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XX Ajuts als millors projectes de recerca en medicina familiar i 

comunitària a Catalunya 2019 

 

Bases 
 Els treballs hauran de realitzar-se en recerca sobre qualsevol tema relacionat 

amb la medicina familiar i comunitària i l’atenció primària de la salut. 

 
 La concessió dels Ajuts es farà pública el dia 16 de novembre de 2019, en el 

transcurs del XXVII Congrés de la CAMFiC. 

 
Requisits  

 Els projectes de recerca hauran de ser originals i inèdits, sense haver estat 
mereixedors prèviament de cap altra convocatòria competitiva. 

 
 Almenys el 75% dels membres dels equips investigadors que optin als Ajuts 

hauran de pertànyer a la CAMFiC i l’investigador principal haurà de ser-ne 
soci. 

 
 Els investigadors no principals que optin a aquests Ajuts, com a màxim, 

poden formar part de l’equip investigador en un altre projecte actiu que hagi 
guanyat un dels Ajuts per a la Recerca de la CAMFiC en convocatòries 
anteriors. S’entén com a projecte actiu aquell que encara no ha estat acceptat 
per a publicació en el Butlletí de la Medicina de Família a Catalunya. 

 
 L’import destinat als Ajuts és de 12.000€,  el màxim que es pot sol·licitar per 

projecte és de 6.000 EUR.  

 
Condicions  

 S’establirà un Comitè Avaluador per parells (format pels membres de la 
Vocalia de Recerca de la CAMFiC que no formin part de l’equip investigador 
de cap dels treballs presentats), que en base als projectes un cop 
anonimitzats, efectuarà una primera proposta de puntuació, segons la qual -
posteriorment - el Jurat Avaluador designat ad hoc per la convocatòria, 
resoldrà la distribució i assignació dels Ajuts. 

 
 Les resolucions del Jurat Avaluador seran inapel·lables. 
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 En cas que els projectes no tinguin la qualitat adient, aquests Ajuts es poden
declarar deserts i l’import corresponent s’afegirà a la següent convocatòria
d’Ajuts per la Recerca de la CAMFiC.

 La durada dels projectes serà com a màxim de 2 anys.

 Els fons dels Ajuts seran gestionats per la FAP de la CAMFiC.

 Les quantitats i conceptes assignats són finalistes. Els diners no executats en
un projecte a final del segon any, no estaran disponibles per anualitats
posteriors i retornaran a la CAMFiC.

 Distribució del Pagament: El primer pagament serà d’un 70% de la beca. Cal 
presentar  dues memòries (econòmica i científica): la primera al primer any i 
l’altra  al final del projecte, segons el formulari que es troba a la web.

 Per rebre el 30% restant del finançament, cal publicar un original a la revista
Butlletí de la Medicina de Família a Catalunya de la CAMFiC seguint les
seves normes de publicació. Si no es compleixen aquestes bases es perdrà
el dret a rebre el romanent atorgat.

 En la presentació tant oral com escrita dels resultats del projecte als diferents
fòrums i publicacions científiques, es farà constar la font de finançament i el
número de projecte assignat. Exemple: “L’estudi fou finançat mitjançant els
XX Ajuts per a la Recerca de la CAMFiC. Número Projecte: FAP19/0x”.

 Serà obligatori presentar un article dels resultats de la investigació al Butlletí 
de la Medicina de Família a Catalunya amb el termini màxim d’un any 
després de finalitzat el projecte, per rebre el 30% restant del finançament, 
sense perjudici que els investigadors puguin publicar els resultats del projecte 
en una altra revista científica. És un requisit indispensable indicar que ha 
estat finançat per la convocatòria corresponent dels Ajuts de la CAMFiC. 
L’enllaç per poder publicar al Butlletí de la Medicina de Família a Catalunya: 
http://www.butlleti.cat/normes.aspx

 La CAMFiC es reserva el dret de difondre els projectes guanyadors d’aquests
Ajuts i els seus resultats un cop publicats al Butlletí de la Medicina de Família
a Catalunya.

 De manera excepcional es podrà sol·licitar una pròrroga de 6 mesos, per
enllestir el treball, que queda condicionada a la seva aprovació per la Vocalia
de Recerca de la CAMFiC.
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 En el supòsit que els beneficiaris incompleixin els requisits i les condicions
establertes, es podrà declarar per part del Jurat Avaluador la pèrdua del dret
de la percepció de l’Ajut i, en el seu cas, l’obligació de reintegrar la part ja
tramitada i/o percebuda.

Sol·licitud 
 Els impresos de sol·licitud s’hauran d’enviar emplenats i signats (val signatura

escanejada), mitjançant correu electrònic a la següent adreça:
recerca@camfic.org

XX AJUTS per a la RECERCA de la CAMFiC 2019 

El termini de presentació de sol·licituds és el 30 de setembre de 2019 a les 23:59h 
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