
 

 
 
 
 

AJUTS A LA RECERCA EN EDUCACIÓ TERAPÈUTICA EN DIABETIS 2022 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

 

1. Objecte  

 

Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca en educació terapèutica 

en diabetis.  

 

 

2. Beneficiaris  

 

2.1. Per a optar a l’ajut caldrà que el sol·licitant sigui soci de l’ ACD amb una 

antiguitat mínima d’un any  

 

2.2. L’investigador principal, sol·licitant de l’ajut, ha de ser un professional 

sanitari relacionat amb l'educació terapèutica.  

 

 

2.3. El sol·licitant haurà d’acreditar l’existència d’un contracte laboral amb la 

institució on es desenvolupa el projecte de recerca, que cobreix el període de 

realització del mateix.  

 

2.4. No haver rebut un ajut de l’ ACD en els últims 3 anys (tant el sol·licitant 

com l’equip investigador). Es comptaran a partir de l’any següent d’haver rebut 

l’ajut  

 



3. Sol·licitud i documentació  

 

3.1. El projecte serà presentat com a document electrònic en PDF utilitzant el 

format de l’ajut que es pot obtenir a la pàgina web de l’ACD. El projecte serà 

presentat en català.  

 

3.2. S’adjuntarà el Curriculum Vitae dels investigadors. 

 

3.3. Es presentarà certificat favorable pel comitè ètic corresponent o acreditació 

d’estar en tràmit i s’especificarà l’Institut de Recerca receptor i els overheads 

corresponents, en el cas que n’hi hagin. 

 

3.4. La documentació s’enviarà al correu electrònic 

acdbequesiajuts@gmail.com. No es pot considerar la sol·licitud entregada fins 

no haver rebut el justificant de recepció corresponent.  

 

 

4. Quantia  

 

4.1. L’import de l’ajut és de sis-mil euros (6.000 €). 

 

4.2. L’import de l’ajut només podrà ser ingressat en el compte del centre o 

fundació que s’indiqui al projecte.  

 

4.3. En cas que el projecte presentat disposi d’altres fonts públiques o privades 

de finançament, s’haurà de justificar a què es destinarà específicament l’ajut de 

l’ACD.  

 

 

5. Termini de presentació de sol·licituds  

 

El període de presentació de sol·licituds s’obrirà el 15 de novembre de 2022 i 

es tancarà a les 24h. del 15 de desembre de 2022. 

 



6. Període  

 

La durada de l’ajut serà de 2 anys i el seu import es farà efectiu en dues 

anualitats de 3.000 €. Per poder rebre la segona anualitat caldrà presentar una 

memòria científica i econòmica 2 mesos abans de l’acabament del primer any. 

A la memòria econòmica haurà de constar la conformitat del centre o la 

fundació de recerca on s’ingressa l’ajut. La memòria serà avaluada per la Junta 

de l’ACD i, si es considerés precís, externament.  

 

 

7. Avaluació i selecció  

 

Els projectes seran avaluats externament a l’ACD per l’Agència de Gestió 

d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) a través de persones expertes de la 

comunitat científica, d’acord amb els criteris d’avaluació de l’AGAUR, i s’hi 

tindran en compte els següents criteris:  

 

a. Adequació, tant del projecte presentat com dels investigadors, a les 

bases específiques de la convocatòria. 

b. Adequació del projecte a l’objecte de la convocatòria. 

c. Interès i aportació de la proposta. 

d. Coneixement dels antecedents i de l’estat actual del tema. 

e. Argumentació dels objectius, pla de treball i rigor metodològic. 

f. Viabilitat del treball en el temps previst i adequació del pressupost. 

g. Impacte i aplicabilitat dels resultats. 

h. Curriculum de l’investigador principal i dels membres de l’equip de 

recerca en relació a l’objecte de la convocatòria i el tema de la recerca.  

i. En cas que els projectes presentats no siguin avaluats favorablement 

l’ajut es podrà deixar desert.  

 

 

 

 

 



8. Notificació de la resolució  

 

La notificació de la resolució de concessió o denegació de l’ajut es farà a través 

de correu electrònic i es farà pública al maig. 

 

 

9. Seguiment i difusió de la realització dels projectes  

 

9.1. En finalitzar la segona anualitat del projecte es presentarà una memòria 

final científica i econòmica que serà avaluada per la junta de l’ACD i, si es 

considerés precís, externament. La no presentació d’aquesta memòria o la 

seva avaluació negativa implicarà la impossibilitat de presentar-se a noves 

convocatòries d’ajuts per part de l’investigador principal.  

 

9.2. La no utilització dels recursos econòmics per al desenvolupament del 

projecte obligarà a la devolució de l’ajut a l’ACD per part dels investigadors.  

 

9.3. L’investigador principal es compromet a presentar els resultats del projecte 

al segon any de la seva concessió coincidint amb el congrés o jornada de 

l’ACD. Així mateix l’investigador es compromet a facilitar un resum de la 

presentació que es publicarà a la web de l’ACD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




