
 

 

 

 

 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3  

PER A L’ADJUDICACIÓ D’AJUDES ECONÒMIQUES A PROJECTES DE RECERCA SOBRE 
MALALTIES INFECCIOSES 

 
 
 

1. Objecte de la convocatòria 
 
 
Fomentar la recerca científica d’excel·lència sobre aspectes etiològics, patogènics, clínics, 
terapèutics, epidemiològics, de salut pública i de serveis sanitaris, en l’àmbit de les malalties 
infeccioses.  
  
 
 
 
2. Règim aplicable a la convocatòria 
 
 
Tant aquesta convocatòria com el seu resultat i execució es regeixen per aquestes bases. 
La presentació de qualsevol sol·licitud comporta l’acceptació total d’aquestes bases. 
 
 
 
3.- Tipologia dels projectes 
 
 
3.1.  Projecte unitari. S’entén per projecte unitari aquell que té un sol investigador principal 
beneficiari. 
 
 
3.2  Projecte coordinat. S’entén per projecte coordinat aquell que té diferents 
investigadors principals beneficiaris i, per tant, diferents subprojectes, que actuen 
representats per un dels beneficiaris i pel centre on desenvolupa la seva recerca, que serà 
l’interlocutor (investigador principal coordinador) amb la Fundació i canalitzarà amb aquesta 
les relacions corresponents. 
 
 
 
4. Finançament de la convocatòria 
 
4.1  El finançament d’aquesta convocatòria, tant pel que fa a la tramitació com a les ajudes 
econòmiques que es concediran als projectes d’investigació que resultin escollits, es farà amb 
càrrec a les quantitats que, en forma de donacions, convenis de col·laboració empresarial o 



 

altres ingressos, va obtenir la Fundació La Marató de TV3 durant l’edició de La Marató de l’any 
2017.   
 
 
4.2  L’import màxim de les ajudes econòmiques no superarà els 200.000 € per als projectes 
unitaris. Per a projectes coordinats en què participin dos grups, l’import màxim serà de 
300.000 €. En cas de projectes coordinats de tres o més grups. L’import màxim a finançar serà 
de 400.000 €.  
 
En cap cas els equips participants (de manera individual) podran sol·licitar més de 200.000 €.  
La quantitat adjudicada inclou una partida valorada en un 25% de l’import total, destinada al 
centre on l’investigador desenvolupa la seva feina (des d’ara, el centre), per a activitats de 
suport i de foment de la recerca i la innovació (overheads cost). 
En cas que un cop acabat el projecte no s’hagi executat completament el pressupost, els 
romanents hauran de ser retornats a la Fundació, que els destinarà a finalitats fundacionals. 
 
 
4.3  En cas que el centre destini una part de l’import rebut pel projecte al pagament de 
personal de recerca, caldrà tenir en compte, amb caràcter orientatiu, les quantitats següents 
(ingressos bruts anuals en euros i amb dedicació plena): tècnics titulats superiors, 31.854 €; 
tècnics procedents de formació professional, 20.478 €; investigadors predoctorals, 20.600 €; 
investigadors postdoctorals, 34.118 €. A aquestes quantitats caldrà afegir-hi les quotes 
patronals. Aquesta limitació és orientativa i no s’aplica als investigadors principals. 
L’ajuda atorgada per la Fundació en cap cas es podrà vincular al pagament dels salaris o 
retribucions dels investigadors principals, que sempre aniran a càrrec del centre on aquests 
desenvolupin la seva feina.  
 
 
4.4  En cas que se sol·liciti finançament per a la subcontractació de serveis, aquesta no 
podrà excedir la durada del projecte. 
Així mateix, les partides de material fungible, material inventariable, personal, altres despeses, 
viatges, cost per pacient, subcontractació, enviaments i publicacions, hauran de quedar 
especificades de forma detallada en la proposta. En aquest sentit, els ajuts no podran cobrir 
despeses de manutenció ni de dietes. 
 
 
4.5  Cal fer constar explícitament la quantitat i les partides de finançament rebudes o 
sol·licitades a altres entitats, públiques o privades, per a aquest mateix projecte. En cas 
d’adjudicació, la Fundació pot requerir a l’investigador principal que ho acrediti. 
 
 
4.6  Les quantitats concedides podran assolir totalment o parcialment l’ajuda que es 
demana, però sense que en cap cas, si es disposa d’una altra font de finançament –ni que sigui 
posteriorment a la concessió de l’ajut de la Fundació La Marató–, se superi el cost real de 
l’activitat objecte d’ajut. 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Beneficiaris 
 
 
5.1  Poden presentar sol·licituds, com a responsables de l’execució científica i tècnica dels 
projectes de recerca als quals es refereixen aquestes bases, els investigadors que desenvolupin 
la seva tasca investigadora en centres públics o entitats sense ànim de lucre que disposin de la 
infraestructura necessària, que estiguin en possessió del títol de doctor, que acreditin una 
trajectòria d’excel·lència en recerca amb, com a mínim, cinc publicacions rellevants durant els 
últims cinc anys en el camp de les malalties infeccioses i que desenvolupin principalment la 
seva activitat en l’àmbit territorial previst pels estatuts de la Fundació. 
 
 
5.2  Els projectes coordinats, que hauran de ser liderats pels investigadors principals, 
poden incloure grups de recerca d’acreditada capacitat investigadora que pertanyin a entitats 
públiques i privades sense ànim de lucre, explicant la participació d’aquests grups de recerca 
de manera detallada en el formulari de presentació, amb l’objectiu, la necessitat i l’aportació 
de valor. Els investigadors principals responsables d’aquests subprojectes hauran de complir el 
mateix requisit acadèmic que els investigadors coordinadors.  
 
 
5.3  Els grups de recerca dels projectes coordinats no podran ser del mateix centre. 
 
 
5.4  Els investigadors principals, ja sigui de projectes unitaris o coordinats, que en el 
moment de presentar la sol·licitud de projecte a la present convocatòria tinguin en actiu un 
projecte finançat per la Fundació La Marató de TV3 no poden presentar-se a aquesta 
convocatòria com a investigadors principals, tot i que sí que poden formar part d’un equip 
investigador. 
 
Un projecte està en actiu fins que no se n’ha presentat la memòria final científica i econòmica i 
s’ha celebrat el Simposi de La Marató de TV3 corresponent. 
 
 
5.5  No podran participar en aquesta convocatòria els centres en què concorri alguna de les 
circumstàncies següents: 
 

a) Haver estat condemnats mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la 
possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics. 

b)  Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarats 
insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, malgrat 
que en aquest hagi adquirit l’eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció 
judicial o haver estat inhabilitats conforme a la normativa mercantil, sense que 
hagi acabat el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del 
concurs. 

c) No estar al corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributàries o 
amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 

 
La justificació per part dels centres de no estar incursos en les prohibicions per obtenir la 
condició de beneficiari assenyalades en els apartats a) i b) anteriors d’aquest punt es farà 
mitjançant una declaració responsable segons model que figura en els formularis en línia de la 
convocatòria, i la relativa a l’apartat c) es farà mitjançant certificat vigent expedit per 
l’autoritat o organisme competent5.6  Els investigadors principals hauran de pertànyer a la 



 

plantilla del centre en què es desenvoluparà el projecte i tenir-hi formalitzada la vinculació 
com a mínim durant tot el període del projecte. 
Si amb posterioritat a la notificació de l’adjudicació del projecte l’investigador principal perd la 
vinculació amb el centre de realització, s’haurà de sol·licitar un canvi de centre o canvi 
d’investigador. 
 
 
 
 
6. Sol·licituds 
 
 
6.1  Queda fora de l’abast d’aquesta convocatòria finançar projectes o assajos clínics 
promoguts per la indústria.  
 
 
6.2  La durada màxima de referència dels projectes és de tres anys. En cas de necessitat 
raonada aquesta durada pot ser prorrogada, però, mai més enllà de 5 mesos abans de fer-se el 
Simposi de la Marató de TV3, corresponent a la convocatòria. 
 
 
6.3  El o els sol·licitants estan obligats a declarar les ajudes que hagin demanat o tinguin 
concedides en presentar la sol·licitud d’aquesta convocatòria i, sempre que es doni aquesta 
circumstància, a acceptar les reduccions aplicables en compliment de la base 4.5. 
 
 
6.4  Els projectes hauran d’especificar de manera clara i concreta quin és el seu retorn 
científic i econòmic i caldrà raonar l’impacte del projecte en la salut de les persones. També 
hauran de ser presentats amb cadascuna de les partides pressupostàries perfectament 
detallades.  
 
En el cas que es tracti d’un projecte ja iniciat i finançat, se n’especificaran també els resultats 
preliminars. 
 
 
6.5  Amb la documentació que s’ha d’acompanyar amb l’esmentat formulari caldrà 
presentar: 

i)  en relació amb els investigadors: 
- Còpia DNI 
- Adreça personal actual (si no és la mateixa que surt en el DNI) 
- Telèfon i e-mail personal 

 
En cas que els investigadors no siguin residents a l’estat espanyol s’acompanyarà còpia del 
passaport. 
 

ii) en relació amb els centres: 
- Escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional on 

constin la denominació social, forma jurídica, domicili, identitat dels 
administradors, número d’identificació fiscal, les normes per les quals es regula 
l’activitat del centre, degudament inscrits en el Registre Públic que 
correspongui. 



 

- Document Nacional d’Identitat de qui signa la sol·licitud de participació en la 
present convocatòria i document que acrediti que té facultats per representar 
el centre. 

- Declaració de “titularitat real” en el casos previstos als articles 8 i 9 del RD 
304/2010 que aprova el reglament de la Llei 10/2010 de prevenció del 
blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. 

 
En cas que els centres siguin no residents a l’estat espanyol l’acreditació del punt 6.5 es farà 
mitjançant documents equivalents i la inscripció en el registre habilitat segons la seva 
legislació. 
 
 
6.6 La signatura del representant legal de l'entitat sol·licitant suposa el compromís per la 
seva banda de donar suport a la correcta realització de l'activitat, en el cas que l’ajut es 
concedeixi, i d'haver comprovat i confirmat la veracitat de les dades i documents que consten 
en la sol·licitud.  
 
 
 
 
 
7. Formulació i presentació de sol·licituds 
 
 
7.1  La sol·licitud de participació en la convocatòria s’ha de presentar en anglès amb un 
resum en català, en suport digital i paper. La sol·licitud serà presentada: 
 

i) en el cas de projectes unitaris, per l’investigador principal i el legal 
representant del centre. 

ii) en el cas de projectes coordinats, per l’investigador principal coordinador del 
projecte i el representant legal del centre coordinador. 

 
Els formularis digitals són a http://www.ajutsmarato.com. Totes les sol·licituds hauran d’anar 
acompanyades dels documents que s’indiquen en el formulari (ordenades d’acord a la 
paginació dels formularis) així com del poder de representació del representant legal del 
centre i d’una còpia d’aquestes bases signades (amb les signatures en totes les planes del 
document) pels investigadors principals dels subprojectes i dels representants legals dels 
centres de què depenen; en la darrera plana s’hauran de posar el nom i cognom i càrrec de qui 
signa.  
 
També aniran acompanyades de l’organigrama de l’equip d’investigació i hauran de fer constar 
com s’organitza el projecte unitari o coordinat. 
Una vegada emplenada i introduïda telemàticament la sol·licitud, s’haurà d’imprimir perquè 
sigui signada pels responsables i enviar-la en paper, amb original i còpia, a la Fundació La 
Marató de TV3, c/ Gaspar Fàbregas Roses, 81, 2a planta, edifici Il·lumina, 08950 Esplugues de 
Llobregat. 
 
La Fundació garanteix la confidencialitat de la documentació. 
 
 
 
 



 

7.2  Els investigadors només podran constar en dos projectes i com a màxim en un com a 
investigador principal, tant si és un projecte unitari com un de coordinat o bé un subprojecte.  
A aquests efectes s’entén com a investigador principal l’investigador que lidera un projecte 
unitari o els investigadors que lideren els subprojectes en projectes coordinats. 
 
 
7.3  Si la sol·licitud aportada presenta algun error o és incompleta, es demanarà a 
l’investigador principal que en el termini de deu dies hàbils ho resolgui o aporti els documents 
que faltin. Transcorregut aquest termini sense resposta, s’entendrà que l’investigador desisteix 
de la sol·licitud. 
 
 
7.4  Es demanarà informació sobre altres grups d’investigació que treballin en la mateixa 
línia de recerca, explicant les possibles col·laboracions i/o solapaments amb el projecte 
sol·licitat així com el valor afegit del projecte sol·licitat. 
 
 
7.5  Els projectes que impliquin la recerca en humans o la utilització de mostres biològiques 
d’origen humà han de respectar el que estableixen la Llei 14/2007 de 3 de juliol de recerca 
biomèdica i l'altra legislació vigent sobre la matèria. 
 
Els projectes que impliquin experimentació animal han d'atenir-se al que es disposa en la 
normativa legal vigent i, en particular, en la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels 
animals en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici, i en el Reial decret 53/2013, 
d'1 de febrer, pel qual s'estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels 
animals utilitzats en experimentació i altres finalitats científiques. 
 
Els investigadors de cada projecte i subprojecte (en els projectes coordinats), hauran de 
disposar de les autoritzacions i/o informes legalment establerts: 
 

a) Informe de la comissió de recerca o òrgan equivalent del centre al qual 
pertanyi l'investigador o investigadora principal que ha de declarar la viabilitat 
dels projectes en tots els seus termes. 

b) Informe del comitè ètic equivalent del centre al qual pertanyi l'investigador 
principal que ha de declarar l’aprovació i viabilitat en tots els seus termes. 

c) Informe del comitè d’experimentació animal del centre al qual pertanyi 
l'investigador principal que ha de declarar l’aprovació i viabilitat en tots els 
seus termes. 

 
En el cas que no es disposi d’aquests documents, en el moment de la formalització de la 
sol·licitud de l'autorització, cal aportar un certificat que acrediti que s'ha presentat aquesta 
sol·licitud als comitès que pertoquin. 
 
S'haurà de disposar de les autoritzacions corresponents en el moment en què es resolgui la 
convocatòria. 
 
 
7.6  Les dades consignades durant la fase de la sol·licitud no poden ser modificades durant 
el període comprès entre la presentació del projecte i la resolució de la convocatòria. En 
aquest sentit, els centres i els investigadors que figurin en el formulari de sol·licitud seran els 
que es consideraran en el moment de l’adjudicació. 
 



 

8. Terminis 
 
 
El termini de presentació de projectes acaba a les 14 hores del dia 12 de març del 2018. El 
termini és improrrogable. Això no obstant, s’acceptarà la versió en paper rebuda després 
d’aquesta data si consta acreditat que s’ha enviat per correu certificat franquejat dins del 
termini. 
 
 
 
 
 
9. Avaluació dels projectes 
 
 
9.1  L’avaluació dels projectes es farà amb la col·laboració de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries (en endavant AQuAS). 
 
Les sol·licituds presentades seran sotmeses prèviament a una comissió ad hoc per validar que 
la proposta compleixi els punts cientificotècnics i l’adequació dels projectes presentats a les 
bases de la present convocatòria.  
 
Aquest comitè estarà format per l’assessora científica de la Fundació, representants de AQuAS, 
representants de la comissió assessora científica i investigadors experts externs, sense 
conflicte d’interès.  
 
L’avaluació dels projectes sol·licitants es farà mitjançant un sistema d’avaluació d’experts 
(peer-review) d’àmbit internacional i sense conflicte d’interès. Aquesta valoració tindrà en 
compte l’adequació i l’especificitat d’hipòtesis i objectius, l’adequació i l’especificitat de la 
metodologia, la rellevància científica i sociosanitària, la seva aplicabilitat més immediata, la 
factibilitat i la capacitat investigadora els últims cinc anys del grup investigador, la factibilitat 
del pla de treball i el cronograma, la disponibilitat dels recursos dels centres i la justificació del 
pressupost, aspecte al qual es dedicarà una atenció especial. 
 
L’avaluació externa permetrà classificar els projectes en categories segons la seva qualitat. 
 
 
9.2  Una part dels avaluadors internacionals participants en el procés d’avaluació previ es 
reunirà el mes de setembre per debatre i ordenar els projectes avaluats favorablement. En 
qualitat d’observadors hi assistiran el director d’AQuAS i/o persones en qui delegui, l’assessora 
científica de la Fundació, la persona responsable de projectes de la Fundació, el director de la 
Fundació La Marató de TV3 i/o persones en qui delegui, el coordinador de la Comissió 
Assessora Científica i/o persones en qui delegui, i dos membres de la Comissió Assessora 
Científica de la Fundació. 
 
El procés detallat d’avaluació es publicarà posteriorment a la pàgina web d’AQuAS i al web de 
la Fundació 
 
 
9.3  La Comissió Assessora Científica valorarà l’informe que emetrà AQuAS a partir de 
l’avaluació del panel d’experts i elevarà una proposta de resolució al Patronat de la Fundació 
La Marató de TV3, que atorgarà les ajudes. 



 

9.4  En cas que el projecte no hagi estat seleccionat, l’investigador principal podrà 
sol·licitar, per escrit, a la Fundació, ser informat en el període màxim d’un mes de les raons 
formals, científiques o d’oportunitat que justifiquin la decisió presa. 
 
 
 
 
 
10. Adjudicació de les ajudes 
 
 
10.1  La resolució de la convocatòria es farà pública a través del web de la Fundació: 
www.tv3.cat/marato i indicarà la quantia econòmica amb què es dota cada un dels projectes 
escollits. Igualment, serà notificada individualment a tots els participants en la convocatòria. 
La quantia de l’ajut podrà ser inferior a la sol·licitada.  
En el supòsit que algun dels projectes proposats per ser beneficiàries de l’ajut no l'acceptin o 
desisteixin de la sol·licitud abans de la signatura del conveni, es pot atorgar l’ajut al projecte 
sol·licitant de la llista de projectes de reserva per ordre. 
 
10.2  L’adjudicació de la Fundació La Marató de TV3 no pot ser objecte de cap recurs o 
impugnació pels participants en la convocatòria. 
 
 
 
 
 
11. Convenis 
 
 
11.1  L’efectivitat de la resolució que concedeix l’ajut queda condicionada a la signatura d’un 
conveni que també haurà de ser subscrit necessàriament per l’investigador i el centre on 
l’investigador desenvolupa la seva tasca, 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’ajuda. Aquest conveni, per al cas dels projectes coordinats, també serà signat pels 
investigadors principals dels subprojectes i els centres dels quals depenen.  
 
 
11.2  En els convenis es farà constar el règim d’explotació dels drets de propietat 
intel·lectual i industrials per part del centre. 
 
 
11.3  La resolució de signatures del conveni haurà d’estar resolta com a màxim durant el 
primer semestre de l’any d’execució del projecte. Si en aquest termini la signatura no està 
resolta per part dels centres i organismes responsables dels projectes, la Fundació entendrà 
que es renuncia al finançament del projecte i donarà entrada a projectes de la llista de reserva 
per ordre. 
 
 
 
 
 
 



 

12. Execució i justificació dels projectes 
 
 
12.1  El projecte d'investigació es farà al centre, d'acord amb les condicions següents: 
 

a) La dotació econòmica s'habilitarà a l'investigador principal a través de 
l'administració del centre, que serà el que percebi l’import de l’ajut. En el cas 
de projectes coordinats, el pagament de l’ajut es farà als centres dels quals 
depenen els investigadors principals dels subprojectes. 

b) La gestió dels fons destinats a la contractació de personal la farà l’investigador 
principal 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. 

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. Aquest material en cap cas no podrà 
ser alienat pel centre. 

 
 
12.2  La gestió econòmica del projecte d'investigació la faran els departaments del centre 
que siguin competents, o, en el seu defecte, la seva direcció. 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. 
 
 
12.3  L'aplicació de l’ajuda econòmica s'ha de fer d'acord amb les partides pressupostàries 
aprovades per la Fundació. Per fer qualsevol modificació d’aquestes partides de la 
metodologia i/o del pla de treball, es necessitarà la conformitat de la Fundació, per la qual 
cosa s'haurà de justificar prèviament i sol·licitar per escrit, l'autorització corresponent. En cas 
que un cop acabat el projecte no s’hagi exhaurit el pressupost, els romanents seran retornats a 
la Fundació, que els destinarà a fins fundacionals.  
 
 
12.4  Qualsevol modificació de la metodologia i/o del pla de treball haurà de ser prèviament 
comunicada i aprovada per la Fundació La Marató de TV3. 
 
 
12.5  Els investigadors principals dels projectes escollits hauran de presentar una memòria 
anual i una memòria final, dins dels períodes de temps establerts en el conveni, que recollirà, 
igualment, les condicions que regiran per al pagament de l’ajuda. 
 
 
12.6  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.  
 
 



 

12.7  La memòria científica serà avaluada per AQuAS mitjançant dos avaluadors que tindran 
en compte el desenvolupament del projecte d’acord amb la proposta de recerca finançada, 
mentre que de la memòria econòmica se n’encarregarà la Fundació.  
 
Prèviament a cadascun dels pagaments, el centre haurà d’acreditar que està al corrent de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, amb el certificat acreditatiu corresponent.  
Per mantenir la continuïtat del finançament és imprescindible que les avaluacions de les 
memòries de seguiment cientificotècnic i econòmic siguin favorables. 
 
Els impresos per a les memòries i sol·licituds de modificacions es poden aconseguir a la pàgina 
web de la Fundació La Marató de TV3. 
 
 
12.8  Quan acabi el projecte s’haurà de presentar la memòria cientificoeconòmica final de 
tancament i Simposi . També, si s’escau, una fotocòpia del document acreditatiu del 
reintegrament dels fons no utilitzats a la Fundació. 
 
 
12.9 Els investigadors principals hauran de participar en el simposi científic que organitzarà 
la Fundació un cop hagi acabat el període de finançament dels projectes objecte d’aquesta 
convocatòria, per informar sobre els avenços aconseguits gràcies a les aportacions voluntàries 
dels ciutadans. 
 
 
12.10 Les publicacions generades pels projectes es faran públiques en el web de la Fundació, 
en la data de celebració del simposi científic corresponent. 
 
 
12.11 La Fundació, durant l’execució del projecte podrà tenir reunions de seguiment amb els 
investigadors coordinadors dels projectes, a fi i efecte de poder conèixer de primera mà el 
desenvolupament del projecte i fer-ne més divulgació, en cas que sigui necessari. 
 
 
12.12 Els investigadors tenen l’obligació de participar en projectes de divulgació i retorn 
social que consideri oportú La Fundació, en els diferents mitjans: ràdio, televisió, digitals... i en 
els formats més adequats a cada comunicació. 
 
 
12.13   Els centres de recerca permetran fer visites organitzades sota criteri de la Fundació 
per ajudar a la divulgació de la seva activitat. 
Els investigadors que la Fundació triï tindran l’obligació d’explicar durant les visites el seu 
projecte: objectius, resultats, etc. 
 
 
12.14 Els centres de recerca hauran de col·laborar en la difusió del projecte La Marató, a 
través de conferències, simposis, congressos, universitats, rodes de premsa, etc., organitzades 
pel mateix centre o per altres institucions, en què hauran de participar els investigadors 
principals que hagin rebut el finançament de la Fundació, amb l’objectiu de contribuir al 
màxim en el retorn social. Cada acció de difusió haurà de ser comunicada a la Fundació. 
 
 



 

12.15  Així mateix, la Fundació La Marató de TV3 podrà procedir a la difusió i divulgació de 
dades i activitats relatives al projecte ja fetes públiques, amb finalitats promocionals, en 
qualsevol mitjà de comunicació, propi o de tercers, sigui premsa escrita, radiodifusió, televisió, 
xarxes electròniques i qualsevol altre que sigui adient. 
 
 
12.16  En les publicacions, ponències i altres resultats en què es presentin resultats d’aquesta 
investigació referent al projecte, els investigadors principals han de fer difusió de l’ajut, fent 
referència expressa a la Fundació com a entitat finançadora, esmentant sempre “amb el suport 
de la Fundació La Marató de TV3” i citant el codi d'identificació assignat al projecte. Això 
implica incloure el logotip de la Fundació en els elements informatius i de difusió de l'activitat 
objecte de l’ajut. 
 
També hauran de comunicar aquestes accions a la Fundació. 
 
 
 
 
 
13. Propietat intel·lectual i industrial 
 
 
Correspondrà de manera exclusiva al centre la titularitat dels Resultats de la Recerca derivats 
dels projectes finançats amb els fons aportats per la Fundació La Marató de TV3 al centre, 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 el centre i els investigadors que hi participin, que, en 
tot cas, hauran de ser comunicats a la Fundació La Marató de TV3.  
 
El centre serà l’únic encarregat, en cas que cregui que es pot obtenir un rendiment econòmic 
dels Resultats de la Recerca dels projectes finançats, de posar al mercat i explotar aquests 
drets. 
 
No obstant això, la Fundació La Marató de TV3 tindrà dret a rebre un percentatge dels 
rendiments positius obtinguts en l’explotació dels esmentats resultats de la investigació si n’hi 
hagués. Per això, en cas que se’n pugui derivar un rendiment econòmic, el centre s’obliga a 
subscriure prèviament un document entre totes les parts, en què s’acordaran els drets i 
obligacions de totes elles. El centre, després d’haver obtingut el rendiment, satisfarà a la 
Fundació La Marató de TV3 la part que li pertoqui d’acord amb el paràgraf anterior. 
 
A aquests efectes, tant l’investigador com els centres hauran de comunicar a la Fundació els 
registres de les patents, bé en el Simposi de la Marató de TV3 de la seva convocatòria, si ja ho 
haguessin registrat, o en el moment en què hi hagi el registre d’una patent. 
 
En el cas que els resultats derivats de la investigació del projecte siguin objecte de publicació 
per part dels investigadors i/o els centres, aquests es comprometen a publicar-ho també en 
Open Access. 
 
 
 
 
 
 



 

14. Responsabilitats 
 
 
14.1  Els investigadors principals i els centres són els responsables solidaris del projecte a 
tots els efectes davant la Fundació La Marató de TV3. Aquesta responsabilitat inclou el 
compliment dels aspectes formatius i legals aplicables al personal contractat a càrrec del 
projecte, així com l’obligació de reintegrament dels fons en els casos previstos a l’apartat 14.3, 
inclosos aquells fons que rebi el centre del qual depèn l’investigador del subprojecte en cas de 
projectes coordinats. 
 
De la mateixa manera, seran igualment responsables de la certesa, veracitat i vigència de les 
dades i de la informació relativa al projecte, així com del compliment de les obligacions que els 
corresponguin. 
 
La Fundació La Marató de TV3 es reserva el dret de sol·licitar als investigadors i als centres la 
documentació que consideri necessària per acreditar el compliment de les esmentades 
obligacions, així com les certificacions de les autoritats i institucions públiques competents, en 
relació amb la capacitat, solvència i compatibilitat, en qualsevol moment. 
 
 
14.2  En cas que l’investigador principal canviï d’institució durant la realització del projecte, 
haurà de sotmetre a la Fundació La Marató de TV3 l’aprovació del trasllat de centre del 
projecte, que podrà demanar informes d’avaluació cientificotècnica que acreditin que aquest 
canvi no altera la qualitat de la proposta original. I s’haurà de fer en els termes següents:  
 

a) Les sol·licituds de canvi de centre han d'incloure l'acceptació del canvi tant per 
part de l'investigador com dels responsables legals de tots dos centres, una 
justificació de les raons del canvi i el compromís de transferir la totalitat dels 
fons no utilitzats al nou centre. La sol·licitud ha d'indicar també la data d'efecte 
del canvi. 

b) És imprescindible per a l'autorització del canvi de centre que el nou centre 
receptor compleixi els requisits i les obligacions que s'exigeixen per ser 
beneficiari d’un ajut i accepti les condicions. 

c) El centre inicial ha de transferir al nou centre beneficiari la quantitat que 
estigui pendent d’executar d’acord amb la justificació econòmica presentada i 
validada per la Fundació. El pagament de les següents anualitats s’abonarà al 
nou centre. 
En tots els casos de canvi de centre, han d'acreditar-se les vinculacions laborals 
exigides en les corresponents disposicions de la convocatòria amb el nou 
centre. 

d) En cas que el projecte sigui coordinat, també haurà de tenir el vistiplau de 
l’investigador principal coordinador. 

 
La Fundació La Marató podrà oposar-se a aquest canvi en el cas que no es garanteixi de 
manera suficient la continuïtat del projecte en els termes sota els quals va ser presentat i 
aprovat, o bé que hi hagi alteracions substancials de qualsevol dels seus elements. En aquests 
casos es revocarà la concessió i es procedirà a reintegrar a la Fundació els fons rebuts d’acord 
amb el criteri de proporcionalitat. 
 
 
 



 

14.3  L’incompliment total o parcial de les condicions imposades amb motiu de la concessió 
de les ajudes, tant per part de l’investigador com del centre, donarà peu a l’obligació de 
reintegrar les quantitats percebudes totalment o en part, més els interessos de demora 
corresponents, segons els criteris següents: 
 

a) L’incompliment total de les obligacions i fins per part d’aquells a qui es va 
atorgar l’ajuda, inclosa l’obtenció de l’ajuda sense reunir les condicions 
requerides, falsejant les condicions, requisits o ocultant les que l’haurien 
impossibilitada, donarà peu al reintegrament de la totalitat de la quantitat 
concedida i, en el seu cas, a la pèrdua del dret a cobrar les quantitats pendents 
de percebre. 

b) La quantitat a reintegrar en cas d’incompliment parcial en l’execució o en la 
justificació de les accions o despeses estarà determinada, d’acord amb el 
criteri de proporcionalitat, pel volum i el grau d’incompliment de les condicions 
imposades amb motiu de la concessió de l’ajut, i en el seu cas, de la pèrdua del 
dret a cobrar les quantitats pendents de percebre. 

c) La realització de modificacions no autoritzades en les condicions de l’ajut 
suposarà la devolució de la quantitat afectada per la modificació. 

d) La no presentació o avaluació desfavorable, d’acord amb el que s’estableixi en 
aquestes bases i en el conveni que reguli la concessió de l’ajut, de les 
memòries de seguiment anual o finals, tant de caràcter cientificotècnic com 
econòmic, portarà a la interrupció del finançament de l’ajuda i a la devolució 
de les quantitats percebudes i no justificades. 

 
 
 
 
 
 
15. Protecció de dades de caràcter personal 
 
 
15.1  La Fundació haurà de tractar les dades dels investigadors i dels equips d’investigació 
per poder fer una avaluació de les propostes i de la idoneïtat dels equips, així com també 
comunicar els resultats als professionals que s’hagin presentat a les convocatòries. 
 
 
15.2.   La Fundació custodiarà la informació facilitada en els projectes presentats i guardarà 
durant 5 anys la dels projectes que resultin subvencionats. De totes les propostes presentades, 
la Fundació guardarà el contingut mínim essencial amb finalitats estadístiques, mantenint en 
tot moment els nivells de garantia adequats d’acord amb la legislació vigent. Una vegada 
acabat el període, la Fundació custodiarà amb finalitats estadístiques i històriques el contingut 
essencial de tots els projectes subvencionats. 
 
 
15.3 L’entitat que avaluarà la documentació presentada és l’entitat AQuAS, tal com 
s’especifica en el punt 9 de la present convocatòria. Aquesta entitat haurà de tenir accés a la 
informació de les sol·licituds per poder procedir a la seva avaluació. L’entitat i tot el seu 
personal es comprometen a guardar la màxima confidencialitat en tota la informació a què 
tinguin accés i a tractar les dades amb l’exclusiva finalitat de l’avaluació de les sol·licituds. 
 



 

15.4  La Fundació utilitzarà aquestes dades per poder comunicar-se amb l’investigador i 
informar-lo sobre les activitats que es portin a terme relacionades amb la seva finalitat 
fundacional i per remetre la revista i altres publicacions que s’hi relacionin. En qualsevol 
moment i en cada comunicació es podrà donar de baixa d’aquestes comunicacions d’acord 
amb la legislació vigent. 
 
 
15.5  En qualsevol moment l’investigador podrà exercir els drets d’accés, d’oposició, de 
rectificació i de cancel·lació previstos en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, fent-ho 
saber fefaentment a la Fundació (lopd-projectesmarato@ccma.cat) drets ARCO. 
 
 
15.6  La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització per tractar les dades personals 
que hi figurin de manera automatitzada i comunicar-les, amb finalitats d'avaluació, seguiment i 
control sempre que així ho estableixi la legislació vigent i com es determina en les bases 
d’aquesta convocatòria. 
 
 
 
 
 
 
16. Transparència 
 
La FUNDACIÓ podrà fer pública a través de la seva pàgina web o la de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, la formalització dels convenis contractes i acords subscrits, les parts 
signants, la durada, l’objecte i prestacions a fer, les obligacions econòmiques acordades, les 
modificacions i qualsevol qüestió relacionada amb els seus efectes, compliment i extinció, en 
aplicació dels principis i els termes establerts a la Llei 19/2014, de 28 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei 21/2014 de 29 de desembre, 
del Protectorat de les Fundacions i de Verificació de l’Activitat de les Associacions declarades 
d’Utilitat Pública o altres disposicions que resultin d’aplicació. 
 
 
 
 
 
 
17. Jurisdicció 
 
Per a la resolució de les controvèrsies relacionades amb la convocatòria objecte d’aquestes 
bases, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunal de la ciutat de Barcelona, i renuncien a 
qualsevol fur que els pogués correspondre.  
 
I com a prova de conformitat signen aquestes bases. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Nom i cognoms investigador: 
Signatura: 
 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms representant legal del centre: 
Signatura: 
 
 
 
 
Segell del centre: 
 
 
 
 
Esplugues de Llobregat, ---- del 2018 


