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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, 2016 
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L’equip de 

persones 

Total personal investigador: 
294 persones* 

Total personal de gestió: 
76 persones* 

Total personal Fundació Clínic: 
370 persones* 

(*) Personal Equivalent, computat en base al total de dies treballats al finalitzar l’any i jornada laboral  de 40 hores 

D urant l’any 2016 l’equip de la Fundació Clínic l’ha format un total de 370 persones (en personal  

equivalent, 498 actives en número de persones), vinculades als diferents projectes i a l’estructura de 

gestió. 

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

 L’activitat  de  projectes, dirigida pels 492 Investigadors Principals de la UB 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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Ingressos i 

despeses 

INGRESSOS IMPORT 

DE L’ACTIVITAT  23.258.197 € 

PER SERVEIS DE GESTIÓ         1.660.100 €  

PER ARRENDAMENTS I ALTRES         1.238.840 €  

FINANCERS                              115.709 € 

TOTAL D’INGRESSOS              26.272.846 € 

D urant l’any 2016, la Fundació Clínic per a la Re-

cerca Biomèdica ha aplicat un total d’ingressos 

de 26.272.846 euros i ha executat una despesa 

de 25.595.854 euros.  

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

l’activitat de projectes de recerca i divulgació del 

coneixement, representant el 88,5% del total. 

DESPESES IMPORT 

RECURSOS HUMANS 13.524.197 € 

COMPRES I SERVEIS 9.724.614 € 

AMORTITZACIONS               1.704.565 € 

PROVISIONS I ALTRES 642.479 € 

TOTAL DESPESES 25.595.854 € 

Les despeses de la fundació també són majoritàriament 

per la seva activitat. Addicionalment també destina re-

cursos a l’estructura de gestió de la recerca i a la ges-

tió i manteniment  d’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 



 7 

 

 

 

  

Activitat  

realitzada 

Durant l’any 2016 s’han realitzat i materialitzat  

projectes per import de 22,94 milions d’euros. 

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 

 INNOVACIÓ 

 DOCÈNCIA I DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT 

 SALUT INTERNACIONAL 

 GESTIÓ DE L’IDIBAPS 

Principals Àrees de Recerca 

ONCOLOGIA 

MALALTIES  

CARDIO-

VASUCULARS 

DIABETES I 

OBESITAT 

MALALTIES  

HEPÀTIQUES  

I DIGESTIIVES 
BIOENGINYERIA NEUROCIÈNCIES 

MALALTIES  

RESPIRATÒRIES 

MALATIES  

INFECCIOSES 

MALALTIES 

AUTOINMUNES 

BIOLOGIA 

MOLECULAR 

INNOVACIÓ   

PROCESSOS  

HOSPITALARIS 

INNOVACIÓ  

CURES  

D’INFERMERIA 



 8 

 

 

 

 

Projectes de Recerca 

Les activitats de recerca es realitzen amb recursos que 

provenen d'ajudes competitives, de prestació de serveis, 

d’assajos clínics i de donacions i mecenatges. 

Activitat  

realitzada 

305 
PROJECTES/GRANTS COMPETITIUS  

393 
PROJECTES/GRANTS DE DONATIUS  

I MECENATGES  

665 
PROJECTES/GRANTS D’ASSAJOS CLÍNICS  

812 
PROJECTES/GRANTS  PRIVATS  

Innovació (FCRB i IDIBAPS) 

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. 

PATENTS  
ACTIVES  

51 7 

SPIN OFF  

 

PROJECTES COMPETITIUS QUANTITAT 

COMISSIÓ EUROPEA 31 

INTERNACIONALS 11 

INSTITUTO CARLOS III 93 

MINECO 41 

GENERALITAT CATALUNYA 32 

FUNDACIÓ MARATÓ TV3 8 

AECC 5 

Altres 84 

TOTAL            305 
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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 
ACCIONS  

FORMATIVES  

100 

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 
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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  

País: Bolívia 

Import: 2.500.000€ 

 

L’objecti 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 

EMPRESES  

88 

42 
FUNDACIONS I  
ASSOCIACIONS  

787 
PARTICULARS  

U na part dels ingressos de la Fundació Clínic  

provenen de les aportacions econòmiques i altres en 

espècie (llegats) de persones i entitats que, amb la 

seva col·laboració, volen ajudar a tirar endavant l’activitat 

de recerca que  duen a terme els investigadors de la  

nostra institució. 

 

Mecenatges,  

donatius i llegats 

2.292.124 € 

1.498.629 € 

590.193 € 

4.380.946 € 

DONANTS  

917 
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Amb el  

suport de 

+ de 70 
A C C I O N S  R E A L I T Z A D E S  

+ de 9.000 
P E R S O N E S  I M P L I C A D E S  

+ de 200.000 
E U R O S  R E C A P T A T S  

L ’any 2016 ha estat un any especialment significatiu per 

a la Fundació Clínic pel que fa al recolzament de perso-

nes, empreses, associacions de malalts i entitats que 

s’han sumat a fer difusió dels nostres projectes i a captar 

per nosaltres. 

  Han estat un munt d’iniciatives solidàries que, bé a través 

de donatius directes o de micromecenatge, han aconseguit 

mobilitzar la captació de recursos envers la nostra entitat, 

així com sensibilitzar sobre les malalties que s’investiguen 

a la fundació 

  Volem fer arribar el nostre agraïment a totes i cadascuna 

d’aquestes persones i institucions, també a totes aque-

lles que hi han participat aportant el seu gra de sorra a 

favor de la recerca biomèdica que els investigadors duen a 

terme a casa nostra. 

 

Campanyes i  

activitats solidàries 
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Han  

col·laborat  

amb nosaltres 

+ de 9.000 persones  

individuals, a través de donatius directes,  

campanyes de crowfunding i/o participació en 

alguna de les activitats de captació de fons 

enguany dutes a terme.  

A tots i cadascun de vosaltres, el 

nostre agraïment per haver-nos  

ajudat a  assolir els nostres objectius 

aquest 2016. 

Gràcies!!
 

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 

Legataris individuals que han confiat en la  

nostra institució per fer perdurar la seva voluntat 

de contribuir en la recerca biomèdica, deixant 

bens dineraris i/o en espècie. 
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Som CL ÍN IC 

Més de 25 anys 

treballant per millorar la  

salut i la qualitat de vida 

de les persones. 


