
 

 

CONCESSIÓ D’AVALS DE LA SOCIETAT CATALANA D’ENDOCRINOLOGIA I 

1. L’ objectiu és establir un procediment normatiu per a la concessió d’avals per a 

activitats científiques de la SCEN.  

 

2. Formaran part de la comissió d’avals  tots els membres

 

 

3. L’aval pot ser sol·licitat per qualsevol persona o organització que programin una 

activitat  científica que sigui d’interès per al món d’endocrinologia i nutrició. 

Caldrà fer la sol·licitud amb un mínim de 30 dies de la celebraci

Caldrà remetre la sol·licitud, juntament amb una fitxa correctament 

complimentada que pot ser descarregada a la pàgina web de la SCEN (“fitxa 

aval”,http://webs.academia.cat/societats/endocri/) a la secretaria de SCEN 

mitjançant l’adreça d

La secretària de la SCEN 

negativa es justificaran les seves raons. En cas que sigui positiva es remetrà la 

factura que recollirà l’import 

nombre de participants de l’acte així com del cost que tingui la seva inscripció

(veure annex 1)  

Per activitats organitzades per alg

d’inscripció ni finançament

La SCEN no estableix cap cost per la tramitació i avaluació de les sol·licituds

 

CONCESSIÓ D’AVALS DE LA SOCIETAT CATALANA D’ENDOCRINOLOGIA I 

NUTRICIÓ (SCEN) 

 

establir un procediment normatiu per a la concessió d’avals per a 

activitats científiques de la SCEN.   

Formaran part de la comissió d’avals  tots els membres de la junta directiva.

licitat per qualsevol persona o organització que programin una 

activitat  científica que sigui d’interès per al món d’endocrinologia i nutrició. 

Caldrà fer la sol·licitud amb un mínim de 30 dies de la celebraci

Caldrà remetre la sol·licitud, juntament amb una fitxa correctament 

complimentada que pot ser descarregada a la pàgina web de la SCEN (“fitxa 

aval”,http://webs.academia.cat/societats/endocri/) a la secretaria de SCEN 

mitjançant l’adreça de correu electrònic (scendocrinologia@acmcb.es

secretària de la SCEN notificarà la resolució al sol·licitant. En cas que sigui 

negativa es justificaran les seves raons. En cas que sigui positiva es remetrà la 

factura que recollirà l’import corresponent. El cost de l’aval estarà en funció del 

nombre de participants de l’acte així com del cost que tingui la seva inscripció

Per activitats organitzades per algun soci de la SCEN, que no tinguin cost 

ni finançament, l’aval  no tindrà cap cost. 

no estableix cap cost per la tramitació i avaluació de les sol·licituds

CONCESSIÓ D’AVALS DE LA SOCIETAT CATALANA D’ENDOCRINOLOGIA I 

establir un procediment normatiu per a la concessió d’avals per a 

de la junta directiva. 

licitat per qualsevol persona o organització que programin una 

activitat  científica que sigui d’interès per al món d’endocrinologia i nutrició.  

Caldrà fer la sol·licitud amb un mínim de 30 dies de la celebració de l’activitat. 

Caldrà remetre la sol·licitud, juntament amb una fitxa correctament 

complimentada que pot ser descarregada a la pàgina web de la SCEN (“fitxa 

aval”,http://webs.academia.cat/societats/endocri/) a la secretaria de SCEN 

scendocrinologia@acmcb.es).  

notificarà la resolució al sol·licitant. En cas que sigui 

negativa es justificaran les seves raons. En cas que sigui positiva es remetrà la 

corresponent. El cost de l’aval estarà en funció del 

nombre de participants de l’acte així com del cost que tingui la seva inscripció. 

soci de la SCEN, que no tinguin cost 

no estableix cap cost per la tramitació i avaluació de les sol·licituds. 



 

4. La concessió de l’aval implica la conformitat de la SCEN en aquella activitat, així 

com l’ús del seu nom i el seu logo en el material emprat en la seva difusió. La 

mida del logo no podrà ser, en cap cas, més gran que el de l’entitat 

organitzadora o de la resta d’entitats patrocinadores.  

La SCEN cedirà el logo a l’entitat organitzadora en el format sol·licitat amb 

l’afegit del text següent: “activitat avalada per la SCEN”. 

La cessió del logo serà exclusiva per a l’acte en qüestió, requerint una nova 

sol·licitud en les successives edicions del mateix. 

 

 

 

 

 

Junta de la SCEN, Barcelona, octubre de 2017 

 

 

 


