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POLÍTICA D’R+D+I  

L’Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau (IIB Sant Pau), en compliment del seu objecte fundacional, té la 
voluntat d'impulsar, promoure i desenvolupar recerca, innovació i coneixement científic i tecnològic en el camp de 
les ciències de la salut i de la vida, des de les vessants bàsica, clínica, epidemiològica, de la salut pública, de la 
economia de la salut i dels serveis de salut. Per això, fomenta i afavoreix tota activitat orientada a l’excel·lència 
científica, la col·laboració entre diferents equips d'investigació i l'intercanvi dels coneixements, avenços i 
progressos científics. En aquesta línia  estem compromesos a fomentar la Recerca i Innovació Responsables 
(RRI) seguint el Pla d’RRI de l'IIB Sant Pau amb la voluntat de crear una ciència socialment valuosa que doni 
resposta als reptes actuals. 

 
A l’IIB Sant Pau apostem per la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) com a motor de canvi i 
transformació. Entenem innovació com la introducció de nous productes o serveis orientats a la millora de la salut 
i el benestar de les persones.  

El nostre model d’innovació es basa en el desenvolupament de noves teràpies, materials i dispositius mèdics, 
tècniques diagnòstiques i tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a la salut, i la seva transferència 
per a la seva explotació ulterior. En aquest procés tenim present les pràctiques d’RRI adreçades a aconseguir 
resultats sostenibles, èticament acceptables i socialment desitjables. 
 
Amb la visió d’esdevenir un centre reconegut internacionalment en recerca translacional, la Direcció de l’IIB Sant 
Pau assumeix com a premisses bàsiques les següents: 

• Fomentar la participació de tot el personal de l’institut en el sistema d’R+D+I de l’institut, facilitant-ne la 
seva formació, afavorint la comunicació interna, el reconeixement del mèrit científic i innovador i millorant 
els processos de gestió de l’R+D+I per fer-los més eficients. 

• Promoure i establir les directrius estratègiques d’R+D+I en salut, consensuant i posant en marxa els 
corresponents plans estratègics plurianuals que han de marcar el camí de l’institut, i orientant les activitats 
de l’institut cap la consecució de les prioritats estratègiques establertes. 

• Potenciar l’impacte de l’R+D+I pròpia, mitjançant la difusió i explotació dels resultats científics i 
tecnològics a la societat.  

• Alinear les inversions amb l’estratègia i dotar dels recursos necessaris per desenvolupar les activitats 
d’R+D+I prioritàries. 

• Fomentar la cooperació i col·laboració amb altres entitats, públiques i privades. 

• Orientar la investigació i innovació de l’Institut a les necessitats de la societat amb el compromís d’implicar 
a la ciutadania i als diferents stakeholders al llarg del cicle d’ R+D+I 

• Desenvolupar i mantenir un Sistema de Gestió de l’R+D+I basat en la millora continua segons la Norma 
UNE 166002 que garanteixi el compliment de tots els requisits que ens apliquen. 

És voluntat de la Direcció de l’IIB Sant Pau que aquesta Política d’R+D+I sigui la base per a totes les actuacions 
futures en matèria d’innovació de l’institut, així com dels objectius d’innovació definits. 
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