
                                                    

 
 

Convocatòria 2012-2013 
de treballs de recerca científica del Codi infart  

 
Amb l’objectiu de difondre els resultats del Codi infart i promocionar la realització d’estudis científics 

de qualitat, el Comitè Científic del Registre del Codi infart del Pla director de malalties de l’aparell 

circulatori del Departament de Salut obre una segona convocatòria per al foment de l’anàlisi i la 

recerca en l’atenció a l’infart agut de miocardi amb elevació del segment ST (IAMEST) a Catalunya a 

partir de les dades del Registre del Codi infart corresponents als anys 2010-2011. 

 

B A S E S 
 
1. Les normes generals s’han de regular segons el que estableix al document normatiu per al 
funcionament del Registre del Codi infart agut de miocardi de gener de 2011 
(http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/
Malalties_de_l_aparell_circulatori/documents/arxius/Normativa_funcionament_codi_IAM.pdf). 
 
2. Entre totes les propostes presentades, se n’ha d’acceptar un màxim de 6, que es prioritzaran 
segons els resultats de l’avaluació del Comitè Científic, que prendrà en consideració aquelles que 
tinguin un nivell de qualitat científica més elevat. La no selecció d’un projecte no impedeix que la 
persona sol·licitant pugui presentar un projecte a una convocatòria posterior. 
 
3. Atesa la resolució de la primera convocatòria, en la present convocatòria no s’acceptaran projectes 
que tractin la temàtica dels sis projectes seleccionats en la primera convocatòria. Els títols dels sis 
projectes en curs de la primera convocatòria, d’acord amb la resolució són: 
 

 Relació entre factors climàtics i contaminació atmosfèrica amb la incidència i severitat de la síndrome 
coronària aguda amb elevació de l’ST en la ciutat de Barcelona. 

 Malalt diabètic amb un primer infart agut de miocardi: característiques clíniques, resposta del sistema 
sanitari i relació amb la morbimortalitat. 

 Característiques diferencials i implicacions pronòstiques del bloqueig de branca esquerra en el Codi 
IAM. 

 Rol del gènere en l'atenció en xarxa de l’infart agut de miocardi amb aixecament de l’ST (Codi IAM). 
 Trasllat per a angioplàstia primària versus fibrinòlisi sistèmica in situ en els pacients atesos 

precoçment (primeres 2 hores d'evolució) en el Registre Codi IAM. 
 Variables predictives i valor pronòstic dels falsos positius en el Codi IAM a Catalunya. 

 
4. Les anàlisis estadístiques les ha de realitzar, amb compromís escrit de confidencialitat, una CRO 
(contract research organization) aliena al Pla director de malalties de l’aparell circulatori i s’han de 
fer de forma consecutiva, segons l’ordre de prioritats establert pel Comitè Científic, amb un temps de 
resposta d’un mes per a cada proposta. 
 
5. El cost de cada anàlisi estadística s’estima de fins a un màxim de 2.000 euros per projecte. 
 
6. El programa del Codi infart del Pla director de malalties de l’aparell circulatori destina una ajuda  
per tal de finançar el cost de les anàlisi estadístiques de tres de les propostes d’estudi escollides pel 
Comitè Científic a aquesta convocatòria. Aquestes ajudes són incompatibles amb altres ajudes de 
finançament per a anàlisis. 
 



                                                    

 
 

7. El jurat estarà compost per almenys tres membres del Comitè Científic i per dos investigadors del 
Registre designats pel president del Comitè Científic. Cap membre del jurat podrà avaluar una 
proposta de la seva institució. L’ordre de prioritats es decidirà en funció de les puntuacions 
obtingudes en les avaluacions.  
 
8. La sol·licitud es farà a través d’un formulari web (http://www.gencat.cat/salut/form/cccinfart/)  i 
es demana respectar rigorosament les instruccions d’emplenament especificades en el mateix, 
especialment la justificació de la necessitat de l'ajuda per a fer les anàlisis. 
 
9. Les decisions del Comitè Científic són inapel·lables. Les ajudes es poden declarar desertes si no hi 
ha cap proposta que assoleixi una qualitat suficient. 
 
10. La data límit de recepció de les propostes és el 2 de juny de 2013. 
 
 
Barcelona, 13 de maig de 2013 
Comitè Científic del Codi infart del Pla director de malalties de l’aparell circulatori 
 

http://www.gencat.cat/salut/form/cccinfart/

