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1 
Qui som 
Fundació Clínic  

per a la Recerca Biomèdica 
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La Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica és 

una fundació sense ànim de lucre constituïda el 

22 de maig de l’any 1989 per l’Hospital Clínic de 

Barcelona i la Universitat de Barcelona. 

La Fundació Clínic està situada en un entorn pro-

motor de la investigació biomèdica espanyola, 

com és el Campus Clínic, al centre de Barcelona. 

En aquesta àrea es concentren la Facultat de Me-

dicina (Universitat de Barcelona), l'Hospital Clínic 

de Barcelona, l'Institut d'Investigacions Biomèdi-

ques de Barcelona (IIBB-CSIC) i l’Institut d'Inves-

tigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 

(IDIBAPS). 

Els seus fins fundacionals són promoure, gestio-

nar i dur a terme investigació i innovació en bio-

medicina i docència relacionada amb les ciències 

de la salut. També el desenvolupament i la coo-

peració entre els pobles en matèria de salut i de 

docència constitueixen principis inspiradors de 

l’activitat de la Fundació. 

Des de cada una de les àrees d’actuació, l’objec-

tiu de la Fundació Clínic és contribuir a millorar la 

salut i la qualitat de vida de la població a través 

de la professionalitat, un treball responsable i una 

orientació científica i social. 

 

 

 

 

Qui som 

Objectius 

i fins fundacionals 

 

Contribuir a millorar 

la salut i la qualitat 

de vida de la 

població. 

 

Investigar i innovar 

en biomedicina i 

ciències de la salut. 
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Fins que regeixen 

les nostres accions 
 Promocionar la recerca i la innovació. 

 Gestionar i donar suport a l’activitat científica. 

 Promoure la col·laboració entre els Equips de 

Recerca  

 Dur a terme activitats de formació tècnica es-

pecialitzada i de docència de postgrau.  

 Desplegar activitats de recerca i d’atenció a 

la salut en d’altres països, especialment del 

Tercer Món. 

 Vetllar l’ètica i l’aplicació dels principis deon-

tològics i normatius. 

 Vetllar pel compliment dels compromisos 

subscrits per la Fundació i els seus investiga-

dors. 

 Recaptar recursos  

 Administrar els fons destinats a la recerca  

 Difondre els resultats científics i facilitar el 

coneixement dels avenços aconseguits 

 

 

 

 

Qui som 

Àmbit de les accions que duu 

a terme la Fundació Clínic: 

 HOSPITAL CLÍNIC 

 ENTITATS AFINS 

 TERCER MÓN 
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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 Pa-

tronat. 

La Fundació Clínic, com organització immersa en 

l’àmbit de les organitzacions sense ànim de lu-

cre, ha integrat com a principis i valors fonamen-

tals 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 durant el 2015 ha posat 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 transpa-

rència. 

 www.fundacioclinic.org 

Transparència  

i bones pràctiques 

 

 

 

 

 

Qui som 

http://transparencia.fundacioclinic.org/
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Patronat 

 

 

 

 

 

 

MEMBRES DEL PATRONAT, 2015 

President: 

Dr. Dídac Ramírez i Sarrió 

Rector de la Universitat de Barcelona 

Vice-president: 

Dr. Josep Mª Piqué i Badia 

Director General de l’Hospital Clínic 

Secretari: 

Dr. Josep Maria Campistol i Plana 

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  

Qui som 
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Equip  

de persones 

 

 

 

 

 

L’equip de 408 persones (en personal equivalent) 

que fa possible els objectius de la Fundació Clínic 

s’organitza en dues branques: 

a) L’activitat de projectes, dirigida pels Investiga-

dors Principals, 

b) L’equip de gestió que dóna suport a la recerca, 

la docència, la investigació i la cooperació.  

 

Total personal investigador: 

341,0 persones* 

Total personal de gestió: 

67,6 persones* 

Total persones Fundació Clínic: 

408,6 persones* 

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

Qui som 
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2 
Ingressos i despeses 

2015 
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Informació 

econòmica 

Durant l’any 2015, la Fundació Clínic per a la Re-

cerca Biomèdica ha obtingut un total d’ingressos 

de 29.443.970 euros i ha executat una despesa 

de 28.968.865 euros.  

Els gràfics adjunts mostren el detall desglossat 

d’ambdues xifres. 

 

 

Ingressos  

i despeses, 2015 

 

INGRESSOS Import 

De l'activitat projectes 26.309.660 € 

Per serveis de gestió 1.407.614 € 

Per arrendaments i altres  1.171.205 € 

Financers 555.491 € 

TOTAL INGRESSOS 29.443.970 € 

DESPESES Import 

De l'activitat 23.429.341 € 

Gestió 3.908.406 € 

Infraestructures 1.631.119 € 

TOTAL DESPESES 28.968.865 € 

Els comptes anuals de la Fundació Clínic són aprovats pel Patronat, auditats, es dipositen en 

el Protectorat de Fundacions i es publiquen a la web institucional (www.fundacioclinic.org). 

Auditor de comptes:  

90,6% 

ACTIVITAT PROJECTES 

4% 

ARRENDAMENTS I  

ALTRES  

4,8% 

SERVEIS DE 

GESTIÓ 

1,9% 

FINANCERS 

80,9% 

ACTIVITAT PROJECTES 

13,5% 

GESTIÓ 

5,6% 

INFRAESTRUCTURES 
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3 
Activitat realitzada 

 per la Fundació Clínic, 2015 
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Activitat realitzada 
per la Fundació Clínic 

el 2015 

DESPESES R2015 (milions d'euros) 

Docència 0,94 

Donacions 3,54 

Prestació serveis 10,10 

Competitius 7,17 

Subv. Capital 0,97 

Overhead 2,76 

TOTAL DESPESES 25,47 

Activitat  

realitzada 

Durant l’any 2015 s’han realitzat i materialitzat 

projectes per import de 24,51 milions d’euros, 

incloent el finançament de despeses indirec-

tes de projectes (overheads). 

Els projectes competitius són obtinguts amb 

concurrència i adjudicació dels projectes pre-

sentats. 

La prestació de serveis recull majoritària-

ment assajos clínics. 

11% 

OH 

28% 

COMPETITIUS 

39% 

PRESTACIÓ DE SERVEIS 

14% 

DONACIONS 

4% 

DOCÈNCIA 

4% 

SUBV. CAPITAL 

25,47ME
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Activitat realitzada 
per la Fundació Clínic 

el 2015 

Finançament dels projectes de recerca 

Les activitats de recerca es realitzen amb recur-

sos que provenen d'ajudes d'entitats públiques 

com són l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 

de Recerca (AGAUR), el Pla Estatal R+D,  la Co-

missió Europea, el National Institute of Health 

(USA) i l’Agència Espanyola de Cooperació Inter-

nacional per a Desenvolupament (AECID). 

Pel que fa a l'àmbit privat, es formalitzen contrac-

tes d'assajos clínics, convenis de col·laboració, 

acords de mecenatge, donatius etc., principal-

ment, amb la indústria farmacèutica, però també 

amb particulars. 

29,3% 

PÚBLIC 

70,7% 

PRIVAT 

26% 

INTERNACIONAL 

74% 

NACIONAL 

Activitat  

realitzada 
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Docència i divulgació 

del coneixement 

La Fundació Clínic gestiona una part de l’acti-

vitat docent de l’Hospital Clínic, especialment 

pel que fa a aquella relativa a la divulgació de 

coneixement a través de cursos especialitzats, 

trainings específics, congressos, etc...  

El 2015 s’han organitzat més de 80 accions 

formatives de tipus presencial i on-line en al-

guns casos, que han generat una oferta for-

mativa a l’abast de més de 6.200 professio-

nals del sector.  

 

 

 

 

    1.452  
    Hores de formació 

Activitat  

realitzada 

83   
 Accions formatives 

6.263 
Assistents 

A través de l’escola EIXAMPLE CLÍNIC, la 

Fundació Clínic imparteix la formació profes-

sional de la branca sanitària, entre la qual el 

Curs Formatiu de Grau Superior d’Imatge per 

al Diagnòstic i Medicina Nuclear. 

Eixample Clínic és l'escola de formació pro-

fessional de l'Hospital Clínic de Barcelona, 

autoritzada per la Generalitat de Catalunya 

des de el seu inici i la primera escola autorit-

zada pel Departament d'Ensenyament per 

poder impartir aquest curs en la modalitat on-

line. 
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Salut internacional La Fundació Clínic contribueix al desenvolupa-

ment i millora de les condicions de la vida de 

les poblacions més desafavorides i té l’acredi-

tació d’ONG (nº 256 del registre) per part de 

l’Agència Espanyola de Cooperació Internacio-

nal per a Desenvolupament (AECID). 

 

 

 

 

Plataforma d’atenció integral als paci-

ents amb la malaltia de Chagas 

(Bolivia), creada el 2009 i finançada per 

l’Agencia Española de Cooperación al 

Desarrollo (AECID). El projecte es desen-

volupa en col·laboració amb el Ministeri 

de Salut de l'Estat Plurinacional de Bolí-

via, mitjançant el Programa Nacional de 

Chagas; CEADES Salud y Medio Ambi-

ente; la Universidad Mayor de San Simón 

de Cochabamba i la Universidad Juan 

Misael Saracho (Tarija). 

Projecte amb el Centre d’Investigació 

en Salut a Manhiça (Moçambic), creat 

el 1996 amb l'objectiu d'impulsar i conduir 

la investigació biomèdica en àrees priori-

tàries de la salut. El projecte està finançat 

per l’AECID amb l’objectiu de desenvolu-

par el Centre i es duu a terme conjunta-

ment amb el Govern de Manhiça i la Fun-

dació Manhiça.. 

Activitat  

realitzada 
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4 
Activitat gestionada 

 per la Fundació Clínic, 2015 
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A part de la recerca duta a terme a la FUNDA-

CIÓ CLÍNIC, una part significativa de les activi-

tats d’investigació de l’Hospital s’articulen també 

a través de l’IDIBAPS. 

Tota la recerca que es duu a terme al centre es-

tà regulada estrictament per les normes bioèti-

ques nacionals i internacionals aplicables, així 

com pel Comitè Ètic d'Investigació Clínica 

(CEIC) i el Comitè Ètic d'Experimentació Animal 

(CEEA) degudament acreditats. 

Projectes  

de Recerca 

DESPESES R2015 (milions d'euros) 

Docència 0,94 

Donacions 3,38 

Prestació serveis 12,63 

Competitius 20,10 

Subv. Capital 2,96 

Overhead 4.70 

TOTAL DESPESES 44,71 

Activitat  

gestionada 

10% 

OH 

45% 

COMPETITIUS 

28% 

PRESTACIÓ DE SERVEIS 

8% 

DONACIONS 

2% 

44,71ME 

7% 

SUBV CAPITAL 



 20 

 

 

 

 

La gestió i administració de tots aquests projec-

tes d’investigació es realitzen a través de la 

Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica. 

Projectes  

de Recerca 

Activitat  

gestionada 

52,50 
49,85 

47,97 

44,07 44,71 
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5 
Captació de fons  

Activitat i suport social 
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Donatius  

i llegats 

Una part dels ingressos de la Fundació Clínic 

provenen de les aportacions econòmiques 

(aportacions dineràries) i altres en espècie 

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

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

tivitat de recerca que  duen a terme els investi-

gadors de la nostra institució. 

El gràfic següent mostra el resum d’ingressos 

que, per aquesta via, l’any 2015 ha rebut la 

Fundació. 

 PERSONA FÍSICA PERSONA JURÍDICA* TOTAL 

 Donants Donatius Import Donants Donatius Import Donants Donatius Import 

Aportació 
DINERARIA 
(Donatius) 

65 66       180.152,5 €  76 80    2.180.829,8 €  141 146    2.360.982,3 €  

Aportació 
en ESPECIE
(Llegats)  

1 2       908.654,5 €  - -  -  1 2       908.654,5 €  

 Total  66 68    1.088.807,0 €  76 80    2.180.829,8 €  142 148    3.269.636,8 €  

* A l’apartat persona Jurídica s’inclou en un únic donant a la Fundació Real Dreams, a través 

de la plataforma de captació de fons de la qual la Fundació Clínic canalitza l’entrada de dona-

tius per crowfunding. Real Dreams representa, en el quadre anterior, l’1’71% de les aporta-

cions dineràries corresponents a persones jurídiques i agrupa en un únic donant les 87 aporta-

cions realitzades per el mateix número de donants individuals. 

Capació  

de fons 
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Accions de captació i 

suport social 

La Fundació Clínic, a part de tota la tasca es-

mentada en els capítols anteriors, durant el 

2015 s’ha implicat, a més, en l’organització  

d’accions de captació de recursos econòmics 

a través de crowfunding. 

Volem agrair el suport i la col·laboració de 

totes les persones i institucions que, de 

manera altruista, han col·laborat amb nosal-

tres aportant el seu gra de sorra a favor de la 

recerca biomèdica que es duu a terme a casa 

nostra. 

 

 

 

 

 

Capació  

de fons 
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6 
Espais i equipaments 

On som 
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On som 

Edifici CEK 

L’edifici CEK (Centre Esther Koplowitz) és pro-pietat de la 

Fundació Clínic (excepte la Planta -1 que és propietat de 

l’IDIBAPS) i està dedicat exclusivament a la recerca biomè-

dica. Va ser inaugurat a l’octubre de 2010, i una part impor-

tant del seu cost va ser sufragat gràcies a l’aportació de la 

Fundació Esther Koplowitz.  

Té una superfície total construïda de 13.950m2, dels quals 

9.200m2 estan destinats a la recerca biomèdica. La resta 

són superfícies d’aparcament i equipament públic. 

La inversió total de l’edifici, en solar, obra i equipaments és 

de 56,5M€, dels quals un 23,5% corresponen a l’IDIBAPS i 

el 76,5% restant a la Fundació Clínic. 

En conjunt el finançament de la inversió ha estat a través 

de donacions (15,13M€), ajuts de la Generalitat de Catalu-

nya (7,38M€) i un préstec a retornar (34M€). 

La Recerca en el campus 

Clínic es realitza a l’entorn 

de l’Hospital Clínic. Els grups 

de recerca i els serveis de 

suport estan distribuïts en 

diferents localitzacions i es-

pais. 

Espais i  

equipaments 
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