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I. INTRODUCCIÓ 
 
Originalitat de la proposta 
La proposta és original si compleix qualsevol de les característiques següents: 

Noves hipòtesis, conceptes o mètodes  Sí    No 

Aplicació de mètodes o conceptes existents per a nous problemes  Sí    No 
 
Coneixement del tema 
Presenta coneixement del tema si compleix els requisits següents: 

Explica clarament els conceptes necessaris per entendre el problema  Sí    No 
Exposa la situació actual del coneixement del problema tant en l’àmbit estatal 
com en l’internacional  Sí    No 

 
Antecedents i justificació 
El problema és plantejat clarament si explica almenys dos dels aspectes següents: 

Magnitud del problema (p. ex., nombre de casos al país o a la regió)  Sí    No 

Prioritat del problema (p. ex., grau de morbiditat o mortalitat i/o costos del pacient)  Sí    No 
Projecció del problema (p. ex., explica si la incidència o la prevalença de la patologia 
estan augmentant durant el temps)  Sí    No 

Explica clarament de quina manera la recerca ajudarà a la comprensió i/o la solució 
del problema plantejat  Sí    No 

 
Bibliografia 
Com sosté l’estudi les afirmacions: 

Amb articles originals de difusió estatal  Sí    No 

Amb articles originals de difusió internacional  Sí    No 
 

II. OBJECTIUS 
 
Pel que fa als objectius, l’estudi presenta: 

L’objectiu principal definit clarament  Sí    No 

Els objectius secundaris definits clarament  Sí    No 
 
Els objectius han de presentar tota la informació següent: 

Tipus de subjectes de l’estudi  Sí    No 

Lloc de l’estudi  Sí    No 

Temps de l’estudi  Sí    No 
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III. TIPUS I DISSENY DE L’ESTUDI 
 
El disseny de l’estudi és coherent amb l’objectiu general i el problema plantejat  Sí    No 
 
En cas d’assaig clínic, cal descriure’n les característiques principals: 

Procés d’aleatorització dels pacients  Sí    No 

Tipus de control que s’utilitzarà (placebo, tractament actiu)  Sí    No 

Tipus de disseny (paral·lel, creuat, etc.)  Sí    No 

Camuflament (cegament, cegament doble, etc.)  Sí    No 
 
Disseny de la mostra 
L’estudi presenta un disseny adequat si inclou tots els punts següents: 

Criteris d’inclusió, inclosos els criteris diagnòstics de la patologia que s’estudia  Sí    No 

Criteris d’exclusió  Sí    No 
Mida de la mostra: es calcula el nombre suficient de subjectes, s’especifiquen les dades 
o la fórmula utilitzades i es justifiquen  Sí    No 

Nombre de subjectes amb el problema que s’avaluarà (p. ex., nombre de pacients amb 
aquest problema que s’estudiaran i que són atesos a l’hospital en un any)  Sí    No 

Durada prevista del període de reclutament  Sí    No 

Criteris de retirada  Sí    No 
 
Desenvolupament de l’estudi 
L’estudi presenta els aspectes següents: 

Durada de l’estudi  Sí    No 

Calendari de les visites i de les exploracions que es duran a terme  Sí    No 
Descripció detallada dels instruments i dels procediments utilitzats  
per mesurar les variables  Sí    No 

 
Recol·lecció de la informació 
Pel que fa a la recol·lecció, l’estudi en descriu els aspectes següents: 

Qui la durà a terme  Sí    No 
Quines dades s’hi recolliran: descripció detallada de la resposta principal 
i variables secundàries  Sí    No 

Com es durà a terme la recol·lecció  Sí    No 

On es farà  Sí    No 

Quant de temps durarà  Sí    No 

Quins instruments s’hi utilitzaran  Sí    No 
 
Anàlisi estadística 
La proposta presenta una anàlisi adequada si hi inclou tots els aspectes següents: 

Assenyala les variables dependents i independents  Sí    No 

Esmenta correctament les proves estadístiques que s’hi utilitzaran  Sí    No 

Indica el nivell de significança  Sí    No 
Refereix l’estratègia d’anàlisi prevista, les proves estadístiques i les aplicacions 
informàtiques que s’hi utilitzaran  Sí    No 
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Biaixos potencials i esdeveniments adversos 
En cas d’assaig clínic: 

Descripció dels biaixos potencials i les possibles mesures i/o solucions que s’adoptaran 
per evitar-los o per minimitzar-ne l’efecte  Sí    No 

Identificació dels esdeveniments adversos que ocorrin, criteris d’imputabilitat 
i procediments que s’han de seguir  Sí    No 

 

IV. PRESENTACIÓ 
Pel que fa a la presentació, ha de complir els requisits següents: 

Està ben escrita ortogràficament i gramaticalment  Sí    No 

Hi ha adequació en els títols i en la compaginació  Sí    No 

La bibliografia és coherent, està ben ordenada i seleccionada  Sí    No 
 

V. RESULTATS: INTERPRETACIÓ I APORTACIONS DE L’ESTUDI 
 
Impacte en la salut pública 
L’estudi presenta un impacte significatiu en la salut pública si els coneixements derivats dels resultats 
produiran qualsevol dels efectes següents: 

Disminuirà el nombre de casos  Sí    No 

Disminuirà el nombre de morts  Sí    No 

Disminuiran els costos (per als pacients, per a la societat o per a l’Estat)  Sí    No 

Millorarà la qualitat de vida  Sí    No 
 

VI. ANNEXOS 
L’estudi presenta els documents següents, en cas que siguin necessaris: 

Consentiment informat  Sí    No 
 No en necessita 

Full d’informació per als pacients  Sí    No 
 No en necessita 

Full de recollida de dades  Sí    No 
 No en necessita 

Document de conformitat dels serveis implicats de l’hospital  Sí    No 
 No en necessita 

Document de conformitat dels investigadors/col·laboradors involucrats 
en l’estudi 

 Sí    No 
 No en necessita 

Consideracions generals dels aspectes ètics (p. ex., acceptació de la Declaració 
d’Hèlsinki) 

 Sí    No 
 No en necessita 

Aprovació per un comitè ètic d’investigació clínica  Sí    No 
 No en necessita 

Pòlissa d’assegurança  Sí    No 
 No en necessita 

Declaració de confidencialitat de les dades  Sí    No 
 No en necessita 
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