
 
 
CONVOCATÒRIA D'EXPRESSIONS D'INTERÈS PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES INNOVADORS QUE 
MINIMITZIN LA TRANSMISSIÓ DE LA MALALTIA COVID-19 EN L'ÀMBIT SANITARI A LES ILLES BALEARS, 
AL MARC DEL DECRET LLEI 6/2020, D’1 D’ABRIL, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES SOCIALS 
URGENTS PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA SITUACIÓ CREADA PER LA COVID-19 I DE FOMENT DE LA 
INVESTIGACIÓ SANITÀRIA 
 
Davant la situació d’emergència de salut pública i de pandèmia internacional de la COVID-19, el Govern 
de les Illes Balears va publicar un pla de mesures el 13 de març de 2020 per a la gestió de la situació de 
crisi sanitària causada per la COVID-19. 
 
La lluita contra la COVID-19 no es put dur a terme exclusivament mitjançant mesures defensives i de 
contenció del contagi de la malaltia, sinó que és indispensable fomentar el desenvolupament d'activitats 
dirigides directament a investigar, desenvolupar i implementar mitjans concrets de lluita activa, tant 
contra el contagi del patogen com per a la seva erradicació. 
 
Per aquest motiu, a més de contenir i curar la malaltia, s'ha de fomentar la investigació que permeti tant 
el desenvolupant d'equips de protecció més eficients per a les persones que s'enfronten directament 
cada dia; el desenvolupament de mitjans de detecció més ràpids, eficaços i assequibles que permetin 
una reacció immediata del sistema de salut davant els primers símptomes; així com el desenvolupament 
d'estratègies terapèutiques que puguin contribuir a la curació de la malaltia i a la seva prevenció.  
 
D'aquesta manera, la lluita contra la COVID-19 és i seguirà sent un objectiu prioritari de l'acció de 
Govern i el foment de la investigació una eina més activa, atès que la inversió en investigació i en el 
coneixement en tot allò que suposa la lluita contra la malaltia generarà un benefici per a la societat molt 
més allà del que excedirà el merament econòmic. 
 
En aquest context, el Consell de Govern ha aprovat el Decret Llei, d'1 d'abril de 2020, per el qual 
s'estableixen mesures socials urgents per a pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de 
foment de la investigació sanitària, que està destinat a reforçar la lluita contra la malaltia fent front als 
reptes científics, tècnics i d'investigació que deriven de l’emergència sanitària. 
 
Per això, és considerada d’extraordinària rellevància llançar una convocatòria d'expressions d'interès 
per a projectes d'investigació i innovació en relació amb la COVID-19. 
Les propostes han de ser adequades amb la situació d'urgència i, per tant, han de permetre la seva 
implementació i posada en marxa immediates al Sistema Sanitari de les Illes Balears, amb uns resultats 
concrets, primerencs i d'aplicació a la situació actual. Aquestes poden partir d'activitats ja existents. 
 
OBJECTE 
 
Aprovar la convocatòria d’ajuts a expressions d'interès de propostes de projectes i accions 
col·laboratives i innovadores generades a les Illes Balears, des de una perspectiva tecnològica, que 
puguin minimitzar el risc de transmissió del SARS-CoV-2/COVID-19 a l'entorn sanitari i a la comunitat. 
 
Aquests ajusts es regiran pels termes d’aquesta convocatòria i per allò que es disposa a l’article 6 del 
Decret Llei 6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la 
situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària, i en defecte de disposicions 
específiques d’ambdós i exclusivament pel que fa a la justificació del desenvolupament del projecte que  
rep l’ajut, l’aplicació dels fons atorgats, i si n’és el cas, el reintegrament total o parcial d’aquests ajuts i 
règim sancionador a allò que es disposa a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions o 
el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de subvencions 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 



 
 
ÀMBIT I ABAST 
 
Seran objecte de consideració d’aquesta convocatòria d’ajuts propostes en format d’expressió d’interès, 
formulades per entitats públiques o privades ja constituïdes en el moment de l’aprovació d’aquesta 
convocatòria i domiciliades social o fiscalment a les Illes Balears, que promoguin projectes i accions 
col·laboratives destinades principalment a: 
 

 Nous dissenys o millora dels actuals equips de protecció individual (EPI), incloent l'increment de 
la seva durabilitat o reutilització. 

 Posar a punt o millorar el test de diagnòstic ràpids o Point-of-Care (PoC) de la COVID-19. 

 Desenvolupament de productes de desinfecció per a persones i per a superfícies. 

 Desenvolupament d'aplicacions informàtiques, models i mètodes d'anàlisi i propostes 
innovadores que contribueixin al seguiment i control de la malaltia i de les seves conseqüències 
en salut de la comunitat. 

 Innovacions farmacològiques, estratègies terapèutiques i preventives innovadores per a reduir 
l'efecte de la malaltia per COVID-19. 

 Qualsevol altra activitat emmarcada dins l'àmbit de R+D+I i relacionada amb la COVID-19. 
 
Serà possible presentar una proposta de projecte multicèntric o coordinat. No obstant l'anterior, en 
aquests casos s’haurà d'estipular un únic pressupost. 
 
En conseqüència i sense perjudici d’allò que es disposa al primer paràgraf d’aquest apartat, no serà 
obstacle per a la consideració de les propostes presentades que aquestes plantegin la possibilitat de 
constituir en el futur una nova entitat domiciliada social o fiscalment a les Illes Balears pel 
desenvolupament o execució del projecte. També podran presentar-se propostes per entitats que 
plantegin que el seu desenvolupament i execució es duguin a terme amb col·laboració de persones o 
entitats no domiciliades al territori de les Illes Balears, sempre que la direcció efectiva del 
desenvolupament i execució del projecte, així com també l’aportació econòmica o l’obtenció del 
finançament necessari per aquest desenvolupament i execució, es dugui a terme o sigui responsabilitat 
de l’entitat sol·licitant. 
 
FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 
 
La presentació de les expressions d'interès es farà mitjançant la presentació del formulari que figura a 
l'Annex I a aquestes bases, el qual haurà d'estar degudament emplenat. 
 
La presentació efectiva es farà mitjançant l'enviament del formulari al següent correu electrònic: 
idisba.proyectos@ssib.es. L'assumpte del correu haurà d'indicar-se com: «Expressió d'interès 
COVID-19».  
 
El formulari d'inscripció es pot descarregar i complimentar a la pàgina web de l'IdISBa, a l'apartat 
«Convocatòries» – «Convocatòries Pròpies». 
 
El termini per a presentar les propostes començarà el 8 d'abril de 2020 i es mantindrà obert fins a 
l’extinció dels crèdits destinats a la concessió d’aquests ajuts, ja siguin els inicials i, si n’és el cas, els que 
resultin de l’ampliació dels crèdits inicials destinats a aquesta convocatòria. 
 
La presentació de la proposta suposa l'acceptació de les condicions i tramitació del procediment. 
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VALORACIÓ I SELECCIÓ DE PROPOSTES 
 
Les propostes presentades de conformitat amb el que s’estableix a l’article anterior seran avaluades per 
la comissió d’experts creada a tal efecte. 
 
Les propostes podran comptar amb altres fonts de finançament complementària pública o privada, 
nacional o internacional, lo qual es considerarà com un factor positiu a l’avaluació. 
 
La valoració de cada una de les propostes es podrà fer des del mateix moment de la seva presentació 
d’acord amb allò que es disposa a l’article 6.2 del Decret Llei 6/2020, d’1 d’abril, en relació amb l’article 
17, apartats 2 i 3 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. 
 
COMISSIÓ D’EXPERTS 
 
1. Els projectes presentats seran analitzats per una comissió d'experts, designats per la consellera de 

Salut i Consum d'acord amb lo que estableix l’article 6.3 del Decret Llei 6/2020, d’1 d’abril, que pot 
condicionar la proposta de concessió a la introducció de modificacions i adaptacions que consideri 
necessaris tècnicament, als efectes d'un millor servei a l'interès general i d'una lluita més efectiva 
contra la COVID-19. 

 
La composició serà la següent: 

 

Coordinadora: Asunción Sánchez Ochoa. Directora general de Recerca en Salut, Formació i 
Acreditació. 

 
Vocals:  

 
- Núria Riera Riera, directora general d'Innovació. 
- Pep Lluís Pons Hinojosa, director general de Política Universitària i Recerca. 
- Miquel Fiol Sala, director científic de l’IdISBa. 
- Carlos Fernández Palomeque, coordinador de la Unitat d'Innovació i Projectes Corporatius 

de l'IB-Salut. 
- Antonio Oliver Palomo, cap de Servei de Microbiologia de l'HUSE. Investigador principal de 

l'IdISBa. 
- Aina Soler Mieras, farmacòloga clínica. Gabinet d'Atenció Primària de Mallorca. 
- Félix Grases Freixedas, director de l’Institut Universitari de Ciències de la Salut (IUNICS) de 

la UIB. 
- Carlos Enrique Herrero, responsable de la Unitat d'Innovació de l'IdISBa. 
- Ramón Roca Mérida, director general de Modernització i Administració Digital. 
- Ildefonso Hernández Aguado, catedràtic de Salut Pública de la Universitat Miguel 

Hernández. 
 
Secretari: Daniel Horacio Lopez, gestor científic de l’IdISBa, qui actuarà amb veu però no vot. 

 
2. Funcions de la Comissió d’Experts: 

 
- Analitzar i proposar a les persones interessades la modificació de les seves propostes i, en el 

seu cas, la reformulació d'aquestes. 
- Proposar de forma motivada el finançament de propostes, de forma parcial o total, a la direcció 

de l’IdISBa. 
- Proposar de forma motivada el no finançament de propostes a la direcció de l’IdISBa. 



 
 

- Realitzar el seguiment tècnic mitjançant informes que es tindran que presentar d'acord amb les 
instruccions de la resolució de concessió. 

- Proposar de forma motivada, a la direcció de l’IdISBa, l’inici del procediment de reintegrament 
en relació amb aquells projectes amb informes de seguiments que obtinguin una avaluació 
negativa o, en el seu cas, atès el contingut dels informes de seguiment, que no compleixen amb 
el cronograma que va acompanyar l’expressió d’interès. 

 
3. La comissió podrà consultar a experts en la matèria sobre les propostes que siguin presentades. 

 
4. En cas d'absència d'alguns dels vocals, es podrà designar un substitut per part de la presidenta del 

Patronat de l'IdISBa, la consellera de Salut i Consum. Aquesta designació serà publicada al mateix 
mitjà que la convocatòria present. 

 
5. La comissió s’ajustarà, en quant al seu funcionament, al que s’estableix a la secció 3ª del capítol II 

del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
Particularment, es podrà reunir a distància, en conformitat amb l’article 17 d’aquesta. 

 
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES 
 
Les propostes seran avaluades per la Comissió d’Experts així com siguin presentades. 
S'avaluaran positivament els següents aspectes: 
 

- L’estat de desenvolupament avançat del projecte (prototipus, resultats preliminars, etc.). 
- La magnitud i rapidesa d'escalabilitat. 
- La col·laboració entre grups d'investigació d'entitats públiques i entitats privades de les Illes 

Balears. 
- Que el desenvolupament i la producció dels resultats que s'obtinguin es duguin a terme a les 

Illes Balears. 
- Que el projecte hagi rebut altres ajudes o subvencions. 

 
PRESSUPOST 

 
1. Aquesta convocatòria té un pressupost màxim inicial de 300 000,00 €. Aquest pressupost inicial està 

previst que sigui finançat al 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes 
Balears. Aquesta circumstància serà degudament ressenyada a les resolucions definitives de 
concessió de les ajudes on aquest cofinançament es pugui produir. 
 

2. La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient al 
moment de la resolució de concessió. D’acord amb allò que es disposa a l’article 6.2 del Decret Llei 
6/2020, d’1 d’abril, aquest pressupost inicial podrà ser objecte d’ampliació mentre la convocatòria 
es trobi oberta. 

 
3. El finançament dels ajuts als quals es refereix aquesta resolució s’imputarà al pressupost de 

despeses de l’IdISBa per a l’any 2020, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. 
  



 
 
DOCUMENTACIÓ QUE PRESENTAR 
 
La documentació que s'ha de presentar es limita al formulari de la sol·licitud, el qual haurà de contenir 
tota la informació següent: 
 

- Títol. 
- Objectiu. 
- Descripció de l'acció. 
- Cronograma d'execució i implementació. 
- Equip. 
- Resultats esperats (Impacte). 
- Mitjans i recursos per a desenvolupar l'acció (Pressupost). 

 
El formulari haurà d’emplenar-se amb la font «Calibri» a mida de 10, i no podrà tenir en general una 
extensió de més de 7 pàgines. 
 
CONSIDERACIONS ÈTIQUES 
 
Totes les propostes presentades hauran de presentar els principis fonamentals establerts a la Declaració 
de Hèlsinki, al Conveni del Consell d'Europa en relació amb els drets humans i la biomedicina, així com 
també complir amb els requisits establerts a la legislació espanyola a l'àmbit de la investigació 
biomèdica, la protecció d'informació de caràcter personal i la bioètica. 
 
RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DIRECTA 
 
La Comissió d’Experts elevarà a la direcció de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) les 
propostes a finançar, qui resoldrà de manera individual i motivada la concessió directa dels ajuts a 
càrrec del fons COVID-19. Aquestes resolucions contindran com a mínim la següent informació: 
 

- El beneficiari que rep l’ajut. 
- L'import global de l’ajut. 
- El termini d'execució que serà, com a màxim, d'un any i que podrà ser susceptible d'ampliació, 

prèvia sol·licitud justificada i autoritzada per l'òrgan concedent, així com els terminis de 
presentació de les memòries de seguiment i finals. 

 
PAGAMENT DELS AJUTS 
 
Els pagaments es faran anticipats, amb caràcter previ a la realització i justificació de l'activitat que motivi 
la concessió. 
 
La totalitat de l'ajut es farà en un únic pagament a cada beneficiari una vegada que la resolució de 
concessió sigui comunicada. 
 
 
En qualsevol cas, el pagament requerirà la presentació de las declaracions responsables per el o la 
representant legal de l'organisme beneficiari d'estar al corrent de les obligacions tributàries i front a la 
Seguretat Social, així com també estar al corrent dels pagaments de les obligacions per reintegrament 
de subvencions. 
  



 
 
CONCEPTES SUBVENCIONABLES 
 
1) Les subvencions concedides seran destinades a cobrir les despeses següents:  
 

a) Despeses de contractació de personal tècnic o amb el grau necessari per a la realització del 
projecte, aliè al vinculat funcionarial, estatutària o laboralment amb els centres beneficiaris, i 
que es podran incorporar al projecte durant tot o part del temps de duració previst. 
 
A aquests efectes, s’entén per vinculació estatutària únicament la prevista a la Llei 55/2003, de 
16 de desembre, i normes autonòmiques de desenvolupament. 
 
Les despeses màximes de contractació seran ajustades per part de l’IdISBa d’acord amb les 
taules salarials reconegudes a la institució o la quantia que consideri la Gerència ajustada a les 
funcions que exercir. 

 
b) Despeses d’execució, a les quals s’inclouen:  el material inventariable i l’equipament científic 

necessari per a la realització del projecte; material fungible i altres despeses complementàries 
relacionades amb l’execució del projecte, com poden ser despeses d’ús de qualque servei 
central i generals de suport a la investigació de l’entitat beneficiària, col·laboracions externes, 
assistència tècnica, despeses externes de consultoria, i serveis relacionats amb el projecte 
presentat. 
 
Així mateix, seran subvencionables les despeses de publicació i difusió de resultats, despeses 
de revisió de manuscrits; despeses de publicació a revistes científiques, a lo qual s’inclou les 
relacionades amb la publicació a revistes d’accés obert; i les despeses derivades de la 
incorporació a repositoris de lliure accés.  
 
Es podrà fer front a les despeses de tots aquells viatges necessaris que hagi de fer l’equip que 
formi part del projecte per a la seva realització i difusió de resultats, així com la inscripció a 
congressos. La gestió dels vols la farà l’IdISBa. 
 
En cas de presentar despeses relacionades amb viatges i dietes, es disposarà un màxim de 
80 €/dia per viatge sense pernoctació a Espanya (en concepte de manutenció) i 120 € 
addicionals en cas d’haver-hi pernoctació. En cas de viatges sense pernoctació fora d’Espanya, 
es disposarà un màxim de 120 € (en concepte de manutenció) i 150 € addicionals en cas 
d’haver-hi pernoctació. 
 
En aquells projectes que ho justifiquin motivadament, es podran incloure les despeses de 
coordinació i despeses relacionades amb estàncies invitades d’investigadors i experts 
internacionals considerats indispensables per a l’adequada execució del projecte. 
 

2) La quantia concebuda es podrà destinar a qualsevol despesa subvencionable d’acord amb les 
necessitats del projecte. 

 
SEGUIMENT I JUSTIFICACIÓ DE L’AJUT 
 
En aplicació d’allò que es disposa a l’article 6.5 del Decret Llei 6/2020, d’1 d’abril, les entitats 
beneficiàries hauran de presentar una justificació intermèdia en un termini màxim de 6 mesos des de la 
resolució de concessió, a més d’una justificació final en un termini màxim d’1 any des de la concessió. 
Aquest termini podrà ser prorrogat per resolució motivada des de la Direcció de l’IdISBa. 
 



 
 
Les resolucions de concessió concretaran la forma i el termini en els que s'ha de realitzar la justificació 
científica, tècnica i econòmica del projecte finançat. 
 
Els beneficiaris procediran al reintegrament de les quanties percebudes en els supòsits previstos a 
l’article 44 del Text refós de la Llei de subvencions. 
 
En cas de que al finalitzar el projecte hi hagués romanent no justificat degudament com a despesa, 
aquest s'haurà de reintegrar a l'IdISBa.  
 
SUBCONTRACTACIÓ 
 
Els beneficiaris i les beneficiàries podran subcontractar total o parcialment l’activitat que constitueixi 
l’objecte de la corresponent disposició dinerària, a efectes d’assolir el compliment dels objectius que la 
varen motivar, prèvia autorització en tot cas de l’IdISBa i d’acord amb allò que es disposa a l’article 6.6 
del Decret Llei 6/2020, d’1 d’abril. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
José Lladó Iglesias 
Director gerent de l'IdISBa 

  



 
 
 
 
ANNEX I – FORMULARI CONVOCATÒRIA D'EXPRESSIONS D'INTERÈS PER AL 
FINANÇAMENT DE PROJECTES INNOVADORS QUE MINIMITZIN LA TRANSMISSIÓ DE 
LA MALALTIA COVID-19 EN L'ÀMBIT SANITARI A LES ILLES BALEARS 

 

 

 

1. Títol del projecte: 

 

 

2. Nom de l'Investigador/a Principal: 

      Co-IP: 

DNI: 

Telèfon (disponibilitat 24/7): 

Direcció de correu electrònic: 

 

 

3. Entitat de dependència: 

DNI/CIF: 

Telèfon: 

Direcció de correu electrònic: 



 
4. Memòria (màxim 6 pàgines): 

 Objecte: 

 

 Descripció de l'acció: 

 

 Cronograma d'execució i implementació: 

 

 Equip: 

 

 Resultats esperats (Impacte): 

 

 Mitjans i recursos disponibles per al desenvolupament de l'acció: 

 

 Total Pressupost sol·licitat: 

 

Palma, a ____ de ________ de 2020  

 

Signatura                                                                                Signatura  

Investigador/a Principal      Apoderat entitat de dependència 

Aquesta  convòcatoria està prevista que sigui cofinanciada a càrrec del Programa Operatiu FEDER  2014-2020 de les Illes 
Balears 

A complimentar per IdISBa: 

Núm. Expedient: COVID-19/Nº.___ CONVOCATÒRIA DE PROJECTES IdISBa COVID-19 


