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PROGRAMA D'AJUTS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE 

RECERCA IISPV 2010 - 2011 

Resolució de la Direcció de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, per la qual 
es convoquen ajuts per al desenvolupament de projectes de recerca.  

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (en endavant IISPV), en el marc del 
desenvolupament del seu pla estratègic, vol proporcionar les estructures i mitjans 
perquè els seus investigadors i investigadores puguin millorar la seva activitat de 
recerca. 

Un dels objectius principals de l’IISPV és augmentar en quantitat i qualitat el nivell 
de recerca com a mitjà per al progrés de la societat. Per això, és clau recolzar 
aquelles àrees d’investigació punteres per aconseguir nivells de qualitat i 
reconeixement científic cada vegada més elevats.  

Els projectes d'investigació són el mecanisme de participació adient per a la 
realització d'activitats que impliquin un increment dels coneixements científics i 
tecnològics, tant en quantitat com en qualitat. 

A la vista dels motius exposats, es convoca el programa d'ajuts de suport a 
projectes d’investigació dels grups de recerca de l’IISPV per a l'any 2010, d'acord 
amb les disposicions següents: 

1. Objecte 

L'objecte d'aquesta convocatòria és incrementar l’activitat investigadora de l’IISPV 
mitjançant la realització de projectes d'investigació desenvolupats per grups de 
recerca que desenvolupen o volen desenvolupar aquesta activitat en els següents 
àmbits de recerca: 

• Nutrició i Salut 
• Obesitat Malalties Metabòliques i Risc Cardiovascular 
• Oncologia i Hematologia 
• Neurociències i Salut Mental 
• Salut i Medi Ambient 
• Innovació clínica 

 

2. Tipus de projectes 

2.1. Els projectes d'investigació a desenvolupar han de tenir com a objectiu la 
generació de nous coneixements generals, científics o tècnics. Aquests nous 
coneixements han de suposar un avenç en el seu àmbit. 
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2.2. Els projectes d'investigació a desenvolupar s'emmarcaran necessàriament en 
les línies temàtiques recollides anteriorment en el punt 1 d’aquesta convocatòria. 

2.3. Els projectes d'investigació hauran de presentar–se com a projectes de grups 
de recerca, i es prioritzaran aquells projectes que suposin la col�laboració entre 
diferents grups de recerca, particularment la presentació d’un projecte comú per 
part d’un grup de recerca consolidat acompanyat d’un grup emergent o d’inici. 

2.4. Els projectes d'investigació tindran un/a investigador/a principal que serà el/la 
responsable de les activitats proposades. 

3. Durada 

Els projectes d'investigació que es presentin a aquesta convocatòria tindran un 
període màxim d'execució de 24 mesos.  

4. Sol�licitants. Requisits dels sol�licitants. 

4.1. Podran ser sol�licitants d'un ajut en aquesta convocatòria, en qualitat 
d'investigador/a principal, els/les investigadors/res que pertanyin a un grup de 
recerca de l’IISPV, segons el Mapa de Grups de Recerca vigent. 

4.2. La resta de l'equip investigador estarà format per investigadors/res de l’IISPV 
o d'altres organismes. 

4.3. Els projectes podran comptar amb la participació de diversos grups de recerca 
coordinats. 

5. Forma i termini de presentació de sol�licituds 

5.1. El termini de presentació de sol�licituds resta obert des del 27 de desembre de 
2010 fins al 31 de gener de 2011. 

5.2. Les sol�licituds seran presentades per l'/la investigador/a principal i hauran de 
comptar amb la seva signatura de conformitat, així com la dels investigadors/es 
col�laboradors. 

5.3. Els sol�licitants hauran d'enquadrar la seva sol�licitud dins una de les àrees 
prioritàries o àrees temàtiques indicades al punt 1.  

5.4. Les sol�licituds s'emplenaran i seran enviades a l’IISPV a través dels mitjans 
telemàtics facilitats per l’Institut: www.iispv.cat/recerca/ajuts_a_la_recerca/. 

5.5. La sol�licitud haurà de contenir la informació següent: 

• Dades d'identificació del projecte i de l'/la investigador/a principal. 
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• Relació del personal investigador que participarà en el projecte. 
• Memòria científica i tècnica, redactada segons l'imprès normalitzat 

www.iispv.cat/recerca/ajuts_a_la recerca), que inclourà, entre d'altres, els 
apartats següents: 

o Objectius 
o Pla de treball 
o Pressupost 
o Propostes de difusió i divulgació de resultats 
o Currículum vitae de cadascun dels membres de l'equip d'investigació, 

en el cas que l’IISPV no disposi d’aquest. 

5.6. La participació en els equips d'investigació esmentats s'ajustarà als requisits 
següents: 

• El personal vinculat a altres organismes precisarà autorització expressa del 
seu organisme per participar en el projecte. 

• Cap dels/de les investigadors/es podrà figurar en més d'una sol�licitud de 
projecte d'aquesta convocatòria. 

6. Esmena de les sol�licituds 

Si la documentació aportada fos incompleta o presentés errades esmenables, es 
requerirà al/a la sol�licitant per a què, en el termini de 10 dies naturals, esmeni la 
falta o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, 
s’entendrà que desisteix de la seva sol�licitud.  

7. Avaluació i selecció de les sol�licituds 

7.1. La concessió dels ajuts es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, d'acord als principis de publicitat, transparència, igualtat i no 
discriminació. 

7.2. El procés d'avaluació i priorització de les sol�licituds, que s'atendrà a les bones 
pràctiques internacionalment admeses per a l'avaluació científica i tècnica de la 
investigació, serà realitzat pel Comitè Científic Extern de l’IISPV. 

7.3. El Comitè Científic Extern de l’IISPV realitzarà una valoració científica i tècnica 
de les sol�licituds, d'acord amb els criteris següents: 

• Capacitat de l'/la investigador/a principal i de la resta de l'equip 
d'investigació per a la realització de les activitats programades i 
contribucions recents d'aquests relacionades amb l'àrea temàtica del 
projecte. 

• Contribucions científiques i tècniques esperades del projecte. Novetat i 
rellevància dels objectius en relació amb els objectius de la convocatòria. 

• Viabilitat de la proposta. Adequació de la metodologia, disseny de la 
investigació i pla de treball en relació als objectius del projecte. 
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• Adequació del projecte a les prioritats de la convocatòria. Rellevància 
científica i tècnica en relació amb altres sol�licituds presentades a la 
convocatòria. Oportunitat de la proposta. 

• Adequació de la grandària i composició de l'equip d'investigació als objectius 
proposats en el projecte. 

• Desenvolupament de projectes on hi hagi establerta la participació de 
diferents grups de recerca. 

• Adequació del pressupost a les activitats propostes i la seva justificació 
d'acord a les necessitats del projecte. 

7.4. La proposta de concessió del projecte amb la corresponent xifra de 
finançament proposada, o bé la proposta de denegació correspon a la Direcció de 
l’IISPV. 

Aquesta proposta es comunicarà a l’interessat telemàticament. L'interessat tindrà 
un termini màxim i improrrogable de deu dies naturals per manifestar la seva 
acceptació, renúncia o exposar les al�legacions que consideri oportunes. Si no es 
reben al�legacions o una renúncia expressa durant el citat termini, les propostes 
s'entendran acceptades. Si no es presenten al�legacions en aquest termini, 
l'interessat s'entendrà decaigut en el seu dret a al�legar.  

8. Òrgan competent per a la instrucció i resolució del procediment 

8.1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Direcció de l’IISPV.  

8.2. Correspon a la Direcció de l’IISPV la resolució de concessió o denegació de les 
sol�licituds. 

8.3 Qualsevol aspecte no previst en aquesta resolució o que pugui donar lloc a 
interpretacions serà resolt per la Direcció de l’IISPV. 
  
9. Termini de resolució i notificació 

Les sol�licituds seran resoltes i notificades per escrit a l’/la investigador/a principal 
del projecte en el termini màxim de dos mesos de la finalització del termini de 
presentació de sol�licituds.  

10. Dotació i quantia dels ajuts 

10.1. Els ajuts per al finançament de projectes d’investigació en aquesta 
convocatòria no inclouen el concepte de costos indirectes. 

10.2. Els ajuts previstos en aquesta convocatòria podran finançar total o 
parcialment el pressupost sol�licitat en les propostes presentades sense que en cap 
cas, tot i comptabilitzant el possible cofinançament, es superi el cost real de 
l’activitat subvencionada. Tot tenint en compte les disponibilitats pressupostàries, 
en el procés de selecció es determinarà en cada cas l’import concedit al projecte. 
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10.3. L’ajut concedit podrà ser utilitzat, si s’escau, per a complementar el 
finançament obtingut per a projectes en convocatòries competitives i poder 
d’aquesta manera realitzar accions proposades en la sol�licitut que no foren 
finançades.  

10.4. La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 60.000 € 
i es concedirà un màxim de 6.000 € per projecte. 

11. Conceptes susceptibles d’ajut 

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria es concediran per als conceptes 
següents: 

a) Despeses de personal: despeses ocasionades per la participació en el projecte de 
personal contractat, que podrà incorporar–se al projecte durant tot o part del 
temps de vigència previst, amb dedicació parcial o total. 

b) Despeses d’execució: despeses degudament justificades com ara adquisició de 
petit equipament científic i tècnic, material bibliogràfic, material fungible, viatges i 
dietes, així com les despeses d’utilització de serveis generals de suport a la recerca 
i altres. 

12. Modificació de les condicions d’execució 

Qualsevol modificació de les condicions d’execució del projecte d’investigació haurà 
de ser autoritzada de manera expressa per la Direcció de l’IISPV, prèvia petició 
raonada de l'/la investigador/a principal, en el termini màxim d’un mes des de la 
data de resolució de la sol�licitud. 

13. Pagament dels ajuts 

13.1. El 75% de l'import concedit serà lliurat quan es notifiqui la concessió de l’ajut.  

13.2. La resta de l’aportació econòmica concedida (25%) es lliurarà en el moment 
de l’aprovació de l’informe final per la Direcció de l’IISPV. 

14. Justificació. Seguiment científic i tècnic 

14.1. El seguiment científic–tècnic dels projectes finançats correspon a la Direcció 
de l’IISPV. 

Es  presentarà un informe final dins el termini d’un mes des de la data de 
finalització del projecte.  
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14.2. Els informes hauran de ser presentats per l’/la investigador/a principal a la 
Direcció de l’IISPV. Els informes es presentaran segons els models de impresos 
normalitzats i els mitjans telemàtics facilitats en la página web de l’IISPV. 

14.3. L’informe final inclouran la descripció de les fites i l’assoliment dels objectius, 
així com la justificació econòmica corresponent. Els fons no utilitzats seran 
reintegrats. 

14.4. En les publicacions i altres resultats que derivin del projecte caldrà citar 
l’IISPV com a entitat finançadora fent esment del número de referència assignat al 
projecte. 

14.5. L’incompliment en els terminis i formes adequades dels documents de 
justificació suposarà la penalització al grup en edicions posteriors de la 
convocatòria. 

15. Entrada en vigor 

Aquesta resolució entra en vigor en la data de la seva aprovació. 

  

El Director de l’IISPV 

Francesc Vidal Marsal 

 
Tarragona, 23 de desembre de 2010 

 
 


