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Conflicte d’interessos i interessos comuns 

UNIVERSITAT INDÚSTRIA 

Comercialització de  
noves tecnologies 

 

Docència 

Investigació 

Servei 

Beneficis 

El coneixement en 
benefici del 
coneixement 

Llibertat acadèmica 

Revelació oberta 

Gestió del 
coneixement per 
generar beneficis 

Confidencialitat 
Revelació pública 

limitada 

Desenvolupament 
I+D  

Font: Shreefal S. Mehta, 2008.  Commercializing successful biomedical technologies. Cambridge University 
Press 

¿Investigació: Bàsica, Aplicada, Innovació ? 

Hospitals 
Amb visió empresarial 

Paper facilitador de la  
Fundació Parc Taulí 



Model d’innovació sostenible Excel·lència en la Recerca 

•  La CSPT mantindrà l’activitat de recerca 
en les àrees en les quals sigui excel·lent 
científicament, però sense perdre de vista 
aquella que sigui traslladable al mercat 

•  La investigació s’ajustarà a criteris de 
qualitat, sostenibilitat i excel·lència 

•  Els productes traslladables al mercat han 
de contribuir a sostenir el model 
d’innovació 

… bé a través de sa posta en valor i 
comercialització, captant negoci 
globalmente 

… bé mitjançant la seva aplicació interna en 
la mateixa activitat sanitària de la CSPT 

Establint uns objectius estratègics comuns 
adaptats  a cadascú dels dos àmbits 

 Els objectius estratègics el 2015 són: 

 Els objectius estratègics s’enfocaran en l’acompliment 
d’uns de concrets sobre dos àmbits d’actuació: La 
recerca i la innovació 



Fundació Parc Taulí  
Promoure, fomentar, facilitar la 

Investigació i la Innovació 
 
 

• 1993 CSUPT promou la creació de la FPT 
• 1998 FPT crea l'Oficina de la Recerca 
• 1999 Adscripció a la UAB com a Institut Universitari 
• 2005 Migració cap a la biblioteca digital 
• 2006 Creació de la Unitat d'Innovació i Valorització 
• 2008 Marc regulador per a la innovació 
• 2009 Unitat Cientificotècnica de Suport transversal  



Hospital de Sabadell 
Atenció a la vellesa 
Atenció a la dependència 
UDIAT- Diagnòstic per la 
imatge 
Atenció Primària 
Salut Mental 
Fundació Parc Taulí 
 

Centres  Foment de la Cultura de la Innovació 

Dispositius mèdics 
Farmacèutic 
Biotecnologia 
Guies mèdiques 
Diagnòstic 
TIC 

Sectors 

Generació	  
D’idees	   Valorització 

Gestió	  de	  
Projectes	  

Transferència 
tecnològica	  

Professional / 
Inventor 

Usuari	  

Model d’innovació Parc Taulí 



PIMEs	  
Hospitals	  

Universitats	  

Administracions	  
Centres	  Tecnològics	  

Som	  un	  equip	  	  
mul?disciplinar:	  
	  
• 	  Bioquímic	  
• 	  Sociòloga	  
• 	  Enginyers	  Industrials	  
• 	  Dissenyador	  

Apassionats	  per	  la	  innovació	  
En	  formació	  constant	  
Treballant	  per	  l'excel·∙lència	  
de	  la	  Unitat	  

        El nostre equip  



Marc regulador aprovat pel Consell de Govern, 
el 2 de juliol de 2008 

Objectius 

• Impulsar la cultura investigadora i l’activitat de recerca per part dels 
investigadors del Parc Taulí tot incentivant la generació d’innovacions a 
l’entorn de la institució. 

• Establir una política general de transferència de tecnologia flexible. 

• Establir mitjans de transferència de coneixement a la societat que 
persegueixin la sostenibilitat del model mitjançant l’obtenció de retorn 
socioeconòmic adient. 

Drets i obligacions de la CSPT i dels investigadors,  
en quant a la seva relació en l’àmbit purament  
investigador 

Marc regulador 



Codi de bones practiques científiques 
de la Corporació Sanitària Parc Taulí 

 
Normes, principis, compromisos i recomanacions per  

desenvolupar la recerca i la innovació a la institució 
 

  ⇒ Intranet corporativa > Recerca, innovació, docència i formació  



Explotació	  del	  coneixement	  en	  benefici	  del	  pacient,	  de	  
la	  ins?tució	  i	  del	  professional	  

CONEIXEMENT 

Missió	  	  

Protegir-lo  

  Explotar-lo  

BENEFICI 

Oficina de 
Recerca + 



INNOVATION	  MODEL	  

INNOVATION	  AND	  
ENTREPRENEURIAL	  

CULTURE	  
Promo2ng	  innova2on	  and	  
entrepreneurship	  culture	  in	  
order	  to	  get	  the	  best	  ideas	  

from	  our	  ins2tu2on.	  

VALORITZACIÓ	  
Op?mització	  de	  

recursos	  
per	  construir	  una	  
sòlida	  cartera	  de	  
propietat	  intel	  ·∙	  

lectual	  	  

GESTIÓ	  DE	  
PROJECTES	  
Fomentar	  la	  
generació	  de	  

projectes	  tecnològics	  
innovadors.	  
Planificant,	  
organitzant	  I	  

ges2onant	  recursos	  
per	  aconseguir	  

objec2us	  específics	  	  	  

TRANSFERÈNCIA	  DE	  
TECNOLOGIA 

Garan2nt	  l’explotació	  
comercial	  de	  les	  
invencions	  dels	  

nostres	  professionals	  	  

         MODEL D’INNOVACIÓ  

INNOVACIÓ	  I	  	  CULTURA	  
EMPRENEDORA	  
	  Promoure	  la	  

innovació	  i	  la	  cultura	  
emprenedora	  a	  fi	  
d’aconseguir	  les	  
millors	  idees	  de	  la	  
nostra	  ins?tució	  	  

REGULACIÓ	  DE	  LA	  PROPIETAT	  
INTEL·∙LECTUAL,	  

BONES	  PRÀCTIQUES	  I	  POLÍTICA	  DE	  
RETORN	  ECONÒMIC	  



Foment de la Cultura de la Innovació 
Sessions informatives 

Convocatòries de les beques 
per a la innovació i premis a la 
innovació en la millora de 
processos 

Agenda de 
trobades, 
sessions  
cursos 
externs 

Sessions de formació 
i creativitat 

Treballem per donar a conèixer als nostres 
professionals la importància d’innovar des 
de la institució i els ajudem a trobar els 
mecanismes adequats per explotar el seu 
coneixement 

  Reunions 
Satèl·lits 

Presentacions de tecnologies i 
reunions amb empreses 



Començant per la captació d’idees,  
fins a la seva transferència 

Avaluació	  
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Transferència 
de tecnologia: 
- Spin-off 
- Llicència 
- Colab. I+D+i 

	  Planificació Desenvolupament Fase	  Final	  

PROJECTES	  
Selecció 

Idees per 
valoritzar 

66 
 

Biotecnologia	  (3)	  
Disposi2us	  Mèdics(10	  
Diagnòs2c	  (3)	  
Guies	  Clíniques	  (3)	  
TIC’s	  (9)	  

Sessions de creativitat 
Avaluació de cartera tecnològica 
Revelació d’idees 



Invents	  actualment	  en	  TT	  

INNOVACIÓ	  

Biotecno
-‐logia	  

Disposi?u
s	  mèdics	  

Diagnòs?c	  

Guies	  
Clíniques	  

TICs	  

Pacient	  

10 

3 

9 3 

25	  Nous	  llocs	  de	  treball	  creats	  [E]	  

8	  Acords	  marc	  amb	  els	  centres	  
tecnologics	  i	  PIMES	  nacionals	  

4	  Programes	  de	  projectes	  
internacionals	  

5	  Acords	  de	  transferència	  
tecnològica	  

1.1m€	  	  Facturació	  total	  (productes	  
propis)	  

2.5m€	  Facturació	  en	  3	  anys	  
(invents	  transferits)	  [E]	  

0.5m€	  Facturació	  per	  serveis	  de	  
consultoria	  [E]	  

RESULTATS	  	  

• [E]=	  Es?mated	  

3 



Família de Patents desenvolupades al Parc Taulí 



    
Hi ha alguns tipus de resultats que no poden ser protegits per patents, 
i se’ls protegeix mitjançant  altres procediments: registre de marques, 
registre de programari, drets d'autor ... 
 
Aquest és el cas dels productes que es presenten a continuació: tots 
són software amb l'excepció de MagazINN, que és una publicació 

Propietat intel.lectual

RAIM
RAIM SERVER

 Propietat Intel.lectual   

  



… I preparant el 
número 12 



  
 
 

2010-‐2013	  



Innovació: 
Hospitals & Empreses & Administració & Universitats 



Innovació i Hospitals de l’Entorn 

	  

Consorci	  Hospitalari	  de	  Vic	  

Corporació	  Parc	  Taulí	  

Consorci	  Sanitari	  de	  l’Anoia	  

Consorci	  Sanitari	  del	  Maresme	  

Consorci	  Sanitari	  del	  Garraf	  

Consorci	  Sanitari	  de	  Terrassa	  

Hospital	  General	  de	  Granollers	  

Hospital	  Universitari	  Mútua	  de	  Terrassa	  

Althaia	  -‐	  Xarxa	  Assistencial	  de	  Manresa	  

10 km



 Gràcies !! lblanch@tauli.cat 


