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PREGUNTES FREQÜENTS 

1 | PERFIL DEL SOLICITANT 

A qui estan dirigits aquests contractes? 

• Aquests contractes estan destinats a especialistes de Ciències de la Salut, amb experiència
en recerca,
que desitgin aprofundir la seva especialització científica mitjançant el desenvolupament d'un 
projecte específic en les àrees de l'Oncologia o de les Malalties Neurodegeneratives.

Quina titulació acadèmica deu posseir el sol·licitant? 

• Haurà haver finalitzat la tesi doctoral i estar en possessió del títol de doctor.

Hi ha un límit d'edat per presentar-se a la convocatòria? 

• Sí, en el moment de presentar la sol·licitud, l’edat del sol·licitant haurà de ser inferior a 40
anys.

Pot presentar-se a la convocatòria una persona en situació d'atur? 

• Sí, sempre que el sol·licitant compleixi amb els requisits inclosos en les bases.

Aquests contractes estan destinats exclusivament a investigadors de nacionalitat 
espanyola? 

• No. Poden concórrer persones físiques de nacionalitat espanyola, amb independència del
seu lloc de residència, o nacionals d'altres països que acreditin una residència estable o de
llarga durada a Espanya.

Es pot optar a un contracte tenint nacionalitat espanyola però vivint a l'estranger? 

• Sí.

Existeix incompatibilitat amb altres convocatòries de la Fundación BBVA? 

• No, no existeix cap incompatibilitat amb un altre Ajut o Beca de la Fundación BBVA.

Pot sol·licitar un contracte una persona que hagi resultat beneficiària d'una Beca 
Leonardo o que formi part d'un grup beneficiari d'un Ajut Fundación BBVA a Equips 
d’Investigació Científica? 

• Sí.

En el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, com s'acredita la residència a Espanya? 

• Aquests sol·licitants hauran d'aportar el certificat de Registre de la Unió, la targeta d'identitat 
d'estranger, la targeta d'autorització per a residència d'acord amb la Llei 14/2013 de 27 de
setembre de suport als emprenedors i la seva internacionalització i un certificat històric
d'empadronament, segons escaigui.
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• La residència de llarga durada ve regulada per la Llei Orgànica 4/2000, de 11 de Gener sobre
Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seva integració social (article 32) (BOE núm.
10 de 12 de gener de 2000), i en el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, aprovat pel Reial
Decret 557/2011, de 20 d'abril (article 155 i 156) (BOE núm.103 de 30 d'abril de 2011.
Correccions d'errors BOE núm. 145 de 18 de juny de 2011).

• La residència de llarga durada a Espanya s'acredita amb aquelles targetes d'identificació
d'estranger en la qual específicament es reflecteix que el portador té la condició de resident
de llarga durada. Aquestes targetes s'obtenen pels ciutadans prèvia sol·licitud a l'efecte a
través de formularis habilitats, acreditant a més el compliment dels requisits que la legislació 
d'estrangeria exigeix per a la seva obtenció.

On es pot tramitar el permís de residència o targeta d’identitat d’estranger? 

• El permís de residència es sol·licita en la Policia Nacional, sempre que se compleixin els
requisits per a això. Per a més informació consulti el següent enllaç:

1/ Ciutadans de la UE, ciutadans del Espai Econòmic Europeo i Suiza, i familiars que no siguin
nacionals d’un d’aquests estats.
2/ Ciutadans no comunitaris.

2 | PERFIL DEL CONTRACTE 

Quants contractes de recerca es concedeixen en la present convocatòria? 

• Es concediran dos contractes: un a l’àrea de l’Oncologia i l’altre en el de les Malalties
Neurodegeneratives.

Quin és el perfil del contracte i on es desenvoluparà el projecte vinculat al mateix? 

• El projecte de recerca serà de naturalesa clínica y/o translacional i es desenvoluparà de
forma coordinada a l’Hospital Clínic i un centre estranger de referència, seleccionat de comú
acord amb el cap de servei d’Oncologia Mèdica o Neurologia (segons el tema del projecte)
de l’Hospital Clínic.

Quina és la durada del contracte? 

• La durada del contracte de recerca serà de 3 anys i comportarà l’estada al centre estranger 
seleccionat per un període entre 1 i 2 anys.

Quan comença el gaudiment del contracte? 

• Haurà de començar abans de tres mesos des de la formalització del compromís
d'acceptació, el qual haurà de quedar subscrit abans del 15 de febrer de 2022.

Quina dotació té el contracte? 

• Cada contracte de recerca estarà dotat amb un import de 100.000 euros anuals.
• Es distribuiran en 65.000 euros de salari brut i 35.000 euros per finançar les despeses de

desplaçament i allotjament, així com l’adquisició de material fungible i altres despeses
associades al projecte que siguin necessàries per l’execució del mateix.

• Aquestes despeses hauran de ser detallades i justificades en la memòria del projecte.

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/estancia-y-residencia
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/estancia-y-residencia
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/estancia-y-residencia
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja046/index.html
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3 | PRESENTACIÓ DE SOL·ICITUDS  

De quina manera es presenten les sol·licituds a la present convocatòria? 

• Totes les sol·licituds se presentaran exclusivament a través de l’adreça de correu electrònic
ayudas-investigacion@fbbva.es, indicant a l’assumpte del missatge el nom del sol·licitant.

Un sol·licitant pot presentar més d’una candidatura a la convocatòria? 

• No.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds? 

• Des del 15 d’octubre de 2021 al 15 de desembre de 2021, a las 18:00 h, hora peninsular
espanyola.

Quina documentació s’ha de presentar? 

• L’imprès de sol·licitud degudament signat,  el currículum vitae del candidat, la memòria del
projecte presentada a la convocatòria i una carta de referència.

En quins idiomes es pot presentar la sol·licitud? 

• Les sol·licituds i la seva corresponent documentació es poden presentar en espanyol, català
o anglès.

I la carta de referència? 

• Igualment en espanyol, catalana o anglès.
• La carta ha de ser aportada per un investigador o expert del respectiu camp que tingui un

coneixement directe de les contribucions del sol·licitant. Aquesta carta ha de ser remesa
directament pel seu signant a l’adreça de correu electrònic ayudas-investigacion@fbbva.es
abans del tancament del termini  de presentació de sol·licituds.

En quin format s’ha de presentar el currículum vitae? 

• S’ha de presentar el currículum vitae generat de forma automàtica des de l’editor CVN de la
FECYT-Ministerio de Ciencia e Innovación.

Existeix alguna plantilla disponible per preparar la memòria del projecte? 

• Sí, existeix un imprès per a la presentació de la memòria disponible al lloc web de la
Fundación BBVA que haurà d’incloure:
1/ Resum estructurat. (Fonament, disseny, subjecte d’estudi, intervencions, resultats
esperats, anàlisis a realitzar)
2/ Activitat investigadora i assistencial del sol·licitant en relació amb el projecte presentat.
Línies de recerca implicades
3/ Memòria del projecte. Resum de l’estat actual del coneixement
4/ Hipòtesis de treball
5/ Objectius
6/ Metodologia
7/ Pla de treball
8/ Aspectes ètics. Incloure en l’annex el document d’informació al pacient i fulla per al
consentiment informat, si procedeix, explicar els sistemes de protecció de dades, obtenció i

https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2021/10/Impres-de-sollicitud-Contractes-de-Recerca-Avancada-Fundacion-BBVA-Hospital-Clinic-de-Barcelona-Joan-Rodes-Josep-Baselga.docx
http://cvn.fecyt.es/editor
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2021/10/Projecte-investigacion-Contractes-de-Recerca-Avancada-Fundacion-BBVA-Hospital-Clinic-de-Barcelona-Joan-Rodes-Josep-Baselga.docx
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2021/10/Projecte-investigacion-Contractes-de-Recerca-Avancada-Fundacion-BBVA-Hospital-Clinic-de-Barcelona-Joan-Rodes-Josep-Baselga.docx
http://cvn.fecyt.es/editor
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2021/10/Projecte-investigacion-Contractes-de-Recerca-Avancada-Fundacion-BBVA-Hospital-Clinic-de-Barcelona-Joan-Rodes-Josep-Baselga.docx
mailto:ayudas-investigacion@fbbva.es
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emmagatzematge de mostres, presentació al CEEA Comitè Ètic d’Experimentació Animal, 
etc.  
9/ Beneficis esperats del projecte 
10/ Pressupost del projecte 

 
Una vegada finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, s’obrirà un termini d’esmena 
d’errors? 

• Sí. Si la sol·licitud contingués errors esmenables, la Fundación BBVA ho posarà en 
coneixement del sol·licitant per tal de que, en el termini improrrogable de 10 dies naturals 
des de la comunicació, procedeixi a la seva esmena, com a condició imprescindible perquè 
sigui presa en compte en el procés d'avaluació. 

 
Com es realitza el procés de selecció dels contractes? 

• El procés de selecció i assignació dels contractes de recerca serà realitzat per una comissió 
avaluadora, constituïda per 10 experts de reconegut prestigi en el àmbit de la recerca clínica 
y/o translacional. 

• Els membres de la comissió seran nomenats per la Fundación BBVA i per l’Hospital Clínic de 
Barcelona per parts iguals. La presidència de la comissió l’ocuparà un membre de l’Hospital 
Clínic i tindrà vot de qualitat. 

• La comissió avaluadora valorarà les sol·licituds tenint en compte principalment: 
- El perfil curricular del sol·licitant 
- El projecte de recerca presentat  

 
Quan es farà pública la resolució de la convocatòria? 

• La resolució de la convocatòria es farà pública no més tard del 30 de gener de 2022. 
• La convocatòria podrà declarar-se total o parcialment deserta i  la decisió de la comissió 

avaluadora serà inapel·lable. 
• Una vegada resolta la convocatòria, es faran públics en las webs de la Fundación BBVA i de 

l’Hospital Clínic el nom dels beneficiaris dels contractes de recerca i la composició de la 
comissió avaluadora. 

• No es mantindrà correspondència o comunicació addicional alguna amb els sol·licitants que 
no hagin resultats seleccionats. En cap cas es facilitarà informació desagregada o 
individualitzada sobre les sol·licituds rebudes, ni sobre la deliberació de la comissió. 

 

https://www.clinicbarcelona.org/ca
www.fbbva.es
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