es procedirà als 
pagaments que s’escaiguin. 
 
El receptor de l’ajut, es compromet a mantenir els contactes i tutories 
esmentades periòdicament amb el coordinador. El receptor de l’ajuda haurà 
de presentar en la data del seu acabament una memòria,, que contempli la 
totalitat del treball i les activitats realitzades, així com els seus resultats, 
conclusions, discussió i noves línies d’investigació. El receptor haurà de 
presentar tot l’estudi acabat amb resultats a la propera jornada IN’ (COIGI).  
 

Informació sobre el Jurat 
 
El jurat estarà format per la presidenta de la Junta de Govern, un membre de 
la mateixa Junta, un membre expert, un col·legiat vinculat a l’àmbit universitari 
i un membre de l’equip de l’assessoria de suport metodològic del col·legi. El 
jurat podrà declarar deserta la Beca convocada, si considera que els projectes 
presentats no tenen la qualitat científica suficient. 
 
Decisió del jurat: els autors, pel fet de participar en la convocatòria, renunciaran 
a qualsevol acció judicial o extrajudicial contra el veredicte del jurat. El fet de 
presentar el projecte implica l’acceptació de les normes que s’estableixen en 
aquestes bases. Per tant, el veredicte serà inapel·lable. 
 
El veredicte del Jurat: es comunicarà a tots els candidats. Dels treballs no 
guanyadors s’eliminaran les còpies que s’hagin generat per al jurat. L’original, 
en paper, es guardarà a la seu col·legial 

Girona,  6 d’octubre de 2020 
 
 
 

 
 


