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La nostra MISSIÓ 

Desenvolupar una recerca excel·lent que integri el coneixement i la innovació en salut, contribuint a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. 

La nostra VISIÓ DE FUTUR 

Convertir-nos en un referent europeu en ciències de la salut, arrelats al nostre territori, tot contribuint al seu creixement amb l’atracció i 

fidelització de talent en l’àmbit de les ciències de la salut. 

Els nostres VALORS 

Integritat, confiança, transparència, ambició, passió i compromís.  

Política del Sistema de Gestió de la Innovació 

A través de la innovació es pretén millorar l’impacte de la nostra recerca en la salut de la ciutadania. És per això que l’IDIBELL aposta per 

fomentar la cultura innovadora al nostre entorn assumint la gestió de la innovació com a un procés d'excel·lència clau de la Institució i estableix la 

necessitat de tenir-lo estructurat per garantir l'optimització i eficiència dels recursos disponibles, aconseguir el compliment dels requisits que ens 

apliquen, obtenir la màxima satisfacció de les parts interessades, així com la seva millora contínua. Amb aquesta convicció, la Institució 



 

Política de Gestió de la Innovació 

INN-DOC-001 v01 

Pàgina: 2 de 3 

 

 
APROVAT PER DIRECCIÓ – Gabriel Capellá a data: 30/05/2022                                                                                                       

desenvolupa aquesta activitat amb l'objectiu d’implementar, a mig termini, un sistema de gestió de la innovació segons la norma UNE 

166002:2021, i en base a la Política de la Innovació establerta per la Direcció i basada en els següents principis: 

− Fomentar la cultura innovadora al nostre entorn a través de la comunicació interna i externa, fomentant la creativitat, l’emprenedoria i el 

treball en equip entre tots els seus professionals del Campus, ja siguin de recerca com de suport, potenciant la participació de la societat en 

general. 

− Promoure la generació i recopilació d’idees procedents de totes les àrees del seu àmbit d’actuació, amb l’objectiu de generar negoci a partir 

dels seus actius. 

− Generar coneixement i aprenentatge continu per a tots els membres del Campus i parts interessades en l’àmbit de la Innovació i 

Transferència. 

− Impulsar la transferència del coneixement, protegint i explotant de forma adequada els resultats de les activitats de recerca i innovació del 

seu àmbit d’actuació. 

− Incrementar les oportunitats de negoci mitjançant noves aliances estratègiques i col·laboracions amb empreses, institucions i actors clau 

de l’ecosistema sanitari i farma-biotech, per potenciar la ràpida arribada al mercat de les noves invencions i innovacions produïdes al nostre 

Campus, a través de l'atracció d'inversió per accelerar els projectes de recerca i el desplegament d'un model d'incubadora de spin off. 

− Garantir el compliment de tota la legislació i reglamentació internacionals en matèria de bones pràctiques de transferència. 

− Mantenir un sistema de Vigilància i intel·ligència estratègica per a la presa de decisions en els projectes d’Innovació i per a l’estratègia de 

l’organització, que permeti detectar anticipadament canvis de l’entorn i respondre a noves necessitats 
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− Garantir el compromís, la satisfacció i la participació de tots els col·laboradors implicats i parts interessades, incrementant el reconeixement 

de la innovació en la carrera investigadora. 
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