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AGRUPACIO                                : Economia i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut 
 
Pla de Govern:  1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació 
Pla Departamental: 12.Desenvolupar polítiques de foment de la recerca i consolidació del sistema d'R+D encaminades a avançar cap a un model de 

creixement basat en el coneixement. 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Dotar Catalunya d'un sistema de recerca d'exce·lència que li permeti adoptar posicions de lideratge internacional mitjançant una política integrada que 
transformi el coneixement en més activitat econòmica i més benestar. 
 

Població objectiu: 
Els centres de recerca en l'àmbit biomèdic són els principals destinataris d'aquest programa. 

Descripció detallada de la necessitat: 
La llarga tradició en ciències mèdiques i de la vida, l'existència d'una important presència d'indústria farmacèutica i de grans instal·lacions hospitalàries 
de prestigi a Catalunya, fan que la investigació biomèdica sigui un dels principals motors de creixement de l'economia actual. Tant el progrés general 
del saber com la competitivitat econòmica requereixen una política científica i tecnològica de gran abast que permeti la generació de coneixements a 
llarg termini sense els condicionaments del mercat o la productivitat a curt termini. 
 

Marc regulador del programa: 
El programa es troba emmarcat en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), que posa la recerca i la innovació com a prioritats 
estratègiques fins al 2020. 
A més, tres dels vuit eixos estratègics de la proposta d'Estratègia Catalunya 2020, giren al voltant de l'R+D+I (Apostar per la formació de les persones 
per millorar l'ocupabilitat i la qualitat de l'ocupació, Promoure la reorientació estratègica de les empreses i Promoure l'emprenedoria). 
Finalment, en el Pla de Govern 2013-2016 la recerca té una presència destacada en 2 dels 7 eixos (Recuperació econòmica i creació d'ocupació i 
Cohesió social i els serveis d'interès públic). 
Missió 
Promoure la recerca biomèdica i en ciències de la salut mitjançant una política pública integrada amb el conjunt dels agents públics i privats, per tal de 
situar Catalunya en una posició avançada a Europa en aquest àmbit i incrementar la capacitat competitiva del sector biomèdic català, contribuint a la 
creació de riquesa i benestar. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar i impulsar les activitats de recerca en l'àmbit de la biomedicina i les ciències de la salut i garantir-ne la qualitat. (OE12.7) 
 1. Donar suport a la recerca en l'àmbit biomèdic i consolidar els centres de recerca impulsats pel DECO en aquest àmbit. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Nombre de centres de recerca en biomedicina i ciències de la 
salut finançats Nombre OE12.7 13,00 12,00 12,00 13,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 39.290.258,04
2 Despeses corrents de béns i serveis 32.732.799,25
3 Despeses financeres 1.940.434,21
4 Transferències corrents 8.863.855,22
6 Inversions reals 1.999.711,23
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 10.136.197,08
Total despeses 94.963.255,03

 

Llocs de treball pressupostats del programa 1.401
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AGRUPACIÓ                                : Economia i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7460. Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars Subsector: CONS 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de ponències, cursos de formació i/o difusió de 
coneixement (ICCC) Nombre OE12.7 62,00 45,00 30,00 25,00

2. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total 
d'ingressos (ICCC) % OE12.7 17,00 29,00 50,00 50,00

3. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte 
del total d'ingressos (ICCC) % OE12.7 20,00 15,00 20,00 20,00

4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del 
centre (ICCC) Nombre OE12.7 14,00 16,00 3,00 2,00

5. Nombre d'investigadors doctors (ICCC) Nombre OE12.7 19,00 20,00 18,00 18,00

6. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi 
participen investigadors del centre (ICCC) Nombre OE12.7 45,00 40,00 35,00 35,00

 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Identificació, captació i incorporació progressiva d'investigadors juniors. 
2. Participació en projectes de valor innovador. Produir resultats patentables. 
3. Participació amb acords marc de col·laboració d'altres organismes. 
4. Realització i participació en contractes de transferència de tecnologia. 
5. Obtenció de dianes que aportin una alta especificitat de l'abordatge terapèutic. 
6. Prestació de serveis tècnics de les plataformes amb Norma ISO9001:2008 per estudis específics. 
7. Establir vincles de col·laboració en R+D+I a mig/llarg termini amb empreses farmacèutiques nacionals i internacionals. 
8. Potenciar i fidelitzar els vincles amb empreses del sector Bio que ja s'han establert. 
9. Realització de convenis amb empreses del sector per acollir personal i afavorir la transferència de coneixements. 

10. Formació de personal investigador per assolir títols de tercer cicle (Màsters, DEA, TESI) 
11. Establiment de programes de formació amb altres centres Europeus i Comunitaris. 
12. Organització de congressos nacionals i internacionals relacionats amb l'àrea científica. 
13. Assistència a congressos i cursos per a la difusió de coneixements. 
14. Publicacions de resultats dels estudis i projectes en prestigioses revistes d'àmbit internacional i nacional. 
15. Consolidació de l'spin off creada el 2014. Iniciar la creació d'altres spin off en les àrees de diagnòstic o nutraceuticals 

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 1.950.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.089.045,40
3 Despeses financeres 18.897,18
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 674.165,75
Total despeses 3.732.108,33

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 54




