
 

Dades de l’investigador/a principal o responsable: 
 

Nom i cognoms: DNI/NIE: 

Departament: Centre: 

Càrrec: 

Telèfon: *@ *ORCID: 

Grup de recerca: Investigador/a principal del grup: 

Membres de l’equip investigador: 

*Camps obligatoris 

Projecte: 
 

Títol del 
projecte: 

 

Durada: Tesi doctoral:   sí no Projecte 

Convocatòria (1): Any: 

(1) I+D, FIS, JA, pla propi, projecte UE, contracte directe amb empresa o similar, altres. 

Entitat finançadora: Finançament sol·licitat: 

Idioma del dictamen: català castellà anglès 

 
  INFORMACIÓSOBREELPROJECTE  

 
1. Cal remetre el projecte complet en format pdf.1 

2. Cal adjuntar a aquest document un resum del projecte d’un màxim de 2 pàgines en format pdf amb lletra Arial de 10pt 
que inclogui els aspectes següents: 

• Antecedents, justificació, hipòtesis i objectius. 
Descripció del disseny metodològic. (En cas que no existeixin referències que avalin la metodologia, s’hi hauria 
d’incloure una descripció detallada del procediment experimental que cal seguir.) 

• Experiència del grup d’investigació. Cal indicar fins a 5 referències bibliogràfiques2 relacionades amb els 
antecedents del treball i el mètode, si escau, preferiblement del propi equipinvestigador. 

• Beneficis esperats. 

• Possibles efectes no desitjables o secundaris. 

• Cal explicar si hi ha algun tipus de contraprestació i/o assegurança per als participants. 

• Aspectes ètics. 
I, quan escaigui, cal lliurar els documents necessaris referents a: 

• Permisos o altres informes de les institucions involucrades. 

• Informació sobre l’adequació de les instal·lacions i dels instruments requerits. 
• Fulls d’informació als participants i documents de consentiment informat (cal adjuntar el model a 

emplenar, en el qual ha de constar explícitament el compliment de la protecció de dades). 

• Com es recull el dret explícit de la persona que es vol retirar del’estudi. 

• Autoritzacions o informes perceptius d’altres institucions col·laboradores enl’estudi. 
 

L’investigador/a principal confirma que aquest projecte compleix el Codi Ètic i el Document de Bones Pràctiques en Recerca 
de la UVic-UCC i garanteix que serà així durant tot el seu desenvolupament. 

 
Signatures 

 

Nom i cognoms de l’IP Vistiplau del coordinador de recerca, responsable de recerca 
del centre o director/a de tesi, si escau 

Data:     
Envieu aquest document a la Secretaria del CER, cer@uvic-ucc.cat 

 
 

1 En l’estat d’elaboració en el moment de presentar la sol·licitud. 
2 Cal fer ús de la guia d’estil APA o de qualsevol altra normativa de citacióbibliogràfica. 

COMITÈ D’ÈTICA DE RECERCA DE LA 
UNIVERSITAT DE VIC ‐ UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA 

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE DICTAMEN 
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