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Premis i ajuts a la investigació 
Hospital Universitari Son Espases 2016: 
millor publicació, projectes pilot i ajuts 

per a congressos 

Aquests ajuts i premis es financen amb càrrec als fons per a despeses indirec-

tes (overheads) obtinguts amb els estudis científics que realitzen els professi-

onals d’aquest hospital. Amb ells, la Comissió d’Investigació de l’HUSE pro-

mou i incentiva la cultura de la recerca, l’augment de la massa crítica 

d’investigadors i la millora de la competitivitat. 

Aspectes comuns 
Poden optar a aquests premis els investigadors del HUSE tan si són personal ibsalut com per-
sonal extern adscrit a un grup Idispa-HUSE. 
 
Els candidats que opten als premis o als ajuts han d’emplenar el Formulari de Sol·licitud que 
s’adjunta amb aquesta convocatòria. 
 
Per a les sol·licituds que presentin defectes de forma en la documentació, s’estableix un 
termini d’esmena d’una setmana prèvia comunicació al candidat. Les sol·licituds que no si-
guin rectificades quedaran excloses de l’avaluació. 
 
Un mateix candidat es pot presentar a totes les modalitats. No obstant això, el premi a la mi-
llor publicació i l’ajut per a congressos no podran recaure sobre una mateixa persona.  
 
La resolució dels premis es farà pública en l’acte de lliurament dels mateixos, un acte durant 
el que també es presentarà la Memòria Científica 2015 de l’HUSE per part de la Comissió 
d’Investigació. 
 
Termini i lloc de presentació 
La documentació requerida per participar en qualsevol de les modalitats de premis o d’ajuts 
s’ha de lliurar o enviar per correu electrònic, segons el cas, fins al 30 de novembre de 2016 a 
les 15.00h a la secretària de la Unitat d’Investigació, Margalida Ensenyat margali-
da.ensenyat@ssib.es, ext. 75334, mòdul I, planta -1. 
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A) Premis a la millor publicació científica 
 
Objectiu 
Reconèixer els treballs de recerca publicats per professionals de l’Hospital Universitari Son 
Espases. 
 
Premis 
Modalitat A: Premi a la millor publicació de l’HUSE 
 
Modalitat B:  
B.1. Premi a la millor publicació de l’HUSE dels residents 
B.2. Premi a la millor publicació de l’HUSE dels becaris 
B.3. Premi a la millor publicació de l’HUSE d’altres disciplines sanitàries: infermeria, fisiote-
rapeutes, tècnics de laboratori i altres. 
 
Dotació 
Modalitat A: un únic premi de 2.000€ 
 
Modalitat B: 1.000€ per a cadascuna de les tres submodalitats 
 
Als premis s’hi aplicarà la retenció de l’IRPF corresponent. 
 
Requisits 
GENERALS  
- Únicament poden optar als premis els articles originals publicats en revistes nacionals o in-
ternacionals (incloses les publicacions en línia), entre l’1 de desembre de 2015 i el 30 de no-
vembre de 2016. Queden exclosos: casos clínics, revisions, llibres, capítols de llibre, cartes a 
l’editor, comentaris o qualsevol altra modalitat de treball no esmentat anteriorment i que no 
sigui un article original. 
 
- L’article ha de contenir una referència explícita a la pertinença de l’autor a l’HUSE. 
 
ESPECÍFICS 
- Modalitat A: un dels tres primers autors o l’autor de correspondència ha de ser personal 
investigador de l’HUSE. 
 
- Modalitat B: el resident, becari o personal d’altres disciplines que opti al premi ha de ser un 
dels tres primers signants del treball i l’autor de correspondència ha de personal de l’HUSE. 
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Documentació a presentar 
PER A LA MODALITAT A  
- Formulari de Sol·licitud de Participació on el sol·licitant sigui un dels tres primers autors o 
l’autor de correspondència i en la qual consti el títol de l’article i la revista en què està publi-
cat. 
 
- Fotocòpia de l’article. A més, s’ha d’enviar l’article en format PDF per correu electrònic a la 
secretària de la Unitat d’Investigació (margalida.ensenyat@ssib.es). 
 
PER A LA MODALITAT B 
- Formulari de Sol·licitud de Participació del resident, del becari o d’altres disciplines, on 
consti el títol de l’article i la revista en la qual està publicat. 
 
- Fotocòpia de l’article. A més, s’ha d’enviar l’article en format PDF per correu electrònic a la 
secretària de la Unitat d’Investigació (margalida.ensenyat@ssib.es). 
 
- Carta de l’autor de correspondència en què accepta que l’article es presenti a aquests 
premis. 
 
Avaluació 
Un mateix article es pot presentar a les dues modalitats, encara que únicament podrà ser 
premiat en una. 
 
La Comissió d’Investigació de l’Hospital és l’encarregada d’avaluar els treballs presentats. Es 
valorarà: 
 
- Qualitat. 
- Variables bibliomètriques (quartil, factor d’impacte). 
- Grau d’implicació dels professionals de l’HUSE. Ordre en la llista d’autors. 
- Col·laboracions interdepartamentals. 
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B) Ajuts a projectes pilot 
 
Objectiu 
L’objectiu és facilitar, als grups sense finançament, l’obtenció de dades preliminars que pu-
guin ser la base de projectes de recerca de més abast capaços de competir en convocatòries 
estatals o internacionals amb més dotació econòmica.  
 
Els fons concedits es dipositaran a nom de l’investigador beneficiari en un compte específic 
de la Fundació d’Investigació Sanitària dels Illes Balears (FISIB). Totes les despeses associades 
al projecte han d’estar justificades amb les factures corresponents i es veuran reflectides en 
la comptabilitat. 
 
En la present convocatòria de projectes pilot, es destina un total de 15.000€ i es concedirà 
un import màxim de 5.000€ per projecte. 
 
Candidats 
Investigadors que tinguin la intenció de desenvolupar un projecte de recerca i que els man-
qui el finançament per iniciar-lo.  
 
- Quan el candidat sigui un resident o un becari, la sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una 
carta en la qual el seu cap de grup o de servei avali l’estudi i es comprometi a presentar la 
memòria justificativa en cas d’absència de l’investigador sol·licitant.  
 
- No pot sol·licitar aquest premi un investigador que tengui un projecte FIS actiu en qualitat 
d’investigador principal. 
 
- No poden optar a aquest ajut els investigadors que hagin obtingut el premi en els dos anys 
previs a aquesta convocatòria. 
 

 Condicions 
- El període d’execució dels projectes pilot és d’un any a partir de la data de la recepció dels 
fons. Una vegada finalitzat el període d’execució, els investigadors disposen de tres mesos 
(previ avís) per presentar les memòries justificatives, a la secretària de la Unitat 
d’Investigació: margalida.ensenyat@ssib.es. 
 
- En cas de produir-se una demora justificable en l’execució, l’investigador principal haurà de 
sol·licitar una pròrroga a la Comissió d’Investigació indicant els motius de dita demora. La 
pròrroga pot ser d’un any com a màxim. 
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- Els fons dels projectes pilot aniran destinats a l’adquisició de fungible, ús de plataformes 
científico-tècniques o altres béns i serveis necessaris per al seu desenvolupament. No es po-
den destinar aquests fons a despeses de personal. 
 
- La memòria justificativa s’ha d’adaptar al model establert per la Comissió i es posarà a la 
disposició dels premiats. El contingut inclourà tant aspectes científics que expliquin els resul-
tats obtinguts i el pla de difusió, com una justificació de la despesa realitzada. La no justifica-
ció dels projectes finançats implicarà la devolució de l’import concedit. Els grups de recerca 
únicament poden optar als ajuts de projectes pilot si han presentat, en el termini establert, 
la memòria justificativa de projectes pilot premiats amb anterioritat. 
 
- Els resultats reflectits en aquestes memòries s’han d’exposar en l’edició de les Jornades de 
Projectes Pilot o en els Actes de lliurament dels ajuts i premis corresponents. 
 
Avaluació 

Cadascun dels vocals de la Comissió d’Investigació, que no presenti conflicte d’interessos 
amb l’IP o amb l’equip candidat, puntuarà de 0 al 4 els cinc criteris de valoració que es deta-
llen a continuació. La puntuació final s’obté de calcular la mitjana aritmètica de les puntuaci-
ons obtingudes en cada criteri. 
 
En la mesura del que sigui possible, i tenint en compte les puntuacions obtingudes, es procu-
rarà que entre els projectes concedits hi hagi representació tant de projectes de recerca bà-
sica com clínica. 
 
A. Hipòtesi i objectius. Novetat, originalitat i innovació de la proposta. Rellevància, interès i 
aplicabilitat. Adequació de la formulació d’objectius: clars, concrets i factibles. 
 
B. Metodologia. a) La mostra a estudiar és vàlida per als objectius que es plantegen. b) Els 
mètodes a desenvolupar són assequibles per al grup. c) El projecte s’ajusta a les normes èti-
ques de recerca. d) S’exposen les variables. e) S’explica el disseny, s’han considerat les pos-
sibles eventualitats i els biaixos que poden limitar la validesa dels resultats obtinguts. f) Pla 
d’anàlisi ajustat als objectius exposats. 
 
C. Rellevància científica i factibilitat. Valorar si amb la metodologia científica exposada es 
poden aconseguir els objectius proposats. Adequació dels objectius i de la metodologia a les 
característiques del grup. Adequació del pla de treball, cronograma. Adequació de l’entorn al 
treball i a l’equipament disponible.  
 
D. Potencial competitivitat del projecte en futures convocatòries de projectes nacionals i/o 
internacionals, així com les accions estratègiques en salut del FIS o d’altres similars. 
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I.  Equip investigador. Repercussió científica de projectes previs presentats en anys anteriors. 
Capacitat de l’equip per dur a terme els objectius que es presenten en el projecte.  
 
Documentació a presentar 
- Formulari de Sol·licitud.  
- Resum del projecte amb el pressupost segons el model establert. Extensió màxima 3 pàgi-
nes amb la tipografia que s’especifica en el model. 
- Currículum vitae resumit 
- En cas que el sol·licitant sigui resident o becari: carta del cap de grup/servei responsable. 
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C) Ajuts per a congressos 
 
Objectiu 

 Concessió d’ajuts per a despeses de viatge per presentar comunicacions (orals/pòsters) a 
congressos durant l’any 2016: fins a 1.000€ per a congressos  internacionals i fins a 500€ per 
als nacionals.  
 
Els fons concedits es dipositaran en un compte específic a nom de l’investigador beneficiari 
en la Fundació d’Investigació Sanitària dels Illes Balears (FISIB). Totes les despeses associades 
al projecte han d’anar justificades amb les corresponents factures i es veuran reflectides en 
la comptabilitat. 
 
No es poden finançar amb aquest ajut despeses prèviament justificades amb càrrec a altres 
ajuts. 
 
Candidats 
- Personal de l’Hospital que participa en projectes de recerca actius autoritzats per l’HUSE.  
 
- No hi poden optar els candidats que hagin obtingut el premi en la convocatòria immedia-
tament anterior. 
 
Documentació a presentar 
- Formulari de sol·licitud. 

- Factures de los despeses de viatges (desplaçament, allotjament i inscripció).  

- Resum del treball (comunicació oral/pòster) presentat en el Congrés.  

 
Avaluació 
La Comissió d’Investigació avaluarà les sol·licituds en base als treballs presentats per cada 
candidat. 


