REQUISITS PER A LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES D’INVESTIGACIÓ AL CEI DEL COMB
Enviar un correu a ceic@comb.cat incloent la següent documentació:

DOCUMENTACIÓ DEL PROMOTOR


Carta de presentació del Promotor per a realitzar el projecte d’investigació, adreçada al Comitè d’Ètica
d’Investigació del COMB.



Protocol del projecte d’investigació complet, estructurat adequadament i que incorpori codi, versió i data a
l’encapçalament o peu de pàgina.



Resum del protocol.



Si el projecte d’investigació és prospectiu i hi ha participació de pacients, Full d’Informació al Pacient i
Consentiment Informat (FIP/CI), en català i/o castellà i en un llenguatge comprensible per al nivell intel·lectual
esperat dels participants. Ha d’incorporar codi, versió i data a l’encapçalament o peu de pàgina. En cas que en
el projecte no calgui la presentació de FIP/CI caldrà la justificació oportuna.



Si és el cas, qualsevol altre documentació destinada als possibles participants en l’estudi.



Memòria econòmica en la que constaran les compensacions econòmiques (cas d’haver-n’hi) per a la realització
de l’estudi, anomenant l’entitat finançadora i desglossades les partides a percebre per l’investigador principal,
personal col·laborador i institucions implicades. Si no existeix compensació econòmica per la realització i/o
participació en l’estudi s’ha de presentar la justificació al respecte.



Si es tracta d’un projecte acadèmic, certificat del tutor del projecte conforme és metodològicament correcte.

DOCUMENTACIÓ DE L’INVESTIGADOR PRINCIPAL


Currículum Vitae



Compromís de l’investigador Principal i investigadors col·laboradors, conforme accepta participar com a
investigador principal/col·laborador en el projecte, que compta amb els recursos materials i humans per a
portar a terme el projecte, que respectarà les normes ètiques i legals aplicables a aquest tipus d’estudis i que
seguirà les normes de bona pràctica en la seva realització.



Sol·licitud d’avaluació del projecte per part de l'Investigador Principal amb el vist-i-plau del seu Cap i/o
Responsable de la línia d’investigació.



Llistat fet per l’investigador on es delimitin les característiques pròpies del projecte d’investigació, els
condicionants per la seva execució, els possibles inconvenients i les seves aportacions i importància per al
coneixement científic o sanitari.



Acceptació d’altres entitats implicades en la realització del projecte.

