
 

 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER DONAR SUPORT A PROJECTES DE 

RECERCA SOBRE PROMOCIÓ DE LA SALUT ALS HOSPITALS I 

CENTRES DE SALUT. 

 

1. Objecte 

La Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya (HPH-

Cat) obre una convocatòria per donar suport a projectes de recerca 

sobre les següents temàtiques: 

▪ Salut dels professionals i entorn saludable. 

▪ Alfabetització en salut. Aspectes de millora de la 

comunicació, navegabilitat en els centres, etc.  

▪ Millora de la salut i benestar dels pacients.  

 

2. Convocatòria 

Es convoquen 3 ajuts a la recerca per a  projectes originals els resultats 

dels quals permetin avançar en la temàtica que es demana. 

Es finançaran un màxim de 3 projectes, amb una dotació de 1.000 euros 

per a cada projecte.  

3. A qui va dirigit 

La convocatòria és oberta a professionals de centres membres de la 

xarxa HPH-Cat que duguin a terme la seva activitat en hospitals o centres 

de salut. 

4. Terminis   

 

• Els projectes es poden presentar fins al 22 de març de 2021 6 d’abril 

de 2021 i s’han d’enviar al correu electrònic 

catedrapromociosaluthph@udg.edu 

• El resultat de les avaluacions serà abans del 16 d’abril de 2021. 

• La resolució s’aprovarà en la comissió permanent del  19 d’abril de 

2021 

• La notificació als seleccionats es farà per mitjà del correu electrònic 

de contacte de l’investigador principal. La informació de la 

resolució de la convocatòria es publicarà al lloc web HPH 

Catalunya es farà no més tard del 22 d’abril de 2021.  
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5. Criteris d’avaluació 

• Els projectes que compleixin els requisits de les sol·licituds seran 

avaluats per persones expertes tenint en compte els criteris 

d'avaluació i selecció concrets establerts en aquesta 

convocatòria. 

• Els criteris d'avaluació seran els següents: 

 Originalitat, aportació i rellevància de la proposta en 

relació  amb l'objecte de la convocatòria (Fins a 20 punts) 

 Justificació i fonamentació del treball proposat (Fins a 20 

punts) 

 Aplicacions pràctiques i de caràcter transferible per 

implantar la Promoció de la Salut en els centres 

assistencials (Fins a 20 punts) 

 Viabilitat i adequació metodològica i del pla de treball 

(Fins a 20 punts) 

 El pressupost, tenint en compte la justificació de la 

necessitat de l'import total per a l'assoliment dels objectius 

(Fins a 20 punts) 

 

• El pagament de l’ajut es realitzarà: un 30 % quan hi hagi la resolució 

i el 70 % restant una vegada que l’HPH-Cat  hagi rebut la memòria 

final en el període establert.  

6. Requisits i període d’execució 

• Lliurar una memòria del projecte inèdita de la seva autoria que 

expliqui els resultats i les conclusions de la recerca.  

• El termini d'execució dels projectes és de 12 mesos, a comptar des 

de la comunicació de la resolució.  

• La persona beneficiària de l'ajut haurà d'acceptar-lo formalment 

en el termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar des de 

l'endemà de la recepció de la seva notificació. 

• b) L'acceptació de l'ajut a la recerca es formalitzarà mitjançant el 

document d'acceptació que s'enviarà a la persona beneficiària 

juntament amb la notificació de la resolució del concurs, i que 

haurà d’enviar correctament emplenat a la secretaria de la Xarxa 

HPH-Cat 

  



 

 

7. Sol·licitud i documentació  

 

Les sol·licituds es presentaran en un document que ha de contenir un 

màxim de quatre full. A la primera hi figurarà: Nom del centre  i NIF al qual 

estigui vinculat l’equip de recerca 

• Dades de contacte de l’investigador principal : 

▪ Nom i cognoms 

▪ DNI/NIE/passaport 

▪ Càrrec o posició 

▪ Correu electrònic 

▪ Telèfon mòbil 

 

· Relació dels components indicant nom, càrrec i correu electrònic:  

 

A continuació 

1. Resum de la proposta (màxim 4 línies) 

2. Pregunta o preguntes de recerca 

Quina problemàtica o quin fenomen es proposa analitzar? Quina 

rellevància té? 

Quina/es pregunta/es de recerca es volen respondre? 

3.Antecedents i innovació 

Quin coneixement previ hi ha sobre la qüestió que s’analitzarà? Per què 

la investigació proposada resulta d’interès? 

Per què és original la proposta?  

4. Objectius 

Quins són els objectius del projecte de recerca. 

5.Metodologia 

Descripció de la metodologia que es proposa fer servir per dur a terme la 

recerca. 

6. Pressupost total del projecte 

La participació implica l’acceptació total de les bases. Les sol·licituds que 

no compleixin tots els requisits (característiques dels sol·licitants, 



 

temàtiques, contingut, format, longitud, presentació, etc.) no seran 

elegibles i, per tant, no passaran a la fase d’avaluació. 

Protecció de dades 

Les dades facilitades pels beneficiaris a la Xarxa HPH-Cat seran incloses al 

fitxer "Gestió econòmica" amb la finalitat de la fiscalització i gestió de la 

subvenció. L'exercici dels drets d'accés, rectificació i cancel·lació es 

podrà realitzar a la secretaria de la Xarxa HPH-Cat. 

 

La concurrència al procés de concessió dels ajuts implicarà la 

manifestació de consentiment al tractament de dades de caràcter 

personal i a la seva publicació en els termes establerts a la base 21, 

d'acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

 

Més informació: 

Per a qualsevol consulta sobre la convocatòria, us podeu adreçar al 

correu electrònic catedrapromociósalut@udg.edu 
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