Resolució de la directora general d’Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en
virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària
Illes Balears, de 23 de abril de 2021, segons l’article 28.3 dels Estatuts de la Fundació
IdISBa, per la qual es convoquen i s'aproven les bases específiques que regiran el procés
selectiu de les ajudes a projectes Impetus d'investigació en salut per fomentar l'activitat
investigadora competitiva a la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears
La perspectiva de la recent política de la Unió Europea promou convertir el territori sota el
concepte d'una economia basada en el coneixement, més competitiva i dinàmica. En aquest
sentit, apunta com a factor limitant la necessitat d'augmentar el nombre de personal
investigador en la comunitat científica.
L'objectiu d'incrementar els recursos humans dedicats a la investigació es ve afectat per la
gran competitivitat i exigència en la professió investigadora. En aquest sentit, resulta
fonamental implantar una eina per investigadors postdoctorals 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.
La Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (d’ara endavant, IdISBa) no es aliena
a aquesta situació, i recull al seu pla estratègic 2016-2020 la contribució a promoure les
activitats de col·laboració i coordinació intramurals.
L'alineació d'aquestes bases amb les estratègies marcades per la Unió Europea aprofitarà
millor els recursos disponibles i contribuirà decididament a la internacionalització del sistema
d’investigació sanitària de les Illes Balears, ja que és una actuació que proporciona
experiència per integrar-se al sistema de recerca i serveix de transició cap a reptes majors.
Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes balears, disposen que s’han d’aplicar els principis d’igualtat, mèrit,
capacitat i publicitat en les contractacions.
Aquesta convocatòria tindrà en compte el principi d’igualtat de tractament entre homes i
dones pel que es refereix a l’accés d’ajudes, d’acord amb l’article 14 de la Constitució
Espanyola, i el previst als plans d’igualtat entre dones i homes de l’Administració General de
l’Estat i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2021-2024.
Les presents bases es regiran i desenvoluparan per les indicacions recollides en la present
convocatòria, per la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, per la Resolució de la consellera de Salut i presidenta de la
Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears, de 20 de març de 2017, per la qual
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s’ordena la publicació de la modificació d’estatuts d’aquesta fundació, així com la següent
normativa i la resta que li sigui d’aplicació:
 La Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
 La Llei 40/2015, d'1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.
 El Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, en el qual s’estableixen les disposicions comunes relatives al Fons
Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la
Pesca i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell.
 El Reglament (UE) núm. 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre, relatiu al Fons Social Europeu.
 L'Ordre HFP/1979/2016, de 29 de desembre, que estableix les normes sobre les
despeses

subvencionables

dels

programes

operatius

del

Fons

Europeu

de

Desenvolupament Regional per al període 2014-2020.
Per tot l’exposat, resolc
1. Aprovar la convocatòria i bases específiques que regiran el procés selectiu (annex 1)
per a les ajudes a projectes Impetus d'investigació en salut per fomentar l'activitat
investigadora competitiva a la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.
L’ordre jurisdiccional social és competent per resoldre les controvèrsies derivades d’aquestes
bases d’acord amb la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense
que s’hi pugui interposar cap recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via
judicial social, sense perjudici que s’hi pugui presentar una reclamació davant l’òrgan que
dicta aquestes bases.

Signatura
Direcció Gerència

En virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació, de 23 d'abril de 2021, segons l’article
28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa.
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ANNEX 1
Bases de la convocatòria
Article 1. Objecte
L'objectiu de la convocatòria és apropar investigadors a l’àmbit de la recerca competitiva
atorgant ajuts per a la realització de projectes d’investigació en salut per a investigadors
exclusivament postdoctorals que no hagin obtingut encara un projecte d’investigació
competitiu públic nacional o internacional com a investigador principal. Els projectes Impetus
serviran de palanca per a la participació en convocatòries futures de major envergadura,
atorgant competitivitat i continuïtat en l'activitat investigadora.
Article 2. Característiques dels projectes
2.1 Poden ser actuacions objecte dels projectes els treballs experimentals o teòrics empresos
amb l’objectiu principal d’adquirir nous coneixements.
Així mateix, també hi tenen cabuda les actuacions de recerca encaminades a adquirir nous
coneixements i aptituds, que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o
serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents.
Els projectes recolliran així activitats dins dels conceptes de la recerca bàsica, traslacional,
clínica i epidemiològica.
2.2 La durada dels projectes serà d’1 any.
2.3 Els projectes seran desenvolupats per personal investigador adscrit a un grup de recerca
de la Fundació Institut d´Investigació Sanitària Illes Balears.
2.4 En el moment de la sol·licitud s’ha d’indicar si el projecte s’executarà i gestionarà en una
de les següents modalitats:
a)

Modalitat 1: recerca clínica/epidemiològica.

b)

Modalitat 2: recerca bàsica/traslacional.

Article 3. Requisits i característiques de l'equip investigador i de l'investigador principal
3.1 Ser investigadors adscrits a l’IdISBa amb anterioritat al 31 de agost de 2021.
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Poden ser membres de l’equip investigador els titulats doctors, el personal amb categoria
de titulat superior (màster, llicenciatura, grau o similars), els diplomats i els tècnics de
suport.
La presentació d’una sol·licitud com a investigador principal 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).
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.
La resta de 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. El nombre màxim de membres
de l’equip d’investigació serà de cinc persones.
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.
3.2 L’investigador principal haurà de complir amb els requisits següents:


Ostentar el grau de doctor, posseir en el moment de la sol·licitud un contracte de
personal investigador dels programes Sara Borrell, Juan de la Cierva, Río Hortega,
Folium o qualsevol similar, o ser personal PDI.



L’investigador principal no podrà gaudir, en el moment de la sol·licitud, d’un contracte
dins el sistema de salut ni tenir un contracte de formació predoctoral.



Ha d’estar vinculat a l’IdISBa com a personal actiu d’un grup de recerca i tenir
contracte laboral amb la seva entitat d’origen a temps complert, mitjançant una
relació contractual, estatutària o d’adscripció amb l’Institut. Cap investigador principal
pot constar en més d’un projecte en aquesta convocatòria. L’incompliment d’aquest
requisit determina directament l’exclusió dels projectes.



Ha de tenir una vinculació laboral vigent amb la seva entitat d’origen com a mínim
durant tot el període comprés entre el termini de presentació de sol·licituds i la
resolució definitiva de concessió. La signatura de la sol·licitud presentada implicarà la
veracitat del compliment del requisit de vinculació.



No haver obtingut, com a IP, cap projecte competitiu finançat per programes estatals
(Acció estratègica en salut, Plans estatals), internacionals (Horizon 2020, NIH, etc.),
autonòmics o per qualsevol convocatòria intramural de Projectes IdISBa (annex 1).

3.3 L’IdISBa pot requerir en qualsevol moment la documentació que consideri necessària a fi
d’acreditar el compliment de les condicions descrites en els paràgrafs anteriors (com el
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contracte o document de vinculació acreditatiu de l’investigador principal i de la resta de
membres de l’equip d’investigació vinculats al projecte).
Article 4. Termini i presentació de sol·licituds
4.1 El termini per presentar les sol·licituds dels ajuts és de 20 dies hàbils des de l'endemà
d'haver-se publicat aquesta resolució a la pàgina web de l’Institut.
4.2 Les sol·licituds es poden presentar en català, castellà i anglès.
4.3 El formulari de sol·licitud s’ha d'emplenar a la pàgina web. El formulari contindrà les
dades principals del projecte i les declaracions següents:


Que s’ha informat l’usuari sobre el sistema de tractament de les seves dades i sobre
els drets que li atorga la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal.



Que són certes i completes totes les dades de la sol·licitud, així com la documentació
annexa.



Que el projecte s'ajusta als principis internacionals i a la normativa vigent en matèria
de bioètica, experimentació animal, bioseguretat biològica, protecció del medi
ambient, patrimoni natural, biodiversitat, patrimoni històric i cultural i protecció de
dades.

4.4 Juntament amb el formulari de sol·licitud s’ha de presentar obligatòriament la següent
documentació, ordenada i identificada segons s’indica:
a) Una memòria cientificotècnica. La memòria cientificotècnica ha de tenir els continguts
següents:
 Resum de la proposta: títol de projecte i resum executiu del projecte.


Qualitat del projecte: objectius científics i tecnològics del projecte, estudi de l’estat
de l’art, contingut i abast del projecte, descripció de la metodologia, capacitat del
projecte per generar millores, consulta i participació d'actors no científics.



Interès estratègic: novetat i rellevància.



Fases i tasques, pla de treball i cronograma. Al cronograma ha de quedar aclarida
la tasca així com l'investigador a càrrec en qüestió.



Aplicabilitat i transferibilitat: explotació dels resultats, impacte econòmic, efecte
d’arrossegament, impacte social i mediambiental i projecció internacional.



Viabilitat i adequació del pressupost: justificació del pressupost (subcontractació i
assistències

tècniques,

material

fungible,

despeses

d’amortització

de

l’instrumental i equipament, altres despeses necessàries).
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Pla de difusió: activitats i esdeveniments per difondre el projecte a la societat.

b) Qüestionari de les dades econòmiques del projecte que contengui el pressupost total
del projecte (pàgina 8 de la memòria del projecte).
c)

Currículum vitae abreujat (CVA) de l’investigador principal i de l’equip investigador
des de l'1 de gener de 2016 fins el 31 d'agost de 2021. Es presentarà en format
electrònic pdf, generat de forma automàtica des de l'editor CVN o des de qualsevol
institució certificada en la norma currículum vitae normalitzat (CVN) de la FECYT que
ofereixi el servei CVA.

4.5 La

documentació

presentada

que

no

sigui

original

ha

d'estar

compulsada

convenientment.
4.6 Si el formulari de sol·licitud o la resta de documents es presenten signats mitjançant
signatura electrònica, aquesta ha de complir els requisits i les especificacions establerts
en el Decret 107/2006, de 15 de desembre, de regulació de l'ús de la signatura electrònica
en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el Decret
33/2009, de 19 de juny, pel qual es modifica el Decret 107/2006.
4.7 Si la sol·licitud no s'ha formulat mitjançant els impresos normalitzats o bé s'ha presentat
sense adjuntar-hi degudament tota la documentació esmentada en els apartats anteriors,
s'ha de requerir la persona interessada perquè en el termini de deu dies esmeni aquestes
mancances. Si no ho fa, es considera que desisteix de la petició.
4.8 Un cop l’IdISBa recepcioni la documentació i comprovi la seva validesa, enviarà un correu
electrònic de resposta que servirà com a acusament de rebut de la sol·licitud realitzada.
4.9 La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació incondicional de les normes d’aquesta
convocatòria per part dels investigadors principals i de tots els integrants de l’equip
investigador, així com el compromís ferm d’executar el projecte en els termes proposats
si aquest resultés finançat.
Article 5. Finançament dels projectes
5.1 L’import màxim de la convocatòria serà de 20 000 euros.
5.2 Les actuacions previstes en aquesta convocatòria han de ser cofinançades en un 50 %
amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
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(FEDER) 2014-2020 de les Illes Balears, a l'empara del Reglament UE núm. 1301/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Europeu de
Desenvolupament Regional. El 50 % restant ha d'anar a càrrec de l’Institut.
5.3 L’import màxim que es pot atorgar a cada projecte és de 10 000 euros. Es finançarà un
projecte per a cada modalitat. En el cas de que no hi hagi sol·licituds per a una de les
modalitats previstes, l´adjudicació es deixarà a decisió del Comitè Científic o de la Direcció
Científica de l’IdISBa.
5.4 Es podran finançar fins al 100 % del pressupost sol·licitat en les propostes presentades.
5.5 L’IdISBa gestionarà els projectes mitjançant la comptabilitat separada per projecte.
5.6 Aquesta Resolució i les resolucions de concessió que en puguin derivar resten sotmeses a
la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la
comptabilització.
Article 6. Conceptes finançables
6.1 Es consideren despeses finançables:
a) Despeses de material inventariable indispensable per a la realització del projecte; les
adquisicions de material fungible i altres despeses complementàries directament
relacionades amb l’execució del projecte, com els costos d’utilització de plataformes i
serveis científico-tècnics, col·laboracions externes, assistència tècnica, despeses
externes de consultoria i serveis relacionats amb els projectes; totes elles
degudament justificades i necessàries per al bon desenvolupament del projecte.
b) Material fungible. Es consideren elegibles els costs de matèries primes i altres
aprovisionaments de natura fungible o consumible que es derivin directament de
l’activitat de recerca i desenvolupament.
c)

Despeses de publicació i difusió de resultats. S’inclouen despeses de revisió de
manuscrits, despeses de publicació en revistes científiques i altres revistes, publicació
de tesis doctorals que hagin estat generades en el projecte i despeses d’assistència,
inscripció i participació en actes de difusió. En tots els casos cal que les publicacions
derivin directament de l’activitat científica desenvolupada en el projecte i que es faci
constar la referència del projecte i el cofinançament per FEDER.
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d) Desplaçaments (viatges, quilometratge, etc.), allotjament i dietes (per manutenció,
per allotjament o dieta sencera) del personal amb dedicació al projecte, sempre que
figuri en el pla de treball o en les memòries presentades. La despesa d'allotjament i la
dieta per allotjament no són compatibles per a un mateix concepte o desplaçament.
Les despeses de dietes, allotjament i desplaçament que s’imputin estaran limitades
pels imports establerts al Reial 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.
6.2 No són subvencionables les despeses següents:


Els dispositius informàtics d’ús genèric (PC, ordinadors, portàtils, impressores). En cas
que siguin necessaris pels requeriments tècnics del projecte, s’ha de justificar
adequadament.



El mobiliari i material d’oficina.



Els consumibles informàtics que tenen la consideració d’ús general; no es financen
com a costos directes.



Les quotes a societats científiques nacionals i internacionals, ni subscripcions a
revistes científiques.



Els impostos indirectes, si l’entitat els pot recuperar o compensar, i impostos
personals sobre la renda.



Les financeres o bancàries.



Les relacionades amb la sol·licitud de patents.



Els complements salarials i les hores extres.



Sense perjudici de les despeses de manutenció que puguin correspondre amb càrrec
al concepte de viatges i dietes, en el pressupost no són elegibles despeses de menjars
i altres atencions de caràcter protocol·lari (per exemple, les realitzades una vegada
finalitzades les sessions de treball).



Les d’assistència o participació a congressos, jornades o altres actes de difusió, si no
es demostra la difusió del projecte subvencionat.

6.3 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.
Article 7. Compatibilitat amb altres ajuts
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 públics o privats, autonòmics o nacionals, de la Unió Europea o d’organismes
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internacionals. El finançament total o parcial del projecte per qualsevol altre font de
finançament suposarà la no elegibilitat del conjunt del projecte. Així mateix, aquest ajut
queda afectat al règim d'incompatibilitat establert per la legislació comunitària respecte a
altres ajuts que puguin concedir-se al mateix projecte amb càrrec a altres fons estructurals
europeus o de qualsevol altre instrument financer comunitari.
7.2 És incompatible la sol·licitud d’un projecte a aquesta convocatòria amb la sol·licitud a la
convocatòria Synergia.
Article 8. Procediment d’avaluació i de selecció
8.1 El procediment d’avaluació i selecció dels projectes s’ha de fer en dues fases: una primera
fase d’avaluació cientificotècnica externa i una segona fase de selecció de les propostes
millors avaluades externament.
8.2 L’àrea d’avaluació del projecte ha de ser única. L’ha de seleccionar l’investigador principal
en la sol·licitud del projecte d’entre els codis de la UNESCO.
8.3 La fase d’avaluació cientificotècnica externa ha de ser realitzada per una entitat
avaluadora de prestigi reconegut i de dret públic (AGAUR, AVAP, AQUIB, AEI o alguna altra
similar) o per un panel d’avaluadors independents. Els criteris de l’avaluació externa i les
puntuacions màximes per criteri són les següents:
a) Valoració del projecte: fins a 70 punts.
Qualitat científica de la proposta:
S’avaluarà:
a) La qualitat dels objectius plantejats.
b) L’avanç del coneixement científic i
tecnològic
que
suposa
el
desenvolupament
del
projecte
respecte a l’estat de l’art actual.
c) 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 millora dels serveis de salut.
d) Consulta i participació d'actors no
científics.

màxim 20 punts

Interès estratègic:
S’avaluarà:

màxim 20 punts
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a) Adequació de la proposta a les àrees
científiques del centre.
b) Novetat i rellevància.
Aplicabilitat i transferibilitat:
S’avaluarà:
Oportunitat de patents, creació
d'eines aplicables.
Viabilitat i adequació del pressupost:
S’avaluarà:
a) Qualitat del pla de treball.
b) Metodologia prevista per al seu
desenvolupament.
c) L’adequació
dels
recursos
i
pressuposts
als
objectius
i
metodologia prevista.

Pla de difusió

màxim 10 punts

màxim 10 punts

màxim 10 punts

b) Valoració de l’equip d’investigació en els darrers 5 anys: fins a 30 punts.
Investigador principal:

màxim 20 punts

a) Publicacions indexades a JCR:
- Articles originals amb el grup
d’investigació.
Revisions
amb
el
grup
d’investigació.
b) Projecte
competitiu
nacional
concedit.
c) Patents:
- Patent sol·licitada.
- Patent transferida.

Equip d’investigació (màxim 5 persones):
a) Publicacions i projectes que aportin a
la línia del projecte.
b) Balanç de gènere.
c) Presència d'investigadors clínics.
d) Sinergies entre grups.
e) Capacitat, trajectòria contrastada i
potencial de l’equip d’investigació en

màxim 10 punts
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el desenvolupament del projecte.

c) Interès estratègic del projecte per a l’IdISBa: 3 punts.
1

Es valorarà que l’investigador principal sigui menor de 40 anys a data 02/09/21 amb 3 punts.

8.4 En cas d’empat, prevaldrà el projecte liderat per un investigador jove (menor de 40 anys).
Si encara així persistís l’empat, prevaldrà el projecte que hagi obtingut major valoració a
l’apartat a) d’aquest punt de la convocatòria.
8.5 El director científic ordenarà publicar una diligència en la web de l’IdISBa en la qual han
d’aparèixer les llistes provisionals amb les puntuacions d’avaluació externa. Aquesta
publicació s’ha de notificar per correu electrònic a totes les persones candidates. Els
candidats disposaran d’un termini de deu dies comptadors des del dia següent de publicació
de la diligència, per formular les al·legacions que considerin oportunes.
8.6 Una vegada resoltes les al·legacions, el director científic ordenarà publicar una diligència a
la web amb les llistes definitives de puntuació d’avaluació externa.
8.7 Amb aquestes llistes definides, el director científic serà l’encarregat d’elaborar:
a)

Una relació prioritzada (en funció de la puntuació externa) dels projectes que es
considerin finançables, detallant el finançament, que ha de ser determinat segons
criteris de màxima eficiència en l’assignació de recursos.

b)

Una relació dels projectes considerats no finançables.

Article 9. Procediment de resolució de concessió

1

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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9.1

El director gerent ha de signar la resolució de concessió definitiva basant-se en la

proposta feta per part del director científic, que serà publicada a la pàgina web i serà
notificada, per correu electrònic, a la persona interessada.
Article 10. Període d’inversió, execució i justificació de les ajudes
10.1 Les inversions s’han d’haver executat en el període que va des de la data d’inici del
projecte fins a la data d’execució final de l’ajuda; ambdues dates s’indiquen en la resolució de
concessió.
10.2 Es podran realitzar pagaments de l’ajuda fins a la data establerta com a justificació, que
s’estipularà igualment.
10.3 Abans del període de justificació l’investigador principal del projecte haurà de presentar
a la Direcció Científica una memòria científica utilitzant els models normalitzats que a tal
efecte es disposin a la pàgina web (www.idisba.es) i farà presentació oral tipus seminari sobre
les activitats realitzades i els resultats obtinguts (incloent articles publicats, en premsa i
enviats a publicar, i comunicacions a reunions científiques) després de la finalització del
projecte o quan li sigui demanat per part de la Direcció Científica de l’IdISBa. La no
presentació de la memòria o la no publicació en accés obert suposarà la inhabilitació del
candidat per a la presentació de propostes a qualsevol programa intern de l’IdISBa per 3 anys
seguits.
10.4 La memòria final serà avaluada pel Comitè Científic Intern de l’IdISBa.
10.5 La Direcció Científica podrà requerir la presentació pública dels resultats obtinguts en el
marc del projecte finançat.
Article 11. Modificació de la resolució de concessió
11.1 Els projectes s’han d’executar en el temps i la forma que es determini en les resolucions
de concessió i documentació complementària. No obstant això, si hi ha circumstàncies
concretes que alteren les condicions tècniques o econòmiques, la resolució de concessió es
pot modificar sempre que es compleixin els requisits següents:
a)

Que la modificació no afecti els objectius perseguits amb l’ajuda ni els aspectes
fonamentals d’aquesta o que hagin estat decisius per concedir-la, i que no alteri la
determinació del beneficiari ni danyi els drets de tercers.

b)

Que la sol·licitud de modificació sigui autoritzada prèviament pel director científic, el
qual n’ha d’emetre un informe i ha de proposar la modificació de la resolució de
concessió al director gerent perquè resolgui.
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c)

Que tant la sol·licitud de modificació com l’autorització es produeixin abans del
venciment del termini d’execució estipulat en la resolució de concessió.

d)

Que no impliqui un increment de la quantia de l’ajuda concedida inicialment.

11.2 La sol·licitud de modificació s’ha d’acompanyar d’un informe en el qual s’han d’exposar
els motius dels canvis i s’ha de justificar tant la impossibilitat de complir les condicions
establertes en la resolució de concessió com el compliment dels requisits assenyalats en
l’apartat anterior.
11.3 El canvi de l’investigador o investigadors principals és possible, sempre que el nou
investigador principal compleixi amb els requisits establerts en aquesta convocatòria. Llevat
de casos excepcionals degudament justificats, tan sols s’admet aquest canvi com a
conseqüència de la pèrdua de vinculació amb l’entitat o altres circumstàncies que no es
poden evitar o preveure.
11.4 El canvi de termini d’execució serà autoritzat sempre que estigui justificat adequadament
i no es podrà autoritzar una pròrroga superior a sis mesos.
11.5 Les sol·licituds de modificació s’han de presentar amb temps suficient per aprovar els
canvis i, com a data límit, tres mesos abans de la data màxima de finalització del projecte.
11.6 Els transvasaments entre les partides no necessiten autorització sempre que es
compleixin els requisits següents:
a)

b)
c)
d)

Que l’augment en una de les partides existents en la resolució de concessió es
compensi amb la disminució d’una altra partida també existent, de manera que no
s’alteri l’import destinat al projecte concedit ni s’introdueixin partides amb
conceptes nous.
Que no es modifiqui la naturalesa de l’actuació i no suposi alteracions dels objectius
i condicions essencials per als quals es va concedir l’ajuda.
Que l’import transvasat no superi el 10 % del total subvencionat per a cada projecte
(atès que la justificació econòmica es fa per separat).
Que el beneficiari justifiqui adequadament el canvi entre partides en un escrit de
seguiment o en les memòries de justificació.

11.7 En general, el grup ha d’informar a la Direcció de l’IdISBa d’introduir qualsevol canvi en
els termes de la concessió, a fi que aquest l’autoritzi o denegui.
Article 12. Obligacions dels beneficiaris dels projectes
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12.1 Fer constar en totes les publicacions, els informes o les memòries que puguin derivar el
treball realitzat que aquest ha estat possible gràcies a la concessió de l’ajuda per part de
l’IdISBa i del cofinançament per part del FEDER. Amb aquesta finalitat, s’han d’incloure els
logotips corresponents, disponibles a la pàgina web de l’IdISBa i a la corresponent pàgina
web de publicitat de la Direcció General de Fons Europeus del Govern de les Illes Balears
(http://fonseuropeus.caib.es). Una còpia d'aquestes publicacions s'ha de trametre a l’IdISBa.
12.2 Facilitar quanta informació li sigui requerida per l’IdISBa, o en el seu cas, pels òrgans de
control dels fons europeus.
12.3 Acceptar la inclusió de les seves dades en la llista d’operacions publicada de conformitat
amb l’article 115.2 i l’annex del Reglament (UE) 1303/2013.
12.4 Posar en coneixement de l’IdISBa, amb caràcter immediat i mitjançant l’investigador
responsable, l’obtenció de qualsevol resultat susceptible de protecció conforme a la
normativa en matèria de propietat industrial i intel·lectual. Els resultats científics i possibles
inversions que siguin obtinguts com a conseqüència de l’activitat desenvolupada seran de
propietat exclusiva de l’IdISBa, sense perjudici del reconeixement, en el seu cas, de la
corresponent autoria.
12.5 Els resultats que s’originin com a conseqüència de les activitats desenvolupades hauran
de ser publicats en accés obert, sempre que la seva difusió sigui possible per tal de no afectar
a la protecció industrial o intel·lectual dels resultats.
12.6 El projecte s’atindrà 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.
Article 13. Seguiment
En tot allò no assenyalat a la present convocatòria es seguiran les instruccions que disposi la
Direcció Científica i/o el Comitè Científic Intern de l’IdISBa, que resoldran les incidències
generades per aquesta convocatòria.
Pàgina 14 de 14

Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa
Hospital Universitari Son Espases. Edifici " S " 1ª Planta. Ctra. Valldemossa 79, 07010 Palma

