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Objectius
i fins fundacionals

La Fundació Clínic per a la Recerca
Biomèdica és una entitat sense ànim de lucre
que va neixer l’any 1989 i que està
profundament arrelada als seus fundadors,
l’Hospital Clínic de Barcelona i la Universitat
de Barcelona.
 
Des de la Fundació treballem per promoure,
gestionar i dur a terme investigació i
innovació en biomedicina i docència
relacionada amb les ciències de la salut,
també pel desenvolupament i la cooperació
entre els pobles en matèria de salut i de
docència, principis inspiradors de la nostra
activitat.
 
Des de cada una de les àrees d’actuació, el
nostre projecte està compromès amb la
millora de la salut i de la qualitat de vida de
la població a través de la professionalitat, un
treball responsable i una orientació científica
i social.

La Fundació està ubicada en el Campus
Clínic, entorn promotor de la investigació
biomèdica espanyola al centre de
Barcelona.
 
En aquesta àrea es concentren la Facultat
de Medicina (Universitat de Barcelona),
l'Hospital Clínic de Barcelona, l'Institut
d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona
(IIBB-CSIC) i l’Institut d'Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

Treballem per a millorar la
salut i la qualitat de vida de la
població a través de la
professionalitat, el treball
responsable i l'orientació
científica i social.
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La nostra
missió
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Com ho fem?

La fundació Clínic dóna suport i gestiona l'activitat científica que realitzen els investigadors
de l'Hospital Clínic i d'altres entitats amb les quals actua de forma coordinada.

Promovem, gestionem i duem a terme investigació i innovació en biomedicina i docència relacionada
amb les ciències de la salut,

Duent a terme l'activitat de recerca i de
innovació en Biomedicina.

Fent activitats de formació relacionades amb
les Ciències de la Salut.

Realitzant projectes i protocols de recerca,
també fent-ne el seguiment adequat a fi de
garantir-ne el seu compliment i la qualitat.

Vetllant per l’ètica i l’aplicació dels principis
deontològics i normatius propis de la recerca
biomèdica.

 

 

 

Promovent la col·laboració entre els Equips de
Recerca i la relació entre les entitats afins a la
Fundació.

Captant recursos per a finançar les nostres
activitats i administrant els fons amb
diligència i transparència.

Difonent els resultats científics que s’obtenen
de la tasca investigadora i facilitant el
coneixement dels avenços aconseguits.

Exercint les nostres funcions i desplegant les
nostres activitats amb projecció internacional

 

 

 

L'equip 

de 

persones

L’activitat de projectes, dirigida pels  investigadors Principals de la UB i de l’Hospital Clínic,
L’equip de gestió que dóna suport a la recerca, la docència, la investigació i la cooperació

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

Durant l’any 2018 l’equip de la
Fundació Clínic l’hem format un total
de 370 persones (en personal
equivalent, 402 actives en número de
persones), vinculades als diferents
projectes i a l’estructura de gestió.
 
 
 



Les nostres finances
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ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

La principal font d’ingressos de la fundació
és deriva de l’activitat de projectes de
recerca i divulgació del coneixement,
representant el 89,1% del total.

Durant l’any 2018, la Fundació Clínic per a la
Recerca Biomèdica ha aplicat un total d’ingressos
de 28.802.505 Euros i ha executat una despesa de
28.333.535 Euros.

28,8M€

Finançament per convocatòries competitives

L’activitat de la Fundació al 2018 ha estat possible també gràcies a la col·laboració de:

Gràcies a la col·laboració de finançadors públics, privats i donants particulars,
avancem amb els nostres projectes amb l'objectiu, dia a dia, de millorar la qualitat
de vida de la població.

Volem agraïr també a tots els donants anònims. 
 
El compromís de tots plegats ens ajuda a tenir major impacte en la millora de la
societat.



Les nostres finances

 

ESTRUCTURA DE LES DESPESES

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

RH
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28,3M€

Seguim apostant per l'excel·lència i la
transparència com a objectius prioritaris de la
nostra actuació. 

La Fundació Clínic, com organització immersa en
l’àmbit de les organitzacions sense ànim de lucre,
integra com a principis i valors fonamentals de la seva
acció, la transmissió a la societat d’una plena
transparència en la seva gestió.
 
Com cada any, el 2018 la Fundació Clínic ha aprovat,
auditat i dipositat en el Protectorat de Fundacións els
seus comptes anuals. També, en aquest exercici de
transparència, des de l'any 2015 publica al Portal de la
Transparència (www.fundacioclinic.org) tota la seva
informació econòmica i demès d'interès per a la
societat i el públic en general.
 
Pel que fa al El Patronat de la Fundació Clínic, regeix
les seves actuacions el Codi de Bon Govern que va
aprovar l'any 2015.

TRANSPARÈNCIA I BONES PRÀCTIQUES
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La Fundació Clínic integra la recerca clínica de qualitat contrastada 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 més prevalents a la nostra societat. 
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QUÈ FEM?

GESTIÓ 
DELS

PROJECTES

DOCÈNCIA I
DIVULGACIÓ DEL

CONEIXEMENT

INNOVACIÓ EN
LES CIÈNCIES
DE LA SALUT

PROJECTES DE
RECERCA

BIOMÈDICA

La nostra activitat

La Fundació Clínic gestiona la recerca que duu a terme l'Institut d'Investigacions Biomèdiques
August Pi i Sunyer (IDIBAPS), centre de recerca de l'Hospital Clínic.

"Treballem per a millorar la salut i la
qualitat de vida de la població a

través de la recerca, la docència  i la
innovació en biomedicina i ciències

de la salut."
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Les Projectes de recerca

Tota la recerca que es duu a terme està estrictament
regulada  per les normes bioètiques nacionals i
internacionals aplicables, així com pel Comitè Ètic
d'Investigació Clínica (CEIC) i el Comitè Ètic
d'Experimentació Animal (CEEA), degudament acreditats.

L’Hospital Clínic de Barcelona té una llarga trajectòria
en l'àmbit de la recerca que el situa com a institució de
referència tant a nivell nacional com internacional.
 
A part de la recerca que pròpiament es duu a terme a la
Fundació Clínic, una part significativa d'aquestes
activitats a l’Hospital Clínic de barcelonas’articulen a
través de l’IDIBAPS.
 
La gestió i l'administració de tots aquests projectes
també formen part de l'activitat de la Fundació Clínic.

Orígen dels ajuts competitius:

GRANTS COMPETITIUS QUANTITAT

NACIONALS 627

EUROPEUS 69

INTERNACIONALS 28

TOTAL 724

724 PROJECTES/GRANTS
COMPETITIUS

712 PROJECTES/GRANTS DE
DONATIUS I MECENATGES

503 PROJECTES/GRANTS
PRIVATS

1.033 PROJECTES/GRANTS
D'ASSAJOS CLÍNICS

ASSAJOS CLÍNIC PRIVATS

La Fundació Clínic busca constantment
contribuir a la millora dels tractaments, així com
oferir als pacients les millors alternatives
terapèutiques basades en els nous avenços
científics aplicats a l'assistència. En aquest sentit,
la recerca clínica representa una activitat
fundamental per als nostres equips de recerca.
 
Mostren a continuació el resum de l’activitat del
darrer any pel que fa a la recerca clínica:

Durant el 2018 s’han iniciat 225 nous assajos clínics, si bé el total d’assajos actius han estat 503.

L’avaluació ètica i el seguiment dels
protocols d’assaig clínic correspon al
CEIC de l’Hospital Clínic. 
 
La Fundació Clínic segueix una sèrie de
protocols interns per garantir les bones
pràctiques i l’interès científic dels
assajos clínics que duu a terme, a més de
complir amb els requisits establerts per
la legislació vigent i amb les normes de
la bona pràctica clínica.
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La Fundació Clínic dóna suport als investigadors per a la sol·licitud de projectes de innovació. També inclou
la protecció dels resultats de la recerca en els seus objectius estratègics, així com n’impulsa la seva
transferència a la societat, per oferir un servei de suport a l'investigador i facilitar el traspàs dels resultats de
la seva investigació al mercat (Propietat Intel·lectual, Spin-Offs, Patents i Licensing).
 
Aquesta funció la desenvolupa la Fundació a través de la KTT  que s’ocupa d'avaluar, protegir, valorar i
comercialitzar la propietat intel·lectual (industrial) generada pels grups de recerca i impulsa el
desenvolupament de la innovació a través d’accions com ara l'avaluació de nous medicaments, de noves
tecnologies, de procediments, de teràpies, etc.
 
 

Innovació en les
ciències de la
salut 39 FAMÍLIES DE PATENTS

3 SPIN OFF

La Fundació Clínic forma part de la xarxa d’Oficines
de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI)
i està registrada amb el número 219.
 
 

Docència i divulgació del
coneixement científic

68 CURSOS DE 

PERFECCIONAMENT

236 PROJECTES 

OBERTS

220 ALUMNES

5.880 HORES 

LECTIVES

DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT

Mitjançant la marca AULA CLÍNIC gestionem 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 de
l'Hospital Clínic (CAAD).
 
Aquest canal permet compartir el coneixement adquirit pels professionals de
l’Hospital Clínic en la seva pràctica diària, en les vessants assistencial, de
recerca i d'innovació amb la resta de professionals d’arreu del món.

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 multidisciplinari, la major part
desenvolupant la seva activitat a l’Hospital Clínic, tots ells especialistes en les
matèries docents que imparteixen.
 
Aquesta vinculació dels professionals amb l’hospital garanteix la transmissió del
coneixement, vital pel bon exercici de la professió, així com de la vocació i servei
orientada al pacient, a més dels valors que regeixen el dia a dia d’una Institució
referent com ho és l’Hospital Clínic.

FORMEM ALS PROFESSIONALS DEL FUTUR



MECENATGES, DONATIUS  I  LLEGATS

"AVANÇAR PLEGATS ENS PERMET

ARRIBAR MÉS LLUNY." 

Un any més la Fundació Clínic ha comptat amb el
suport i col·laboració d'empreses, entitats i persones
que contribueixen amb la seva activitat de captació i
aportacions econòmiques, no només a aportar
finançament que ens permet impulsar els nostres
projectes, sinó també a fer difusió i sensibilització
social envers la tasca que duem a terme .
 
L’any 2018, la Fundació Clínic va rebre un total de
4.087.622€ provinents d’aquest origen.
 
Comptem amb el suport de més de 100 empreses de
tot el món que abasten diferents àmbits d'activitat,
principalment del món de la salut, però també com
ara els sumministraments, l'esport, la gastrononmia
entre molts d'altres.

 

La Fundació Clínic valora enormement el paper crític del sector
privat en l'àmbit de la recerca. Els nostres partners tenen un gran
impacte en els avenços que, a través de les seves contribucions a al
recerca que es duu a terme i gestiona la Fundació Clínic,
s'assoleixen i contribueixen directament a la millora de la salut i la
qualitat de vida de les persones.

Com a entitat sensibilitzada i compromesa
amb la salut de les persones, la Fundació
Clínic vetlla per involucrar la comunitat i els
agents de sector en la promoció de la seva
activitat.
 
En aquest sentit, busquem la implicació dels
diferents agents de la societat que ens
acompanyen, se sumen als nostres objectius i
es comprometen amb la recerca que duem a
terme, a través d'inicatives solidàries de
diferents tipus que donen visibilitat i aporten
finançament als nostres projectes. 
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SOM CLÍNIC
Col·labora!
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Fes-te Amic del Clínic

Fes un donatiu

Capta per nosaltres

Deixa un llegat 

Fes un donatiu

Capta per nosaltres

Contacta'ns:  mecenatge@clinic.cat   |    Telf. 93 227 54 00


