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0.INFORMACIÓ DE CARÀCTER GENERAL

 
Aquest document fa referència als 
realització d’assajos clínics amb medicaments
Dr.Josep Trueta  i/o IAS d’acord al RD1090/2015 de 4 de desembre de 2015.
 
Aquesta informació, documents i calendari
www.ceictrueta.cat   
 

• Persones de contact
 

Secretaria Tècnica 
 
Marta Riera 
T: 972 941 323 
Secretaria tècnica Oficina 
Tècnica de Recerca Clínica i 
Assajos Clínics.   
recercaclinica@idibgi.org

 
Secretaria Tècnica CEIm.    
ceic.girona.ics@gencat.cat

 

• Requisits necessaris per reali

sanitaris en ICS/IAS Girona:

� 1-APROVACIÓ CEIM:

 

1.1    -Obtenir aprovació 

      o bé 

1.2   -Obtenir l’autorització 

 

 

� 2-CONTRACTE
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INFORMACIÓ DE CARÀCTER GENERAL 

Aquest document fa referència als procediments i requisits necessaris per a la 
d’assajos clínics amb medicaments i productes sanitaris en l’HU de 

Dr.Josep Trueta  i/o IAS d’acord al RD1090/2015 de 4 de desembre de 2015.

, documents i calendari es troben  en la pàgina web: 

s de contacte: 

 

ecretaria tècnica Oficina 
Tècnica de Recerca Clínica i 

recercaclinica@idibgi.org 

ecretaria Tècnica CEIm.     
ceic.girona.ics@gencat.cat 

Secretaria administrativa 
 
Doris Olaya 
T: 972 940 200  ext 2581         

ceic.girona.ics@gencat.cat 

Contractes
 
Ekram el Fachtali
T: 872 987 087
aacc@idibig.org
 

Requisits necessaris per realitzar assajos clínics amb medicaments i productes 

ris en ICS/IAS Girona: 

APROVACIÓ CEIM:   

provació del CEIM GIRONA      

l’autorització centre: Idoneïtat en cas de que no siguem ceim

CONTRACTE 
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necessaris per a la 
i productes sanitaris en l’HU de Girona 

Dr.Josep Trueta  i/o IAS d’acord al RD1090/2015 de 4 de desembre de 2015. 

gina web:   

Contractes 

Ekram el Fachtali 
T: 872 987 087 
aacc@idibig.org 

amb medicaments i productes 

en cas de que no siguem ceim 
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1.1 APROVACIÓ CEIM GIRONA

 

Sol.licitud per actuar com a CEIm: 

correu electrònic la disponibilitat per actuar com a ceim (ceic.girona.ics@gencat.cat)

Presentació de la documentació:

Tota la documentació presentada pel promotor d’un assaig clínic per a la seva 

avaluació es farà mitjançant el portal d’assajos clínics amb medicaments de l’ AEMPS 

 

L’avaluació de la documentació es farà dins els terminis establerts per l’AEMPS tenint 

en compte la data de sol.licitud vàlida

 

1.1.1 Documentació a presentar en la sol.licitud

(d’acord al docume

Documentació part I:  

1.Carta de presentació  

En cas d’assajos de baix nivell d’intervenció cal indicar en apartat comentaris.

Cal aportar justificació i publicacions que evidenciïn el compliment de requisits  

d’ACBN segons AEMPS

2. Formulari de sol·licitud 

3. Autorització del promotor al sol·licitant, si procedeix 

4.Protocol  

5. Resum del protocol 

6. Manual de l’Investigador o f

7. Fitxa tècnica o manual del investigador dels medicaments auxiliars si procedeix

8. Assesorament científic i Pla d’investigació Pediàtrica, si procedeix
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CEIM GIRONA 

Sol.licitud per actuar com a CEIm: Sol·licitar a la Secretaria Tècnica del CEIM per 

correu electrònic la disponibilitat per actuar com a ceim (ceic.girona.ics@gencat.cat)

Presentació de la documentació: 

Tota la documentació presentada pel promotor d’un assaig clínic per a la seva 

es farà mitjançant el portal d’assajos clínics amb medicaments de l’ AEMPS 

L’avaluació de la documentació es farà dins els terminis establerts per l’AEMPS tenint 

en compte la data de sol.licitud vàlida 

Documentació a presentar en la sol.licitud inicial d’un assaig clínic nou .

(d’acord al document d’instruccions de la AEMPSV11:10/12/19

En cas d’assajos de baix nivell d’intervenció cal indicar en apartat comentaris.

Cal aportar justificació i publicacions que evidenciïn el compliment de requisits  

d’ACBN segons AEMPS 

 

3. Autorització del promotor al sol·licitant, si procedeix  

6. Manual de l’Investigador o fitxa tècnica del medicament en investigació. 

7. Fitxa tècnica o manual del investigador dels medicaments auxiliars si procedeix

8. Assesorament científic i Pla d’investigació Pediàtrica, si procedeix 
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Sol·licitar a la Secretaria Tècnica del CEIM per 

correu electrònic la disponibilitat per actuar com a ceim (ceic.girona.ics@gencat.cat) 

Tota la documentació presentada pel promotor d’un assaig clínic per a la seva 

es farà mitjançant el portal d’assajos clínics amb medicaments de l’ AEMPS  

L’avaluació de la documentació es farà dins els terminis establerts per l’AEMPS tenint 

inicial d’un assaig clínic nou . 

V11:10/12/19) 

En cas d’assajos de baix nivell d’intervenció cal indicar en apartat comentaris. 

Cal aportar justificació i publicacions que evidenciïn el compliment de requisits  

itxa tècnica del medicament en investigació.  

7. Fitxa tècnica o manual del investigador dels medicaments auxiliars si procedeix 
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Documentació part II:   

1. Documents de selecció: Procediments i materials de reclutament  

2. Informació als pacients d’assaig, formulari de consentiment

de consentiment informat  . Cal aportar una versió en castellà i una en català

3. Idoneïtat de l ‘investigador:

participants previstos 

4. CV IP 

5. Idoneïtat de les instal·lacions  :

6. Assegurança o garantia financera 

7. Memòria econòmica  

8. Pagament taxa al CEIm quan procedeixi.

s’ha d’omplir un formulari que es troba en la web del ceic: 

d’enviar via mail a: ceic.girona.ics@gencat.cat

 

A nivell local, en els nostres centres:

 -Compromís signat del investigador principal en el nostre centre

 -Relació nominal i signatura de col·laboradors en l’estudi en el nostre centre

 -Acord de participació signat pel cap del s

 -Compromís dels serveis implicats amb signatura del responsable

 -Full d’informació al pacient i consentiment informat en català

  

1.1.2 Documentació a presentar en la sol.licitud d’esmenes d’un assaig clínic 

(d’acord al document d’instruccions de la AEM

1.Carta de presentació  

• identificació de la modificació substancial mitjançant data i nº o codi

• Dir si la modificació rellevant afecta només a la part I, a la part I i II o a 

la part II i  quins són els documents de l’assaig que canvien. 

 

2.Formulari de sol·licitud de modificació rellevant 
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1. Documents de selecció: Procediments i materials de reclutament   

2. Informació als pacients d’assaig, formulari de consentiment informat i procediment 

de consentiment informat  . Cal aportar una versió en castellà i una en català

stigador: Llista centres participants, nom,  càrrec i cv de l’IP,  nº 

5. Idoneïtat de les instal·lacions  : firma delegada en president/vicepresident CEIM

6. Assegurança o garantia financera  

Pagament taxa al CEIm quan procedeixi. Per  sol·licitar la factura d’avaluació d’estudi 

s’ha d’omplir un formulari que es troba en la web del ceic: www.ceictrueta.cat

ic.girona.ics@gencat.cat 

A nivell local, en els nostres centres: 

Compromís signat del investigador principal en el nostre centre 

Relació nominal i signatura de col·laboradors en l’estudi en el nostre centre

Acord de participació signat pel cap del servei 

Compromís dels serveis implicats amb signatura del responsable 

Full d’informació al pacient i consentiment informat en català 

Documentació a presentar en la sol.licitud d’esmenes d’un assaig clínic 

(d’acord al document d’instruccions de la AEMPS v11:10/12/19

• identificació de la modificació substancial mitjançant data i nº o codi

• Dir si la modificació rellevant afecta només a la part I, a la part I i II o a 

la part II i  quins són els documents de l’assaig que canvien.  

2.Formulari de sol·licitud de modificació rellevant   
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informat i procediment 

de consentiment informat  . Cal aportar una versió en castellà i una en català 

Llista centres participants, nom,  càrrec i cv de l’IP,  nº 

firma delegada en president/vicepresident CEIM 

Per  sol·licitar la factura d’avaluació d’estudi 

www.ceictrueta.cat i s’ha 

Relació nominal i signatura de col·laboradors en l’estudi en el nostre centre 

Documentació a presentar en la sol.licitud d’esmenes d’un assaig clínic  

11:10/12/19) 

• identificació de la modificació substancial mitjançant data i nº o codi 

• Dir si la modificació rellevant afecta només a la part I, a la part I i II o a  
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3. DOCUMENT  RESUM  i JUSTIFICACIÓ

admetre l’esmena a tràmit!

4. Taula comparaativa text previ 

5. Nova versió dels documents que es modifiquin, inclòs el formulari de 

sol·licitud inicial revisat quan procedeixi. Si es tracta del FIP, cal aportar versió 

en català i castellà 

6.  Nous documents quan procedeixi

7. Documents que justifiquin els canvis, quan procedeixi

9. pagament taxes ceim quan procedeixi

 

D’acord amb l’últim punt de l’anex 1 (Documentación del ensayo e 

identificación de los document) de les 

AEMPSV11:10/12/19 que diu:

 

“Los documentos de la parte II dirigidos al sujeto de ensayo que constan en el 

punto 16 dirigidos al CEIm deberán constar únicamente en castellano. No 

obstante, cuando se solicite, el promotor es responsable de proporcionar la 

traducción fidedigna de dicha información a otras l

no tienen que enviarse al CEIm”

 

El CEIM GIRONA demana les versions en català de tots els fulls d’informació 

al pacient i consentiment informat que es facin servir en els estudis
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DOCUMENT  RESUM  i JUSTIFICACIÓ DELS CANVIS ���� Imprecindible per 

admetre l’esmena a tràmit! 

text previ –text nou 

Nova versió dels documents que es modifiquin, inclòs el formulari de 

sol·licitud inicial revisat quan procedeixi. Si es tracta del FIP, cal aportar versió 

6.  Nous documents quan procedeixi 

tifiquin els canvis, quan procedeixi 

9. pagament taxes ceim quan procedeixi 

D’acord amb l’últim punt de l’anex 1 (Documentación del ensayo e 

identificación de los document) de les d’instruccions de la 

que diu: 

parte II dirigidos al sujeto de ensayo que constan en el 

punto 16 dirigidos al CEIm deberán constar únicamente en castellano. No 

obstante, cuando se solicite, el promotor es responsable de proporcionar la 

traducción fidedigna de dicha información a otras lenguas. Estas traducciones 

no tienen que enviarse al CEIm” 

El CEIM GIRONA demana les versions en català de tots els fulls d’informació 

al pacient i consentiment informat que es facin servir en els estudis. 
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Imprecindible per 

Nova versió dels documents que es modifiquin, inclòs el formulari de 

sol·licitud inicial revisat quan procedeixi. Si es tracta del FIP, cal aportar versió 

D’acord amb l’últim punt de l’anex 1 (Documentación del ensayo e 

d’instruccions de la 

parte II dirigidos al sujeto de ensayo que constan en el 

punto 16 dirigidos al CEIm deberán constar únicamente en castellano. No 

obstante, cuando se solicite, el promotor es responsable de proporcionar la 

enguas. Estas traducciones 

El CEIM GIRONA demana les versions en català de tots els fulls d’informació 
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1.1 Taxes d’avaluació d’assajos clinics amb 

Per  sol·licitar la factura d’avaluació d’estudi s’ha d’omplir un formulari

troba en la web del ceic

ceic.girona.ics@gencat.cat

 

ASSAIGS CLÍNICS NOUS 

PROMOTORS INDÚSTRIA FARMACÈUTICA

Avaluació Part I 

Avaluació Part II 
 

Segons número de centres 

 

PROMOTORS ALIENS A INDÚSTRIA FARMACÈUTICA 
( INDIVIDUAL / GRUPS PROFESSIONALS

EAMB MEMÒRIA ECONÒMICA o retribucions a CRO i/o investigador equiparable a la  iIIndústria

AAvaluació part I 

AAvaluació Part II 

SENSE MEM.ECON. Ni retribucions 

peticions ajuts, beques o premis)

PROCEDIMENT CODI DATA 
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IDI-DOC-018 09/01/2020

Modificació: Adaptació format ISO 9001 

Taxes d’avaluació d’assajos clinics amb medicament com a CEIm

la factura d’avaluació d’estudi s’ha d’omplir un formulari

troba en la web del ceic: www.ceictrueta.cat i s’ha d’enviar via

ceic.girona.ics@gencat.cat 

 

PROMOTORS INDÚSTRIA FARMACÈUTICA  

 

 

Fins 5 centres 

Entre 6-10 centres 

A partir de 10 centres 

INDÚSTRIA FARMACÈUTICA  
INDIVIDUAL / GRUPS PROFESSIONALS, COL.LECTIUS SANITARIS, INSTITUCIONS/ GRUPS

EAMB MEMÒRIA ECONÒMICA o retribucions a CRO i/o investigador equiparable a la  iIIndústria

 

Fins 5 centres 

Entre 6-10 centres 

A partir de 10 centres              

SENSE MEM.ECON. Ni retribucions (Exceptuant 

peticions ajuts, beques o premis) 

0 
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medicament com a CEIm 

la factura d’avaluació d’estudi s’ha d’omplir un formulari que es 

i s’ha d’enviar via mail a: 

 

 

1500 € (+21 IVA) 

500 € (+21 IVA) 

1000 € (+21 IVA) 

1500 € (+21 IVA) 

INSTITUCIONS/ GRUPS) 
EAMB MEMÒRIA ECONÒMICA o retribucions a CRO i/o investigador equiparable a la  iIIndústria 

1000 

250 

500 

             750 

0 
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ASSAIG CLÍNICS ESMENES 

PROMOTORS INDÚSTRIA FARMACÈUTICA O PRODUCTES SANITARIS

ESMENES RELLEVANTS 
ESMENES ADM / AMPLIACIÓ CENTRES

PROMOTORS ALIENS A INDÚSTRIA FARMACÈUTICA 
( INDIVIDUAL / GRUPS PROFESSIONALS, COL.LECTIUS SANITARIS, INSTITUCIONS/ GRUPS)
AMB MEMÒRIA ECONÒMICA o retribucions a CRO i/o investigador equiparable a la  
iIIndústria 

MEMÒRIA ECONÒMICA o retribucions a CRO i/o investigador

SENSE MEM.ECON. Ni retribucions(

beques o premis) 

 

1.2 AUTORITZACIÓ DEL CENTRE

 

La signatura del document de idoneïtat de les instal.lacions de l’HU
Dr.Josep Trueta i de l’IAS
Comitè d’ètica de la Investigació clínica
 
Per obtenir la signatura del document d’idoneïtat , s’ha de sol.lic
electrònic a  recercaclinica@idibgi.org
 
1. Sol.licitud Promotor, CRO i persona de contacte
2. Investigador principal al centre
3.CEIm avaluador* 
4.Protocol i Resum de l’estudi
5. Conformitat dels serveis col.laboradors implicats 
troben en www.ceictrueta.cat

Es necessari indicar SEMPRE on es
analítiques relacionades amb
del cap de servei. Si no s’
s’utilitzen serveis externs, cal aportar 
indicant on es

 
6. Compromis IP i col.laboradors, i compromís cap de servei
que es troben en www.ceictrueta.cat
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PROMOTORS INDÚSTRIA FARMACÈUTICA O PRODUCTES SANITARIS  

ESMENES ADM / AMPLIACIÓ CENTRES 
750  

        300 
 

INDÚSTRIA FARMACÈUTICA  
( INDIVIDUAL / GRUPS PROFESSIONALS, COL.LECTIUS SANITARIS, INSTITUCIONS/ GRUPS)
AMB MEMÒRIA ECONÒMICA o retribucions a CRO i/o investigador equiparable a la  

MEMÒRIA ECONÒMICA o retribucions a CRO i/o investigador 360 € (+21 IVA)

SENSE MEM.ECON. Ni retribucions(Exceptuant peticions ajuts, 0 

AUTORITZACIÓ DEL CENTRE: IDONEÏTAT DE LES INSTAL.LACIONS

La signatura del document de idoneïtat de les instal.lacions de l’HU
Dr.Josep Trueta i de l’IAS està delegada en el president/vicepresiden

de la Investigació clínicaamb medicaments  CEIm

obtenir la signatura del document d’idoneïtat , s’ha de sol.lic
recercaclinica@idibgi.org  aportant la  següent document

Promotor, CRO i persona de contacte* 
2. Investigador principal al centre* 

 
Resum de l’estudi 

Conformitat dels serveis col.laboradors implicats d’acord als models que es 
www.ceictrueta.cat* 

Es necessari indicar SEMPRE on es realitzaran totes les proves i 
analítiques relacionades amb l’assaig aportant la conformitat
del cap de servei. Si no s’utilitzen els serveis de l’hospital habituals o 
s’utilitzen serveis externs, cal aportar carta signada pel promotor 
indicant on es realitzaran 

. Compromis IP i col.laboradors, i compromís cap de servei d’acord als models 
www.ceictrueta.cat* 
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750  € (+21 IVA) 
300 € (+21 IVA) 

( INDIVIDUAL / GRUPS PROFESSIONALS, COL.LECTIUS SANITARIS, INSTITUCIONS/ GRUPS) 
AMB MEMÒRIA ECONÒMICA o retribucions a CRO i/o investigador equiparable a la  

(+21 IVA) 

IDONEÏTAT DE LES INSTAL.LACIONS 

La signatura del document de idoneïtat de les instal.lacions de l’HU de Girona 
vicepresident del 

CEIm Girona   

obtenir la signatura del document d’idoneïtat , s’ha de sol.licitar  per correu 
documentació: 

d’acord als models que es 

tzaran totes les proves i 
conformitat signada 

l’hospital habituals o 
signada pel promotor 

d’acord als models 
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7. FIP en castellà i  en catal
8. Pòlissa 
9. Memòria econòmica
 
En cas de que el CEIm Girona actui com a CEIm , només cal aportar la 
documentació (*) per 
 

En cas de que falti algú

contracte no s’alliberarà sota cap concepte fins 

 

 

 

 

2 CONTRACTE 

 

Persona de contacte

Ekram el Fachtali

T: 872 987 087

aacc@idibig.org

 

El model utilitzat és un model

I s’utilitzarà un o altre segons l’hospital on

es tracta d’un assaig clínic o presenta altres dissenys. 

 

En relació al hospital:

- Hospital Santa Caterina 

d’Assistència Sanitària (IAS)

- Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta 

figura com a centre Institut Català de la Salut (ICS).
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. FIP en castellà i  en català  

mica 

En cas de que el CEIm Girona actui com a CEIm , només cal aportar la 
documentació (*) per obtenir la idoneïtat. 

En cas de que falti algún document  es podrà tramitar la idoneïtat 

contracte no s’alliberarà sota cap concepte fins a rebre tota la documentació

Persona de contacte  

Ekram el Fachtali 

T: 872 987 087 

aacc@idibig.org 

El model utilitzat és un model propi que es pot trobar en www.ceictrueta.cat

zarà un o altre segons l’hospital on es realitzarà l’estudi 

es tracta d’un assaig clínic o presenta altres dissenys.  

En relació al hospital: 

Hospital Santa Caterina – Utilitzar el que figura com a centre Institut 

d’Assistència Sanitària (IAS) 

Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta –

a centre Institut Català de la Salut (ICS). 
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En cas de que el CEIm Girona actui com a CEIm , només cal aportar la 

document  es podrà tramitar la idoneïtat però el 

tota la documentació 

www.ceictrueta.cat 

 i depenent de si 

Utilitzar el que figura com a centre Institut 

– Utilitzar el que 
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La gestió del contracte es

del contracte s’ha d’aportar

- Annex I - Document de confid

- Annex II - Memòria econòmica 

- Annex III - Pòlissa d'assegurances (còpia de la 

i l'estudi). 

- S’ha de presentar també el document de “IDI

clinicos_Esp”  complert amb la informació de l’assaig (només quan es 

un assaig clínic).

- Copia de protocol resumit

 

*Els annexos i documents a compl

 

El contracte s’alliberarà un cop l’oficina tè

documentació sol.li

aportat l’aprovació del CEIm

El contracte serà signat per  promotor i investigador com a coneixedor del

contracte, i en un última instà

director del centre. 

Un cop signat per totes les parts la fundació el retindrà fins a obtenir el vistiplau 

de l’oficina tècnica de recerca clínica, 

contracte ni en format pdf. En el cas de tenir

al PROMOTOR i es demanarà de tramitar la recollida de l’original.
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La gestió del contracte es pot iniciar en qualsevol moment. En l’inici de la gestió 

del contracte s’ha d’aportar*: 

Document de confidencialitat signat pel monitor.

Memòria econòmica i detall de pagaments/visites.

Pòlissa d'assegurances (còpia de la pòlissa on figura el centre 

S’ha de presentar també el document de “IDI-FOR-072 

clinicos_Esp”  complert amb la informació de l’assaig (només quan es 

un assaig clínic). 

Copia de protocol resumit 

*Els annexos i documents a complimentar s’han de sol·licitar a aacc@idibgi.org

s’alliberarà un cop l’oficina tècnica de recerca doni el vist

documentació sol.licitada per a la signatura de la idoneïtat del c

ó del CEIm. 

El contracte serà signat per  promotor i investigador com a coneixedor del

contracte, i en un última instància, pel  director/gerent de la fundació i e

 

Un cop signat per totes les parts la fundació el retindrà fins a obtenir el vistiplau 

de l’oficina tècnica de recerca clínica, en cas de no tenir-lo no podrà facilitar el 

contracte ni en format pdf. En el cas de tenir-lo, es facilitarà el contracte en pdf 

al PROMOTOR i es demanarà de tramitar la recollida de l’original.
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En l’inici de la gestió 

encialitat signat pel monitor. 

i detall de pagaments/visites. 

pòlissa on figura el centre 

072 – Datos ensayos 

clinicos_Esp”  complert amb la informació de l’assaig (només quan es 

aacc@idibgi.org 

cnica de recerca doni el vist-i-plau a la 

tura de la idoneïtat del centre i s’hagi 

El contracte serà signat per  promotor i investigador com a coneixedor del 

gerent de la fundació i el 

Un cop signat per totes les parts la fundació el retindrà fins a obtenir el vistiplau 

lo no podrà facilitar el 

lo, es facilitarà el contracte en pdf 

al PROMOTOR i es demanarà de tramitar la recollida de l’original. 
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Despeses per gestions administratives i signatura de contracte

Despeses administratives de tramitació d'expedient, pagament únic i no 

reemborsable, es facturarà un cop signat el contracte.

Despeses administratives de posada en marxa (start

Pagament únic i no reemborsable, es facturarà a un cop signat el contracte.

Despeses administratives de tramitació 

no reemborsable, es facturarà a un cop signada l'esmena al contracte.
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er gestions administratives i signatura de contracte 

GESTIÓ DE CONTRACTE 

Assajos clínics 

Despeses administratives de tramitació d'expedient, pagament únic i no 

es facturarà un cop signat el contracte. 

Despeses administratives de posada en marxa (start-up) i seguiment pel CEIM. 

Pagament únic i no reemborsable, es facturarà a un cop signat el contracte. 

Despeses administratives de tramitació d'esmena al contracte. Pagament únic i 

no reemborsable, es facturarà a un cop signada l'esmena al contracte. 
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300,00 € 

up) i seguiment pel CEIM. 

 
2.000,00 € 

d'esmena al contracte. Pagament únic i 
150,00 € 
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3 GESTIÓ DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

 

Per tal de tenir coneixement del desenvolupament de l’estudi en el centre, el 

Promotor es compromet a 

de recerca clínica  i assajos clínics

 
1-El dictamen favorable del CEIm i l’autorització de l’AEMPS. S’enviaran els 
documents corresponents, així com el protocol final aprovat, en cas de no ser el 
mateix enviat inicialment
 
2-Qualsevol esmena rellevant que es generi
cas de que l’esmena generi una nova fulla d’informació al pacient, el promotor 
es compromet a aportar la traducció fidedigna en castellà i en català.
 
3- Notificació d’ Inici, fi de reclutament i fi d’assaig
 
4- Informe anual de seguiment
 
5- Desviacions del protocol en el centre
 
6 -Canvis en les dades de contacte del promotor, sol.licitant o representant 
legal i canvis del sol.licitant si procedeix.
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GESTIÓ DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL 

Per tal de tenir coneixement del desenvolupament de l’estudi en el centre, el 

Promotor es compromet a NOTIFICAR per correu electrònic a l’oficina tècnica 

i assajos clínics(recercaclinica@idibgi.org): 

l dictamen favorable del CEIm i l’autorització de l’AEMPS. S’enviaran els 
documents corresponents, així com el protocol final aprovat, en cas de no ser el 
mateix enviat inicialment 

ualsevol esmena rellevant que es generi durant el transcurs de l’assaig. En 
cas de que l’esmena generi una nova fulla d’informació al pacient, el promotor 
es compromet a aportar la traducció fidedigna en castellà i en català.

Notificació d’ Inici, fi de reclutament i fi d’assaig 

anual de seguiment 

Desviacions del protocol en el centre 

Canvis en les dades de contacte del promotor, sol.licitant o representant 
legal i canvis del sol.licitant si procedeix. 
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Per tal de tenir coneixement del desenvolupament de l’estudi en el centre, el 

a l’oficina tècnica 

l dictamen favorable del CEIm i l’autorització de l’AEMPS. S’enviaran els 
documents corresponents, així com el protocol final aprovat, en cas de no ser el 

durant el transcurs de l’assaig. En 
cas de que l’esmena generi una nova fulla d’informació al pacient, el promotor 
es compromet a aportar la traducció fidedigna en castellà i en català. 

Canvis en les dades de contacte del promotor, sol.licitant o representant 


