Programa “Primus”
Projectes intramurals IdISBa
Convocatòria 2019
1. Objecte
1.1. L’IdISBa convoca ajuts per a la realització de projectes d’investigació en salut per a
investigadors que no hagin obtingut encara un projecte d’investigació competitiu públic nacional
o internacional com a investigador principal. És per tant un objectiu del present programa apropar
investigadors a l’àmbit de la recerca competitiva.
1.2 Addicionalment, el programa Primus es configura com una convocatòria de projectes que
permetin assolir resultats preliminars i que serveixin de palanca per a obtenir finançament en
convocatòries competitives de l’àmbit nacional o internacional.
1.3. Aquest programa té com a finalitat contribuir a fomentar la salut i el benestar de la
ciutadania, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i
pal·liatius de la malaltia, reforçant e incrementant per això la competitivitat de la R+D+I en salut
de les Illes Balears. Així mateix, és objecte del present programa el disseny de tècniques,
productes, instruments o similars que puguin contribuir a la millora de la salut de la població,
mitjançant la protecció de la seva propietat intel·lectual i comercialització.
1.4. Així mateix aquesta convocatòria pretén: a) Potenciar les col·laboracions entre els
investigadors de l’IdISBa i el sistema de salut de les Illes Balears. b) Impulsar la participació del
personal investigador que realitza tasques assistencials al Servei de Salut de les Illes Balears.
2. Requisits dels projectes
2.1. Es podran finançar projectes de recerca, de qualitat contrastada, que tinguin com objectiu
principal l’obtenció de resultats inicials encaminats a augmentar el coneixement científic i tècnic i
la seva transferència i aplicació a la millora en la prevenció, diagnòstic i tractament de les
malalties i en les activitats de promoció de la salut pública i gestió dels serveis de salut, i així
contribuir a fomentar la salut i benestar de la ciutadania.
2.2. S’estableixen dues categories de projectes: A) projectes de recerca clínica o epidemiològica;
B) projectes de recerca bàsica o traslacional.
2.3. El projecte no podrà haver estat finançat a altres convocatòries d’ajuts, o haver tingut
ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les Administracions o ens
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públics o privats, autonòmics o nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. El
finançament total o parcial del projecte per qualsevol altre font de finançament suposarà la no
elegibilitat del conjunt del projecte.
2.4. El termini ordinari d’execució dels projectes serà d’1 any, no prorrogable, comptats a partir de
l’1 de gener de 2020.
2.5. Es finançarà un projecte per cada categoria d’aquest programa. Cada projecte tindrà un
pressupost màxim a finançar a través d’aquest Programa de 15.000 € i ha de ser plenament
realitzable amb el pressupost d’execució que es proposi. El pressupost global del Programa en la
seva convocatòria 2019 és de 30.000 €.
2.6. El projecte s’atendrà a les Normes de Bona Pràctica Clínica vigents a la Unió Europea i
respectarà els principis recollits a la Guia de Bones Pràctiques en Recerca IdISBa. En cas de
concessió, si el projecte requerís de qualsevol forma de participació de pacients, o utilització de
mostres biològiques humanes, s’haurà d’aportar l’Informe definitiu favorable del Comitè d’Ètica
d’Investigació de les Illes Balears (CEI-IB) abans de l’inici d’execució del projecte. Així mateix, si el
projecte requerís de la utilització d’animals d’experimentació, s’haurà d’aportar l’informe definitiu
favorable de la Comissió d’Ètica en Experimentació Animal (CEEA). La no obtenció d’aquests
documents abans de l’inici del període d’execució suposarà la revocació de la concessió de l’ajut.
3. Conceptes subvencionables
3.1. Els conceptes subvencionables seran:
a) Despeses d’execució que inclouen: el material inventariable indispensable per a la realització
del projecte; les adquisicions de material fungible i altres despeses complementàries directament
relaciones amb l’execució del projecte, tals com els costos d’utilització de plataformes i serveis
científico-tècnics, col·laboracions externes, assistència tècnica, despeses externes de consultoria i
serveis relacionades amb els projectes; tots ells degudament justificats i necessaris per al bon
desenvolupament del projecte.
b) Despeses de publicació i difusió de resultats. S’inclouen: despeses de revisió de manuscrits;
despeses de publicació en revistes científiques, incloent els relacionats amb la publicació en
revistes d’accés obert; i les despeses derivades de la incorporació a repositoris d’accés obert.
c) Viatges necessaris per a la realització del projecte i la difusió dels resultats, així com la inscripció
a congressos, exclusivament per al personal que forma part de l’equip d’investigació i el personal
investigador i/o tècnic contractat a càrrec d’aquest finançament. Les despeses de dietes,
allotjament i desplaçament que s’imputin estaran limitades per els imports establerts al Reial
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Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. El pressupost màxim
d’aquesta partida no pot excedir del 10% del total del pressupost.
3.2. No es podrà incloure en el pressupost: a) remuneració per als investigadors, b) quotes de
societats, c) obres o reparacions d) despeses de formació, e) Consumibles d’informàtica i
reprografia i material d’oficina, f) subscripcions a publicacions, g) despeses de caràcter
protocol·lari .
4. Requisits de l’equip d’investigació:
4.1. Els investigadors principals hauran de complir els següents requisits:
a) Ser investigadors adscrits a l’IdISBa o contractats a través d’alguna de les institucions
participants a l’IdISBa (Conselleria de Salut, Servei de Salut de les Illes Balears, Universitat de les
Illes Balears i Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears) i tenir formalitzada la vinculació
funcionarial, estatutària o laboral, com a mínim durant tot el període comprés entre el termini de
presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió. Si amb posterioritat a la
notificació de la resolució de concessió, l’investigador principal perd la vinculació, s’haurà de
procedir a sol·licitar un canvi d’investigador principal.
b) No tenir un contracte de formació predoctoral o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol
naturalesa (contractes Sara Borrell, Juan de la Cierva, o similars), ni un contracte Río Hortega.
c) No haver obtingut com a investigador principal cap projecte competitiu finançat per l’Acción
Estratégica en Salud, pel Plan Estatal de Fomento de la Investigación y técnica y innovación
vigent, per organismes finançadors internacionals (Horizon 2020, NIH, ...) o per qualsevol
Convocatòria Intramural de Projectes IdISBa (Primus, Synergia o Innovatio).
d) És incompatible la sol·licitud com a investigador principal d’un projecte Primus amb la
sol·licitud com a co-IP d’un projecte Synergia de la mateixa anualitat.
4.2. Els restants membres de l’equip d’investigació han de tenir formalitzada la seva vinculació
funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada a qualsevol centre de les Illes Balears,
com a mínim durant tot el període comprés entre el termini de presentació de sol·licituds i la
resolució definitiva de concessió. En el moment que perdin aquesta vinculació, amb posterioritat
a la notificació de la resolució de concessió, deixaran de pertànyer a l’equip d’investigació.
4.3. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació incondicional de les normes d’aquesta
convocatòria per part dels investigador principals i tots els integrants de l’equip investigador i el
compromís ferm d’executar el projecte en els termes proposats, si aquests resultés finançat.
5. Règim d’incompatibilitats
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5.1. La presentació d’una sol·licitud com investigador principal a aquesta actuació és incompatible
amb la presentació d’una altra sol·licitud en aquesta convocatòria com a investigador principal o
com a membre de l’equip d’investigació.
5.2. Els restants membres de l’equip d’investigació podran participar en fins a un màxim de tres
sol·licituds com a membres de l’equip d’investigació.
5.3. L’incompliment per part de l’investigador principal del règim d’incompatibilitats suposarà
l’exclusió de tot l’equip d’investigació, la no admissió de la sol·licitud i la no valoració del projecte.
5.4. L’incompliment del règim d’incompatibilitats per part d’algun dels restants membres de
l’equip d’investigació determinarà la seva exclusió de totes les sol·licituds en què figuri.
6. Documentació requerida
Les sol·licituds per participar en aquesta actuació hauran d’anar acompanyades per la següent
documentació:
a) Formulari de sol·licitud
b) Memòria del projecte d’investigació en model normalitzat
c) Currículum Vitae Abreviado (CVA) de l’investigador principal i de l’equip investigador dels
darrers cinc anys (2014-2019)1.
La presentació dels CVA tant dels investigadors principals com de la resta de l’equip investigador
es presentarà en format electrònic pdf juntament amb la resta de la documentació requerida a
través de l’aplicatiu web del projecte.
7. Forma de presentació de la documentació
7.1. Els models normalitzats es trobaran disponibles a la pàgina web institucional (www.idisba.es).

1

En la comptabilització del termini indicat, s'exclouran les interrupcions degudes als motius que se citen a continuació,
sempre que estiguin compresos entre l'1 de gener de 2014 i la data de tancament del termini de presentació de
sol·licituds:
1r Períodes de descans derivats de maternitat o paternitat gaudits d'acord amb les situacions protegides que es recullen
en el Règim General de la Seguretat Social. S'aplicarà una ampliació d'un any per cada fill.
2n Malaltia o accident greus del sol·licitant, amb baixa mèdica igual o superior a tres mesos. S'aplicarà una ampliació
d'un any.
3r Atenció a persones en situació de dependència, d'acord amb el que recull la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, per un període mínim de tres
mesos. S'aplicarà una ampliació d'un any.
Aquests períodes d'interrupció s'indicaran i s'acreditaran en el moment de presentar la sol·licitud.
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7.2. Les sol·licituds i la documentació complementària s’hauran de presentar mitjançant l’aplicatiu
web que l’IdISBa té habilitat a la seva pàgina web. Un cop l’IdISBa recepcioni la documentació i
comprovi la seva correcció, enviarà un correu electrònic de resposta que servirà com a acusament
de rebut de la sol·licitud realitzada.
7.3. El termini de presentació de sol·licituds serà de dia 2 de setembre de 2019 fins a dia 22 de
setembre de 2019.
7.4. Si l’IdISBa comprova que una sol·licitud no compleix amb els requisits d’aportació de
documentació, es requerirà a l’interessat per a què, en el termini improrrogable de cinc dies
naturals, a comptar des del dia següent al de la notificació del requeriment, presenti els
documents que haurien d’haver-se aportat a la sol·licitud i que es relacionaran en el requeriment
d’esmena.
7.5. Si l’interessat no presenta la documentació requerida en el termini indicat, se’l tindrà per
desistit de la seva sol·licitud.
7.6. La documentació requerida es pot presentar en català, castellà o anglès.
8. Avaluació de les sol·licituds
8.1. Les sol·licituds admeses d’acord al procediment administratiu seran avaluades per part d’una
Comissió d’Avaluació formada per experts externs a l’IdISBa.
8.2. L’avaluació dels projectes es realitzarà d’acord als següents criteris:
a) Valoració de l’equip d’investigació: fins 22 punts.
Es valorarà: historial científic (projectes, publicacions i patents) de l’investigador principal i de
l’equip d’investigació en relació amb la temàtica del projecte; participació en programes
internacionals d’R+D+I; qualitat i lideratge; capacitat formativa de l’investigador principal i de
l’equip; resultats previs obtinguts en l’àmbit de la proposta; trajectòria contrastada o potencial de
l’investigador principal i de l’equip d’investigació en el desenvolupament d’activitats d’R+D+I.
b) Valoració del projecte: fins a 75 punts.
Es valorarà: qualitat, viabilitat, rellevància, interès, aplicabilitat i capacitat de transferència del
projecte; capacitat del projecte per generar millores en la prevenció, diagnòstic i tractament de les
malalties i en les activitats de promoció de la salut pública i els serveis de salut i per generar
sinèrgies, impulsar el talent i l’empleabilitat i enfortir les estructures de governança que agreguen
les capacitats científico-tècniques dels centres assistencials del SNS; impacte; pla de difusió i de
transferència de tecnologia i de resultats i adequació del pressupost.
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c) Interès estratègic del projecte per a l’IdISBa: 3 punts.
Es valorarà la que l’Investigador Principal sigui menor a 40 anys a data 02/09/19 amb 3 punts2. Així
mateix, els projectes liderats per un professional de la infermeria (com a Investigador Principal)
seran valorats amb 3 punts.
8.3. El llistat provisional de resultats es podrà consultar a la pàgina web de l’Institut
(www.idisba.es). S’atorgarà un termini de deu dies naturals per efectuar al·legacions als resultats
provisionals. Un cop avaluades les al·legacions presentades, la Comissió d’Avaluació emetrà la
decisió final, la qual serà inapel·lable, i es remetrà a la Direcció Científica de l’IdISBa, que dictarà la
corresponent resolució de concessió, que serà publicada a la pàgina web.
8.4. Es finançarà el projecte que hagi obtingut major puntuació global a cada una de les dues
categories incloses al Programa fins esgotar el pressupost total de la convocatòria. En cas d’empat,
prevaldrà el projecte liderat per un investigador jove (menor de 40 anys) o professional
d’infermeria. Si encara així persistís l’empat, prevaldrà el projecte que hagi obtingut major
valoració a l’apartat b) d’aquest punt de la convocatòria.
9. Finançament i execució econòmica
9.1. L’IdISBa serà l’òrgan de gestió dels ajuts concedits. Es crearà un compte intern dins l’Institut
per dipositar el finançament que estableixi la resolució de concessió de l’ajut per a l’execució dels
projectes seleccionats.
9.2. L’execució econòmica del projecte s’atendrà estrictament al seu pressupost, amb subjecció a
les normes de contractació, laboral i mercantil, de l’IdISBa, així com a les d’aprovació de despeses i
justificació comptable que li siguin aplicables.
9.3. Els fons no executats en el termini d’execució establert per la convocatòria o executats de
manera contrària a l’exposat a la memòria i pressupost del projecte, sense haver obtingut
autorització per escrit per part de l’IdISBa, seran obligatòriament reintegrats a l’IdISBa.

2

En la comptabilització del termini indicat, s'exclouran les interrupcions degudes als motius que se citen a continuació,
sempre que s’hagin esdevinguts amb igual o anterior a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds:
1r Períodes de descans derivats de maternitat o paternitat gaudits d'acord amb les situacions protegides que es recullen
en el Règim General de la Seguretat Social. S'aplicarà una ampliació d'un any per cada fill.
2n Malaltia o accident greus del sol·licitant, amb baixa mèdica igual o superior a tres mesos. S'aplicarà una ampliació
d'un any.
3r Atenció a persones en situació de dependència, d'acord amb el que recull la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, per un període mínim de tres
mesos. S'aplicarà una ampliació d'un any.
Aquests períodes d'interrupció s'indicaran i s'acreditaran en el moment de presentar la sol·licitud.
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10. Seguiment
10.1 L’investigador principal del projecte d’investigació finançat haurà de presentar a la Direcció
Científica una memòria científica sobre les activitats realitzades i els resultats obtinguts (incloent
articles publicats, en premsa i enviats a publicar, i comunicacions a reunions científiques) en el
termini de tres mesos després de la finalització del projecte, utilitzant els models normalitzats que
a tal efecte es disposin a la pàgina web (www.idisba.es). La no presentació de la memòria suposarà
la inhabilitació per presentació de propostes a qualsevol programa intern de l’IdISBa.
10.2. La memòria final serà avaluada per el Comitè Científic Intern de l’IdISBa.
10.3. La Direcció Científica podrà requerir la presentació pública dels resultats obtinguts en el marc
del projecte finançat.
11. Altres disposicions
11.1. En els treballs publicats com a conseqüència de l’activitat desenvolupada, es farà constar el
finançament concedit per l’IdISBa.
11.2. Els resultats que s’originin con a conseqüència dels projectes subvencionats hauran de ser
publicats en accés obert.
11.3. En tot allò no assenyalat a la present convocatòria s’estarà al que en disposi la Direcció
Científica i/o el Comitè Científic Intern de l’IdISBa, que resoldran les incidències generades per
aquesta convocatòria.
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