
 
 
 

 
 
 
 

1) Per tal que el CER pugui avaluar un projecte de recerca cal presentar una memòria completa del 

projecte* en format PDF en la qual hi constin 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 les referències bibliogràfiques** 

relacionades amb els antecedents del treball i el mètode, si escau, preferiblement del 

propi equip investigador. 

• 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, 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. 

• Consentiment informat i fulls d’informació per als participants (cal adjuntar el 

model emplenat). 

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

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

• Garanties de confidencialitat. 
 
 
2) També cal adjuntar-hi –juntament amb el formulari de sol·licitud de dictamen– un resum del 

projecte en format PDF d’un màxim de 2 pàgines amb lletra Arial de 10 pt que inclogui els 

aspectes detallats en el punt 1. 

 
 
 
 
*L’investigador/a principal confirma que el seu projecte compleix el Codi Ètic i el Document de Bones 

Pràctiques en Recerca de la UVic-UCC i garanteix que serà així durant tota la durada d’aquest. 

**Per a la presentació del projecte cal fer ús de la guia d’estil APA o de qualsevol altra normativa de citació 

bibliogràfica. 

COMITÈ D’ÈTICA DE RECERCA DE LA UNIVERSITAT DE VIC - 

UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA 

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL PROJECTE DE RECERCA 

https://www.uvic.cat/codi-etic
https://www.uvic.cat/sites/default/files/UVic_EscolaDeDoctorat_CodiDeBonesPr%C3%A0ctiques_0.pdf
https://www.uvic.cat/sites/default/files/UVic_EscolaDeDoctorat_CodiDeBonesPr%C3%A0ctiques_0.pdf

