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Ajuts a la recerca en pediatria
Els Projectes Daniel Bravo estan pensats per trobar solucions 
mèdiques a problemes i condicions en infants i joves (�ns a 16 anys) 
que actualment no tenen una resposta satisfactòria.

Amb aquesta iniciativa, la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu vol 
fomentar la cooperació entre investigadors clínics i bàsics que vulguin 
establir noves línies de recerca prometedores en patologies pediàtriques 
diverses.

Les propostes de projecte poden incloure, sense estar-ne limitades, les 
següents àrees de recerca clínica i recerca bàsica:
 
Àrees clíniques:
Adolescència i transformació
Al·lèrgies i sistema immunitari
Càncer
Cardiopaties congènites
Cures intensives i emergències
Diabetis 
Discapacitat i rehabilitació
Epidemiologia i salut pública
Malalties minoritàries
Nutrició i trastorns alimentaris
SNC i desenvolupament mental

Àrees bàsiques:
Biomarcadors (risc i/o eficàcia al tractament) 
Desenvolupament cel·lular i de teixits 
Etiologia i patologia cel·lular 
Genètica i epigenètica
Genòmica i medicina personalitzada
Innovació hospitalària
Microbiologia
Noves teràpies i/o tecnologies quirúrgiques
Tecnologia de cèl·lules mare

Objecte dels ajuts
A partir d’una necessitat mèdica no coberta, es genera un projecte 
col·laboratiu entre grups clínics (amb contacte directe amb els pacients) i 
grups de recerca bàsica (que no necessàriament estan en contacte amb 
pacients) que no poden ser d’un mateix centre.

Per aquest motiu, seran objecte dels ajuts els projectes de col·laboració 
entre dues entitats de l’àmbit sanitari o de recerca que desenvolupin un 
projecte d’investigació en l’àmbit de la recerca en pediatria.
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Beneficiaris
Seran beneficiaris dels ajuts els centres públics o entitats sense ànim de 
lucre a Catalunya (incloent hospitals, centres de recerca biomèdica i 
centres de recerca d’altres disciplines) que acullin els grups d’investigació 
que realitzaran els projectes cooperatius.

Terminis 
La convocatòria per presentar una presol·licitud estarà oberta del dia 1 de 
desembre de 2014 al 20 de gener de 2015. Abans del 15 de març de 2015 
es comunicarà quins són els projectes que tenen opció a una presentació 
completa (full application) que s’haurà d’entregar abans del 7 d’abril 
de 2015. 

La resolució final serà anunciada durant el mes de juliol de 2015.

Termes i condicions dels ajuts
La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu concedirà un màxim de tres 
ajuts a la recerca en pediatria de fins a 100.000 euros bruts anuals durant 
tres anys, amb un total màxim per ajut de 300.000 euros bruts. Dins el 
pressupost es poden incloure:

• Despeses de personal:
Incorporacions d’investigadors amb dedicació exclusiva al projecte.

• Inversió en equips i compra de material fungible: 
La compra d’equips de caràcter inventariable, amb un límit màxim del 
30% del total de l’ajut.
La compra de material fungible de recerca, amb un límit màxim del 15% 
del total de l’ajut. 

• Col·laboracions externes i serveis cientificotècnics: 
Utilització de serveis de recolzament a la recerca (estabularis, 
plataformes tecnològiques, serveis analítics, etc.), tant si són serveis de la 
pròpia institució com si són externs, i que suposin un cost clarament 
identificable al projecte. Despeses de publicació i disseminació. 

• Viatges i dietes:
Despeses ocasionades pel personal amb dedicació al projecte en 
concepte de desplaçaments, allotjament i manutenció per viatges que 
siguin necessaris per a l’execució del projecte, i sempre que es justifiquin 
adequadament.

• Despeses de gestió:
Les despeses de gestió o overheads del projecte, amb un límit màxim del 
5% del total de l’ajut. 
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Els presents ajuts seran compatibles amb altres ajuts o subvencions de 
caràcter públic o privat que s’hagin sol·licitat o es puguin sol·licitar en el 
futur, sempre que no es contradiguin amb els elements continguts en 
aquesta convocatòria o en el conveni regulador. Per aquest motiu, en les 
sol·licituds caldrà fer constar explícitament la  quantitat i les partides de 
finançament rebudes o sol·licitades a altres entitats, públiques o priva-
des, per a aquest mateix projecte. En el cas d’adjudicació futura, els 
investigadors principals ho hauran de comunicar.

Tant aquesta convocatòria com el seu resultat i execució es regeixen per 
aquestes bases. La presentació d’una sol·licitud comporta l’acceptació 
total d’aquestes bases.

Requisits dels investigadors sol·licitants 
El projecte comprendrà la col·laboració de grups de recerca de com a 
mínim dues institucions diferents. Per tant existiran dos Co-Principal 
Investigators (Co-PIs): un d’una àrea clínica i un altre d’una àrea bàsica.

D’entre els dos Co-PIs s’escollirà un Project Leader en funció de la seva 
disponibilitat i experiència en recerca per assegurar la consecució dels 
objectius del projecte. El Project Leader serà qui presentarà la sol·licitud 
del projecte a la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu.

Les dues entitats sol·licitants hauran d’acreditar l’adequació i experiència 
del personal investigador que desenvoluparà el projecte, així com la seva  
vinculació al centre durant el termini de desenvolupament del projecte. 

En el cas de què en els grups s’inclogui personal amb vinculació amb una 
tercera entitat, però que desenvolupi les seves tasques de recerca a una 
de les entitats sol·licitants, es requerirà acreditar la conformitat de 
l’entitat d’origen, ja sigui en la sol·licitud o, en cas de concessió, en el 
moment de la signatura del conveni corresponent.

Presentació de sol·licituds 
La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu durà a terme la selecció dels 
projectes de recerca en pediatria en dues etapes: en un primer moment 
es requereix la presentació d’una presol·licitud (pre-application) que es 
revisarà i avaluarà des d’un punt de vista formal, econòmic i científic. Les 
millors sol·licituds seran convidades a presentar el projecte d’una manera 
completa (full application). 

La presol·licitud s’ha de presentar enviant els formularis disponibles al 
web de la Fundació (www.fundaciodanielbravo.org). Els formularis s’han 
de complimentar en anglès i enviar abans de les 14 h del dia 20 de gener 
de 2015 en format Word a projectes@fundaciodanielbravo.org. 
Es confirmarà la seva correcta recepció. 
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Avaluació i selecció 
La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu farà una primera selecció entre 
les presol·licituds presentades i es descartaran les que es consideri que 
no s'ajustin als requisits establerts en base al formulari inicial.

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS) de la Generalitat de 
Catalunya serà l’encarregada d’avaluar els Projectes Daniel Bravo 
mitjançant un sistema d’avaluació per consemblants (peer-review) 
d’àmbit internacional. 

Els revisors internacionals avaluaran l’originalitat i innovació, la 
rellevància científica i traslacional, l’adequació i l’especificitat d’hipòtesis 
i objectius, així com el seu impacte en els pacients i el seu entorn. També 
es valorarà l’experiència i sinèrgies entre els grups col·laboradors, que 
sigui un projecte factible i l’adequació al pressupost sol·licitat.

El Patronat de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu, tenint en 
compte el resultat de l'avaluació realitzada per l’AQuAS per als projectes 
complets, seleccionarà i adjudicarà els ajuts valorant que: 

• Siguin projectes centrats en el pacient i el seu entorn immediat.
• Impliquin crear o enfortir les col·laboracions traslacionals entre centres 
de recerca.
• Signifiquin la implicació d’un major nombre de centres en la recerca en 
pediatria. 

Així mateix, el Patronat de la Fundació podrà declarar parcialment o 
totalment deserta la convocatòria si considera que les sol·licituds no 
s’adeqüen als objectius de la mateixa.

Adjudicació dels ajuts 
Les resolucions de les sol·licituds es notificaran a cada Project Leader 
segons el calendari definit prèviament. La resolució final de la 
convocatòria es farà pública a través del web de la Fundació Privada 
Daniel Bravo Andreu (www.fundaciodaniebravo.org). 

La resolució final és inapel·lable i no pot ser objecte de cap recurs o 
impugnació pels participants en la convocatòria.

En el conveni es determinarà, en cada cas, la forma de gestió econòmica 
del projecte (de forma individualitzada per cada centre, o centralitzada 
en un d’ells), i els  terminis eventuals que es puguin establir, en funció del 
compliment de fites d’evolució del projecte.
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Realització dels projectes
El  projecte de recerca es durà a terme en els centres, d'acord amb les 
condicions següents: 

a) La dotació econòmica s’habilitarà als Co-Principal Investigators 
(Co-PIs) a través de l’administració dels seus centres. 

b) La gestió dels fons destinats a la contractació de personal, que serà 
sempre exclusiva, la farà cada Co-PI a través de l’administració del 
centre. La relació jurídica resultant es limitarà exclusivament als termes 
del conveni que acordin sense que, en cap cas, se’n derivi vinculació 
jurídica amb la Fundació. La concessió de l’ajut no constitueix, en cap 
cas, una relació contractual o estatutària, ni implicacions ni cap 
compromís present o futur amb la Fundació Privada Daniel Bravo 
Andreu i les entitats on es realitzi el projecte, ni en cap cas implica una 
relació laboral amb el personal que desenvolupi el projecte.

c) El material inventariable inclòs en el pressupost passarà a ser 
propietat del centre, amb la possibilitat, si ho decidís la Fundació, de fer 
constar la procedència dels recursos que han fet possible l'adquisició, 
amb la llegenda que, en aquest cas, facilitarà la Fundació Privada Daniel 
Bravo Andreu. Aquest material en cap cas no podrà ser alienat pel 
centre. 

La gestió econòmica del projecte de recerca la faran els departaments 
del centres que siguin competents. Tot i així, la Fundació pot portar a 
terme les comprovacions i seguiments que estimi oportuns, ja sigui 
directament o a través de les persones especialitzades que designi. 

L’aplicació de l’ajut econòmic s'ha de fer d’acord amb les partides 
pressupostàries aprovades per la Fundació. Per fer qualsevol modificació 
d’aquestes, de la metodologia i/o del pla de treball es necessitarà la 
conformitat de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu. 

En el cas que un cop finalitzat el projecte no s’hagi exhaurit el 
pressupost, els romanents seran retornats a la Fundació que els 
destinarà al compliment dels seus propis fins fundacionals.

Formalització i seguiment
En els projectes seleccionats, l’efectivitat de la resolució queda 
condicionada a la signatura d’un conveni, que haurà de ser subscrit pels 
centres beneficiaris, en el qual quedaran recollides les condicions 
generals i particulars, així com els terminis i les condicions de pagament 
que han de regir la concessió de l’ajut i l’execució del projecte. 

En els convenis es farà constar el règim d’explotació dels drets de 
propietat intel·lectual i industrials.
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Qualsevol modificació de la metodologia i/o del pla de treball haurà de 
ser prèviament comunicada i aprovada per la Fundació Privada Daniel 
Bravo Andreu. 

Els Co-Principal Investigators dels projectes escollits hauran de presentar 
una memòria anual i una memòria final, dins dels períodes de temps 
establerts en aquest conveni, que recollirà, igualment, les condicions que 
regiran per al pagament de l’ajut. 

La memòria ha d’incloure un resum del projecte original, una descripció 
de les activitats fetes, els objectius específics assolits, els resultats 
preliminars, si s’escau, i també les modificacions autoritzades de la 
metodologia i/o del pla de treball original amb la seva justificació tècnica 
o científica, les publicacions o comunicacions derivades de la recerca i 
una memòria econòmica. La memòria final o un resum de la mateixa 
podran ser incloses en les publicacions de la Fundació Privada Daniel 
Bravo Andreu (web, memòria anual, etc.).

La memòria científica serà avaluada per l’AQuAS mitjançant un sistema 
d’avaluació per consemblants, mentre que l’avaluació de la memòria 
econòmica anirà a càrrec de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu. 
Els resultats d’aquestes avaluacions condicionaran els pagaments 
següents. 

Els Co-PIs es comprometen a participar en aquells actes que la Fundació 
Privada Daniel Bravo Andreu consideri que siguin rellevants i així els hi 
sol·licitin. 

Propietat intel·lectual i industrial
Correspondrà als centres als quals pertanyin els investigadors la 
titularitat dels resultats de la recerca derivats dels projectes finançats 
amb els fons aportats per la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu, així 
com els drets de propietat intel·lectual i industrial que se’n puguin 
derivar, sense perjudici dels acords que en el seu cas puguin assolir els 
centres i els investigadors que hi participin, que en tot cas hauran de ser 
comunicats a la Fundació.

Els centres hauran d’acordar expressament de forma prèvia el 
percentatge de participació en la titularitat dels resultats de la recerca 
que correspondrà a cadascun. Els centres hauran de respectar els drets 
que corresponguin als investigadors, com ara el reconeixement com a 
autors o les compensacions econòmiques eventuals que els puguin 
correspondre d’acord amb la seva normativa interna.

Qualsevol acte de difusió del projecte i dels seus resultats (incloses 
publicacions, ponències o actes similars) haurà de ser comunicat 
prèviament a la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu i s’haurà de fer 
referència expressa al seu suport i incorporar el seu logotip en les 
presentacions i documents de difusió corresponents.
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Responsabilitats
Els centres, de forma directa, són els responsables del projecte a tots els 
efectes davant la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu. Això inclou el 
compliment dels aspectes formatius i legals aplicables al personal contractat 
a càrrec del projecte. L’incompliment total o parcial de les condicions imposa-
des amb motiu de la concessió dels ajuts, tant per part de l’equip investiga-
dor com del centre, donarà peu a l’obligació per part d’aquestes entitats de 
reintegrar les quantitats percebudes de forma parcial o total, en conformitat 
als criteris que es determinin en el conveni.

Possibilitat de canvi d’entitat
En el cas que un dels investigadors principals vulgui canviar de centre durant 
la realització del projecte, haurà de comunicar-ho prèviament a la Fundació 
Privada Daniel Bravo Andreu, per tal que aquesta entitat pugui atorgar, en cas 
de conformitat, l’aprovació del trasllat de centre del projecte a efectes del 
conveni. Per a la concessió de l’autorització, es requerirà la conformitat prèvia 
de l’entitat d’origen, l’entitat de destí, i de l’altra entitat beneficiària. El canvi 
comportarà que l’entitat de destí assumirà íntegrament la posició de l’entitat 
d’origen en l’execució del projecte i en el conveni regulador del mateix, amb 
els drets i obligacions inherents a aquesta posició.

Protecció de dades 
De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades personals que es 
rebin a través dels formularis de sol·licitud s’incorporaran en el fitxers titulari-
tat de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu i seran tractades amb la 
finalitat de gestionar la participació en la convocatòria, així com per tramitar i 
gestionar els ajuts en cas de resultar seleccionat. En qualsevol moment, es 
podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les 
dades mitjançant un correu electrònic a projectes@fundaciodanielbravo.org o 
per escrit a la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu, carrer Hereter 17, Sant 
Just Desvern, acompanyant fotocòpia del DNI o document oficial equivalent 
acreditatiu de la seva identitat.

En el cas que en la sol·licitud es facilitin dades personals de tercers, els 
sol·licitants declaren disposar del consentiment necessari dels esmentats 
tercers per permetre'ns tractar les dades personals d'aquests tercers d'acord 
amb el que disposa la present convocatòria i, així mateix que s’ha informat als 
esmentats tercers, amb caràcter previ, de la comunicació de les seves dades 
personals a la Fundació per el seu tractament d’acord amb aquest document. 

Questions no previstes 
Les circumstàncies o qüestions no previstes en aquestes bases seran resoltes 
segons el criteri de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu i la seva decisió 
serà inapel·lable.
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Fundació Privada Daniel Bravo-Andreu
Tel. +34 93 480 22 67
projectes@fundaciodanielbravo.org
www.fundaciodanielbravo.org

La missió de la Fundació 
Privada Daniel Bravo Andreu 
és ajudar a construir una sanitat 
centrada en el pacient i 
contribuir al desenvolupament 
de la recerca biomèdica.”
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