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L a Fundació Clínic per a la Recerca 

Biomèdica es va fundar l’any 1989 amb 

l’objectiu de promoure, gestionar i dur a  

terme investigació i innovació en bio-

medicina i docència relacionada amb 

les ciències de la salut a l’entorn de 

l’Hospital Clínic i la Facultat de Medicina 

de la Universitat de Barcelona.  

També el desenvolupament i la coope-

ració entre els pobles en matèria de 

salut i de docència. 

 

 

MISSIÓ 

 

Investigar i innovar en biomedicina i 

ciències de la salut. 

Contribuir a millorar la salut i la 

qualitat de vida de la població.  

 

President: 

Dr. Joan Elías i Garcia 

Rector de la Universitat de Barcelona 

Vice-president: 

Dr. Josep Mª Campistol i Plana 

Director General de l’Hospital Clínic 

Secretari: 

Dr. Antoni Castells i Garangou 

Director Mèdic de l’Hospital Clínic 

Vocals: 

Dr. Francesc Cardellach i López 

Degà Facultat de Medicina, UB 

Dr. Elias Campo i Güerri 

Director Recerca i Innovació de l’Hospital  

Dr. Carles Ponsa i Ballart 

Nomenat pel Patronat  

Composició del Patronat, 2017 
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L’equip de 

persones 

Total personal investigador: 
318 persones* 

D urant l’any 2017 l’equip de la Fundació Clínic l’ha format un total de 668 persones actives que repre-

senten  la xifra de 391 persones en personal equivalent*, vinculades als diferents projectes i a l’estruc-

tura de gestió. 

L’organigrama de la Fundació Clínic s’organitza en dues branques: 

 L’activitat de projectes, dirigida per Investigadors Principals de l’IDIBAPS i de  

l’Hospital Clínic (“investigadors principals” en el gràfic que segueix) 

 L’equip de gestió que dóna suport a la recerca, la docència, la investigació i la  

cooperació (“personal investigador” i “personal de gestió” en el gràfic que segueix).  
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L’equip de 

persones 

L a Fundació Clínic gestiona la recerca de l’Hospital Clínic que li és encomanada.  Els directors dels projectes 

de recerca, innovació i docència que duu a terme la Fundació són facultatius de l’Hospital que es configu-

ren com els investigadors Principals (IP) de cada un dels projectes. 

La Fundació contracta directament les persones que han de col·laborar en els projectes de recerca obtinguts pels 

investigadors (personal investigador). També disposa de personal de gestió, administració i suport a la recerca 

(personal de gestió). 

PERSONAL PER GÈNERE PERSONAL PER PROCEDÈNCIA 

391 PERSONES 

(personal equivalent) 

391 PERSONES 

(personal equivalent) 

391 PERSONES 

(personal equivalent) 

PERSONAL PER TIPUS DE CONTRACTE 
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Ingressos i 

despeses 

INGRESSOS IMPORT 

ACTIVITAT 24.587.173€ 

SERVEIS DE GESTIÓ         1.824.391€ 

ARRENDAMENTS I ALTRES 1.345.194€ 

TOTAL INGRESSOS              27.756.758€ 

D urant l’any 2017, la Fundació Clínic per a la Re-cerca Biomèdica 

ha aplicat un total d’ingressos de 27.756.758 euros i ha execu-

tat una despesa de 26.972.692 euros.  

La principal font d’ingressos de la fundació és deriva de l’activitat de 

projectes de recerca i divulgació del coneixement, representant el 

88,6% del total. 

DESPESES IMPORT 

RECURSOS HUMANS 14.048.280€ 

COMPRES I SERVEIS 10.669.577€ 

AMORTITZACIONS               1.564.230€ 

PROVISIONS I ALTRES 1.032.008€ 

TOTAL DESPESES 27.314.095€ 

Totes les despeses de la fundació són per la seva activitat. S’inclouen 

les despeses corresponents a la gestió de la recerca i a la gestió i 

manteniment  de les infraestructures. 
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 Els comptes anuals de la Fundació Clínic són aprovats pel Patronat, auditats, es dipositen anual-

ment en el Protectorat de Fundacions. 

 La Fundació Clínic està acollida al règim especial de la Llei 49/2002 d’incentius fiscals al  

mecenatge.  

 En compliment de la Llei de la Transparència, la Fundació Clínic publica la seva informació econò-

mica i demès al  Portal de la Transparència  de la web institucional (www.fundacioclinic.org) 

 Auditor de comptes:  Ernst & Young 

 

 

 

 

Ingressos i 

despeses 

ESTRUCTURA DE LES DESPESES ESTRUCTURA DELS INGRESSOS 

27,31 M € 
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Activitat  

realitzada 

Tota la recerca que es duu a terme a la fundació està 

estrictament regulada per les normes bioètiques nacio-

nals i internacionals aplicables, així com pel Comitè Ètic 

d’Investigació Clínica (CEIC) i el Comitè Ètic d’Experi-

mentació Animal (CEEA), degudament acreditats. 

 

Què fem? 
 

 PROJECTES DE RECERCA, ASSAJOS CLÍNICS I 

INNOVACIÓ 

 DOCÈNCIA I DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT 

 SALUT INTERNACIONAL 

 GESTIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES I DE LA 

PRÒPIA ENTITAT 

 GESTIÓ DE L’IDIBAPS 
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PROJECTES DE RECERCA  

La Fundació Clínic integra la recerca clínica de qualitat con-

trastada amb la recerca bàsica d’alt nivell, amb l’objectiu 

d’aconseguir una millor i més ràpida transferència dels 

avenços obtinguts en la prevenció i el tracte dels problemes 

de salut. 

Aquesta activitat de recerca es realitza amb recursos que 

provenen d'ajudes competitives, de prestació de serveis, 

d’assajos clínics i de donacions i mecenatges. 

Activitat  

realitzada 

La Fundació Clínic dóna suport als investigadors per a la 

sol·licitud de projectes de innovació, tramita les 

sol·licituds de patents, gestiona la seva explotació 

(llicències, etc) i assessora als investigadors en la crea-

ció de spin-off. 

FAMÍLIES DE 
PATENTS  

33 3 
SPIN OFF  

 

GRANTS COMPETITIUS QUANTITAT 

COMISSIÓ EUROPEA 29 

INTERNACIONALS 19 

INSTITUTO CARLOS III 66 

MINECO 10 

GENERALITAT CATALUNYA 35 

FUNDACIÓ MARATÓ TV3 7 

AECC 4 

Altres 63 

TOTAL            233 

233 
PROJECTES/GRANTS COMPETITIUS  

394 
PROJECTES/GRANTS DE DONATIUS  

I MECENATGES  

496 
PROJECTES/GRANTS D’ASSAJOS  

CLÍNICS ACTIUS  

649 
PROJECTES/GRANTS  PRIVATS  

Projectes de recerca,  

assajos clínics i innovació 

Orígen dels ajuts competitius:  

INNOVACIÓ  

La Fundació Clínic forma part de la xarxa d’Oficines de 

Transferència de Resultats  d’Investigació (OTRI) i està 

registrada amb el número 219. 
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Activitat  

realitzada 

ASSAJOS CLÍNICS PRIVATS 

ASSAJOS NOUS I ACTIUS 

Durant el 2017 s’han iniciat 201 nous assajos clínics, si bé el total d’assajos actius han estat 496.  

ASSAJOS ACTIUS 2017 PER FASES 

ASSAJOS ACTIUS 2017 PER ÀREA TERAPÈUTICA 

SPANISH CLINICAL RESEARCH NETWORK  (SCReN) 

Plataforma de Unidades de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos.  

Instituto de Salud Carlos III. 
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Docència i divulgació  

del coneixement científic 

M itjançant la marca AULA CLÍNIC la  

Fundació Clínic gestiona la divulgació de 

coneixement científic de l’Hospital Clínic 

a través de mítings científics, cursos especialitzats, 

trainings específics, congressos, etc...  

Tota aquesta activitat està avaluada i acreditada per 

la Comissió d’Avaluació d’Activitats Docents 

(CAAD), del propi Hospital Clínic, que garanteix la 

qualitat dels seus continguts. 

Aquest canal permet compartir el coneixement adquirit 

pels professionals de l’Hospital Clínic en la seva  

pràctica diària, en les besants assistencial, de recerca 

i innovació amb la resta de professionals d’arreu del 

món. 

 

 

 

 

Activitat  

realitzada 

ALUMNES  

178 

HORES  
LECTIVES  

5.880 88 

L ’escola EIXAMPLE CLÍNIC forma Tècnics de 

Grau Superior en Imatge per al Diagnòstic i  

Medicina Nuclear (homologada pel Departament 

d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya) 

El nostre professorat configura un equip multidiscipli-

nari (metges, tècnics i infermers, la major part  

desenvolupant la seva activitat a l’Hospital Clínic), tots 

ells especialistes en les matèries docents que im-

parteixen. 

Aquesta vinculació dels professionals amb l’Hospi-

tal garanteix la transmissió del coneixement, impres-

cindible pel bon exercici de la professió, així com la  

vocació de serveis o orientació al pacient, a més 

dels valors que regeixen el dia  a dia d’una Institució  

referent com ho és l’Hospital Clínic. 

La nostra docència Divulgació del coneixement 

127 
ACCIONS  

FORMATIVES 
EXTERNALITZADES  

ACCIONS  
FORMATIVES 

INTERNALITZADES  
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Salut internacional 

 

 

 

 

Activitat  

realitzada 

La Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica es-

tà  

inscrita al registre de l’Agència Espanyola de  

Cooperació Internacional pel Desenvolupament 

(AECID) i n’és també ONGD acreditada. 

Número de registre: 256 

Data d’inscripció: 2/08/2000 

Actualment, tenim en execució dos Convenis: un a  

Bolívia i un a Moçambic. 

País: Bolívia 

Import: 2.500.000€ 

 

L’objectiu general del projecte és contribuir a la lluita 

global contra la malaltia de Chagas mitjançant la 

implementació d’un model d’atenció basat en el ma-

neig integral de pacients i en la producció de coneixe-

ment. Té també dos objectius específics:  

(i) reforçar la xarxa del Sistema Nacional de Salut, 

millorant la cobertura i qualitat de l’atenció proto-

col·litzada de la malaltia de Chagas, en els departa-

ments de Cochabamba, Chuquisaca i a la regió del 

Chaco Tarijeño;  

(ii) generar i transmetre nou coneixement en la 

malaltia de Chagas i altres malalties desateses i 

prevalents, aplicable a programes de salut (recerca 

translacional) 

País: Moçambic 

Import: 2.500.000€ 

 

L’objectiu general del projecte és generar evidència 

científica per tal de millorar la provisió de la salut 

com a Bé Públic Global i Regional. Té també dos  

objectius específics:  

(i) promoure recerca translacional en la lluita contra 

les malalties prevalents al país, per tal de facilitar la 

cobertura sanitària universal;  

(ii) generar capacitats humanes locals que reforcin 

procediments propis de recerca al país. 

 

 

BOLÍVIA 

MOÇAMBIC 
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Amb el  

suport de 

U na part dels ingressos de la Fundació Clínic  

provenen de les aportacions econòmiques i altres en es-

pècie (llegats) de persones, empreses i entitats que, 

amb la seva col·laboració, volen ajudar a tirar endavant l’ac-

tivitat de recerca que duen a terme els investigadors de la  

nostra institució. 

Mecenatges,  

donatius i llegats 

Premi MIGRANODEARENA 2017 en la categoría 

d’"Organització més activa”, atorgat per la web de 

crowfunding Migranodearena.org,  per la tasca de capta-

ció de fons a través de micromecenatge a favor del Pro-

jecte ARI. 

L’any 2017, concretament,  la Fundació Clínic ha rebut un 

total de 4.087.622€ provinents d’aquest origen. 
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Agraïment 

A les persones individuals, a través de donatius 

directes, campanyes de crowfunding i/o participa-

ció en alguna de les activitats de captació de 

fons enguany dutes a terme.  

Gràcies!!
 

A les empreses, entitats, associacions de malalts 

i institucions públiques, a través d'aportacions 

econòmiques, programes d’RSC o a través  

d'iniciatives solidàries.  

Més informació: www.fundacioclinic.org 

Als llegataris individuals que han confiat en la  

nostra institució per fer perdurar la seva voluntat de 

contribuir en la recerca biomèdica, deixant bens di-

neraris i/o en espècie. 

A tots i cadascun de vosaltres, el  

nostre agraïment per haver-nos ajudat 

a  assolir els nostres objectius aquest 

2017. 
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Transparència  

i bones  

pràctiques  

La Fundació Clínic va aprovar en la sessió del Patronat 

d’1 de juliol del 2015 el Codi de Bon Govern que regeix 

en les activitats del nostre Patronat.  

Com organització immersa en l’àmbit de les organitzaci-

ons sense ànim de lucre, la Fundació Clínic integra com 

a principis i valors fonamentals de la seva acció, la 

transmissió a la societat d’una plena transparència en 

la seva gestió.  

En aquest exercici de transparència, la Fundació Clínic 

posa a disposició de tota la societat i públic interessat la 

informació relativa a la seva organització i rendiment 

de comptes a la seva web i Portal de la transparència.  

www.fundacioclinic.org  

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017 

FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA 

C/ Rosselló 149-153. 08036 Barcelona 

T + 34 93 227 54 00 

fclinic@clinic.ub.es 

www.fundacioclinic.org 

Registre de Fundacions Privades de  la Generalitat de Catalunya, nº 473. 
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Més de 25 anys 

treballant per millorar la  

salut i la qualitat de vida 

de les persones. 

Som CL ÍN IC 

Fes-te Amic del Clínic 

Fes un donatiu 

Deixa un llegat solidari 

Capta per nosaltres 

Involucra la teva empresa 

Ajuda’ns a difondre 


