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Annex Bases Beques Investigació Acupuntura  

Societat Científica d’Acupuntura de Catalunya i de Balears 

(SCACB) 

 
1. La dotació de cada Beca serà de 1.500 €. L’investigador principal rebrà una tercera part 

de la Beca en el moment de la seva concessió, aquest pagament queda condicionat a la 

presentació de l’aprovació del comitè d’ètica i el registre del protocol. En els casos de 

revisions sistemàtiques només caldrà el registre del protocol. El segona tercera part de 

la beca queda condicionada a la presentació del manuscrit final de l’estudi, prèvia a la 

publicació, això s’haurà de fer un termini màxim de 3 anys, en cas contrari es perdrà el 

dret al pagament de l’import restant. Finalment l’última tercera part queda 

condicionada a l’acceptació de la publicació. 

 

2. El beneficiari haurà de seguir sent soci de la SCACB durant el temps que duri el 

projecte. En cas contrari haurà de retornar l’import percebut i renunciarà al cobrament 

de l’import restant. 

 

3. Forma de pagament: els pagaments de les beques estan subjectes a l'impost en concepte 

d'IRPF, que dependrà del que fixi l’Agència Tributària en l'any en curs. 

 

4. La persona premiada rebrà el net i l'Acadèmia liquidarà els impostos (IRPF) amb 

l’Agència Tributaria. A principis de l'any següent s'envien tots els certificats de 

impostos retinguts durant l'any anterior a tots els perceptors. Per fer aquests 

pagaments calen les dades fiscals:  

- Nom i dos cognoms 

- Adreça particular amb codi postal i població 

- DNI 

- Compte corrent (IBAN) on fer el pagament 

 

5. Si una persona premiada vol vehicular el premi/beca a través d'una Fundació,  en 

aquest cas està exempt de l'aplicació de l'IRPF ja que es fa en forma de donació a la 

Fundació XXX, és imprescindible: 

- Mail del premiat on consti que vol rebre el premi a través de la Fundació XXX 

- Certificat del responsable econòmic de la Fundació XXX on consti que el 

premiat/becat està desenvolupant el projecte premiat en la Fundació XXX 

- Dades fiscals i compte corrent (IBAN) de la Fundació XXX 

- Estatuts de la Fundació XXX.  

http://www.scacb.cat/

