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BASES DE LA BECA CODINUCAT A LA MILLOR INICIATIVA O PROJECTE 

 

Convocatòria 2020-2021 

 

 

El col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya obre aquesta beca destinada a 

potenciar o incentivar la recerca i els projectes duts a terme pels seus col·legiats.  

Aquesta convocatòria té per objectiu promoure i estimular  l’interès per la recerca i 

creació de projectes entorn a les temàtiques pròpies del Dietista-Nutricionista, així com 

a metodologies innovadores, en el marc del compromís del CoDiNuCat davant dels 

desafiaments del món actual i el seu paper clau en la generació de l’evidència científica 

i la formació. 

 

Qui pot participar?  

 

Tots els col·legiats/des del  CoDiNuCat que estiguin al corrent de pagament  de les seves 

obligacions i que tinguin un any previ de col·legiatura. 

 

Pot ser individual o multidisciplinari (cal que l’investigador/a principal sigui D-N). 

Queden exclosos els/les membres de la junta i els/les que conformin el jurat. 

 

El projecte guanyador de la Beca CoDiNuCat es farà públic a les Jornades del CoDiNuCat. 

 

L’autor o algun representant haurà d’assistir a les Jornades, ja que cal fer una breu 

presentació als assistents del seu projecte. L’incompliment d’aquesta estipulació donarà 

lloc a la pèrdua del dret de la percepció de la beca. 

 

 

Quins Temes?  

 

El projecte que es presenti ha de fer referència a qualsevol camp d’actuació del D-N: 

Restauració, Clínica, Docència, Promoció de la Salut, ONG, Gestió… i/o en qualsevol 

àmbit d’actuació realitzat des del 2019 al 2021. 
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Es premiarà les següents categories: 

 

• La millor iniciativa empresarial on es promogui la figura del D-N. 

• El millor projecte de promoció d’hàbits saludables dirigit/coordinat per un D-N. 

• El millor projecte de recerca on l’investigador principal sigui un D-N. 

• El millor projecte de l’àmbit clínic on es promogui la importància del D-N. 

 

Es considerarà com a preferents els temes marcats com a prioritaris cada 2 anys, segons 

polítiques de la Generalitat o l’OMS, que tinguin o facin relació als camps d’actuació del 

Dietista-Nutricionista (Restauració, Clínica, Docència, Promoció de la Salut, ONG, 

Gestió…) en l’àmbit de l’atenció primària, sociosanitària, hospitalària, comunitària, 

docència. 

 

 

Quina serà la dotació i com es rebrà?  

 

La dotació econòmica serà de 3000 euros per categoria, sotmesa a la retenció de l’IRPF 

que correspongui. 

 

 

Qui forma el jurat? 

 

El jurat estarà format per: 1 membre de la junta + 2 persones externes: un/a D-N 

voluntari/ària del CoDiNuCat i una persona (o D-N) amb reconeguda expertesa en el 

tema. 

 

Si el jurat ho considera, per falta de qualitat, rigor o metodologia científica, pot declarar 

deserta la beca d’alguna de les categories. 

 

Els autors, pel fet de participar en la convocatòria, renunciaran a qualsevol acció judicial 

o extrajudicial contra el veredicte del jurat.  

 

Com dur a terme la sol·licitud?  

 

 

Omplir el document “Sol∙licitud beca a la millor iniciativa o projecte”. 

 

 

mailto:administracio@codinucat.cat


Versió definitiva 

 
 
 

 
 

 
CoDiNuCat‐ Col∙legi Dietistes‐Nutricionistes de Catalunya 

C/ Via Laietana, 38, 1r 1a – 08003 Barcelona Tel. +34 93 010 62 48 

administracio@codinucat.cat 

 

Quina documentació cal entregar i on?  

 

Cal presentar la sol·licitud, el projecte i el resum del projecte a 

comunicacio@codinucat.cat.  

 

El resum del projecte ha d’incloure la següent informació:  

- Nom del D-N que es presenta a la beca. 

- Nom de projecte. 

- Característiques principals. 

- Cronograma del projecte. 

- Finançaments.  

 

 

Quines dates cal tenir en compte? 

 

Publicació de les bases:  22 de juliol 

Presentació de sol·licituds: fins al 30 de setembre 

Publicació llistat admesos: 1 d’octubre 

Resolució i entrega del premi: a les Jornades del CoDiNuCat  

 

 

Altres:  

 

El sol fet de presentar el projecte implica acceptar les normes de les bases establertes 

en aquesta beca.  

Cal seguir la normativa establerta així com complir amb els terminis previstos, en cas 

contrari se sancionarà amb la devolució de l’ajuda percebuda.   

Els autors o autor hauran de presentar a les Jornades del CoDiNuCat els resultats o 

resum del projecte o iniciativa. 
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