
 

 
 
 
Premi a la recerca en processos d’innovació i organització  
de processos sanitaris 
 
Un dels objectius del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària i de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya és 
promoure una atenció primària de qualitat i situar-la com a eix dels processos d’atenció dels serveis 
sanitaris. 
 
Una de les línies estratègiques compartides per aquestes tres Institucions és la de fomentar la recerca 
en serveis sanitaris que, entre d’altres coses, permeti identificar aquelles línies de serveis innovadores 
que es generen a Catalunya per donar resposta a les noves demandes, avaluar-les i fer-ne una difusió 
d’aquelles que s’hagin mostrat efectives. L’avaluació de les innovacions és un element clau per poder 
planificar futures línies de serveis d’atenció primària a Catalunya. 
 
És per això que el Departament de Salut, a través de la Direcció de Planificació i Avaluació, la CAMFiC i 
l’AIFICC, convoquen aquest ajut econòmic per avaluar les innovacions organitzatives i assistencials de 
l’atenció primària.  
 
Finalitat 
Concedir dos ajuts econòmics per l’avaluació de projectes d’innovació organitzativa i assistencial, 
finalitzats o en fase avançada de desenvolupament en el moment de la seva presentació al premi.  
 
Dotació i lliurament dels premis 
Es concediran dos premis de 20.000 € (IVA inclòs) que es posaran a disposició dels primers 
sol·licitants dels ajuts amb l’objectiu de finançar el cost de la contractació de l’empresa, institució o 
professional que realitzi l’avaluació dels projectes premiats. El lliurament dels imports es faran en dues 
parts: el 50% a l’inici del procés d’avaluació dels projectes i l’altre 50% a la seva finalització abans de 
transcorreguts 12 mesos des de la concessió del premi. Els primers sol·licitants dels ajuts vindran 
obligats a presentar una memòria de l’avaluació als 6 mesos de la concessió del premi. L’incompliment 
d’aquests terminis o el no desenvolupament complert del projecte i la seva avaluació obligarà al 
reintegrament de la totalitat de l’ajut concedit.  
 
El tribunal del premi està composat per 
2 Representats del Departament de Salut   
2 Representants de la CAMFiC   
2 Representants de l’AIFICC 
1 Representant de l’IDIAP Jordi Gol 
 
Termini de presentació 
El termini per presentar els projectes finalitza el dia 16 de novembre de 2009 
 
Lloc de presentació 
Caldrà enviar per correu electrònic tota la documentació segons les instruccions que es troben a les 
webs de la CAMFiC (www.camfic.cat) i l’AIFICC (www.aificc.cat) 

 
 
 

  
 


