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TARIFES DEL CEIm - PARC DE SALUT MAR 

 

Presentació Tipus d’estudi 
Promotor 

comercial no comercial 

NOUS 
ESTUDIS 

AC-Med o IC-PS 2000 € 1000 € 

EOM, EO, PI 1500 € 800 € 

Aprovats per un altre CEIm/CEI 150 € 100 € 

ESMENES 
RELLEVANTS 

EC-Med  
IC-PS 

Només Part I   ó   Part I i II 
Només Part II  

Canvi IP o ampliació de centres 

1000 € 
500 € 
300 € 

500 € 
200 € 
150 € 

EOM, EO y 
PI 

Només Part I   ó   Part I i II 
Només Part II  

Canvi IP o ampliació de centres 

800 € 
400 € 
300 € 

400 € 
200 € 
150 € 

Aprovats per un altre CEIm/CEI 150 € 100 € 

IVA no inclòs (21%) 
 
NOTES: cal adjuntar les dades fiscals amb la sol·licitud d’avaluació corresponent.  
La Fundació Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (Fundació IMIM) enviarà la factura 
al sol·licitant un cop realitzada l’avaluació de l’estudi.  
En casos justificats, s’acceptarà la exempció de taxes. 
 
AC-Med: Assaig Clínic amb Medicaments d’ús humà 
IC-PS: Investigació Clínica amb Producte Sanitari  
EOM: Estudi Observacional amb Medicaments 
EO: Estudi Observacional (sense medicaments) 
PI: Projecte d’Investigació 
 
Àmbit d’aplicació de les taxes 
Les taxes són aplicables als estudis en què el CEIm-PSMAR actua com a Comitè de referència. Els 
estudis aprovats per un altre Comitè que requereixen ratificació o aprovació per part del CEIm-
PSMAR (certificat d’aprovació o Conformitat del centre), els aplicarà les taxes reduïdes. 
Als promotors no comercials amb finançament, se'ls aplicarà les taxes reduïdes. 
Els promotors no comercials sense finançament (investigadors que realitzen investigacions clíniques 
sense ànim de lucre) estaran exempts de taxes del comitè. S’haurà de justificar en la carta de 
presentació 
«Investigació clínica sense ànim comercial»: projecte de recerca promogut per investigadors sense la 
participació de la indústria farmacèutica o de productes sanitaris que reuneix totes les característiques 
següents: 
1. El promotor és una universitat, hospital, organització científica pública, organització sense ànim de 
lucre, organització de pacients o investigador individual. 
2. La propietat de les dades de la investigació correspon al promotor. 
3. No hi ha acords entre el promotor i terceres parts que permeten utilitzar les dades per a usos 
reguladors o que generin una propietat industrial. 
4. El disseny, la realització, el reclutament, el reconeixement de dades i la comunicació dels resultats 
de la investigació es manté sota el control del promotor. 
5. Per les seves característiques, aquests estudis no poden formar part d'un programa de 
desenvolupament per l’autorització de comercialització d'un producte. 
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COSTOS ADMINISTRATIUS / CONTRACTE AMB EL CENTRE * 

 

Els costos administratius per al contracte amb el centre són independents al Comitè 

S’abonaran amb la signatura del contracte amb el centre 

Gestió de contractes 1000 € 

Arxiu de la documentació  400 € 

IVA no inclòs (21%). 
 
Persona de contacte per contractes: 
 
MARIOLA VERA GONZÁLEZ 
mvera@imim.es  
Telf.: 933160602 
 
 
Persona de contacte comptabilitat (factures): 
 
ROSA GRAS LÓPEZ 
rgras@imim.es  
Telf.: 933160692 
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