
Una comunitat activa que impulsa la 
recerca, la transferència i la innovació



Context  Catalunya: Innovació, 
emprenedoria i network thinking
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 Àrea: 32.106 km2

 Població: 7,5 milions (2018)

 PIB: 242.313 M€ (2018)

 PIB per càpita: 31.878 €/any (2018)

 Empreses: 630.020 (2018)EC
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Font: Idescat, Biocat, CataloniaBIO & Healthtech

 7,3% del PIB (2018)
 Facturació 19.767 M€ (2018)
 >230,000 professionals (2018)
 7% professionals (2018)
 29,5% de la despesa espanyola en 

activitats d’R + D en biotecnologia (2018)
 41,5% del total de publicacions

científiques (2018)

 494 M€ invertits (2015-2018)
 >60 inversors internacionals
 700 M€ fons disponibles per a coinversió a la BioRegió

INVERSORS
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La UB en xifres

Estudis
16 facultats
9 centres adscrits
74 graus
157 màsters universitaris
48 programes de doctorat
565 màsters i postgraus propis
97 cursos d'extensió universitària
709 cursos de formació contínua (IL3-UB)

Estudiants
62.101 estudiants:

42.165 de graus i cicles
5.205 de màsters universitaris
4.690 investigadors en formació
10.041 de postgrau

Fuente: La UB en xifres, Octubre 2019
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Xifres de recerca a la UB

Fuente: La UB en xifres, Octubre 2019

 133 M€ fons de investigació 
captats en convocatòries 
competitives i no competitives 

 461 tesis doctorals llegides 
 5.707 publicacions científiques
 251 grups de recerca consolidats 
 877 projectes de recerca actius 
 34 projectes Horizon 2020
 69 patents sol·licitades 
 2.2040 professorat integrat en 

investigació
 22 instituts i centres de recerca 

propis

La UB a les taules de classificació 
internacionals:

 La UB es situa entre les millors 200 universitats 
del món segons la ARWU 2019 i el QS World
University Rankings 2019.

 La UB es la universitat pública millor posicionada 
d’Espanya en el QS Graduate Employability
Ranking on ocupa la 80ena posició a escala mundial.



Parc Científic de Barcelona

 MISSIÓ
Potenciar la recerca, la transferència de coneixement i la
innovació del sector públic i privat, mitjançant una gestió
intel·ligent dels espais, l’oferta tecnològica i de les
relacions i diàleg de la comunitat PCB.

 VISIÓ
Esdevenir una comunitat de recerca pública-privada de
referència internacional en benefici del lideratge científic
de Catalunya, del seu creixement econòmic i la atracció
de talent.
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Orígens i governança

 La creació del PCB va ser impulsada per la Universitat de Barcelona a principi
dels anys 90 i el parc va ser fundat l’any 1997. Va ser el primer parc
científic creat a l’Estat espanyol.

 El PCB és una fundació que aplega en el seu Patronat les institucions
següents:

 Universitat de Barcelona
 Generalitat de Catalunya
 Ajuntament de Barcelona
 BBVA – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

 Fundació Bosch i Gimpera
 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
 Banco Santander
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Una localització estratègica
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Els edificis

www.pcb.ub.edu 10



La Comunitat PCB
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 + de 70 empreses instal·lades i + de 10 empreses associades
 6 instituts de recerca:

• Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB)
• Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
• Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC)
• Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG)
• Institut de Ciències del Cosmos (ICUUB)
• Grup de Recerca de Reumatologia (Vall d'Hebrón)

 14 entitats sense ànim de lucre (instal·lades i associades)
 8 Unitats i serveis de la Universitat de Barcelona

Una comunitat amb més de 
100 entitats i 3.000 persones



Empreses instal·lades
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Centres de recerca i altres entitats
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Laboratoris, oficines i espais singulars
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Àmplia oferta de serveis científics
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 Serveis Científics Comuns
 Sales de cultius cel·lulars 
 Centrífugues d’alta velocitat i ultracentrífugues
 Equipament  d’espectroscòpia 
 Equipament d’histologia
 Microscopis
 Congeladors
 Servei de purificació de proteïnes 
 Emmagatzematge en nitrogen líquid
 Sales fosques

 Plataformes Tecnològiques
 Estabulari
 Plataforma de proteòmica
 Unitat de toxicologia

 Serveis Científics dels centres de 
Recerca instal·lats al PCB
 Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG)
 Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona)
 Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC)
 Molecular Biology Institute of Barcelona (IBMB-CSIC)
 Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiT-UB)
 Institut de Ciències del Cosmos de la UB (ICCUB)

 Cambres climatitzades a 37ºC 
 Cambres fredes
 Servei de neteja i purificació de 

material
 Drosòfila 
 Instal·lació radioactiva
 Sala comú de química
 Servei de reaccions especials



Apropem la investigació a la societat

 Més de 4.500 persones participen cada any en els nostres programes 
de divulgació científica

 Cada curs organitzem més de 80 tallers experimentals per a alumnes 
de primària i secundaria

 Més de 160 grups d’investigació i casi 20.000 persones han passat 
per les 15 edicions de la fira ‘Recerca en Directe’

 Coordinem anualment 40 tutories de treballs d’investigació de 
secundària
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Connectant la Comunitat PCB

 Informació estratègica sobre actualitat 
de sectors innovadors

 Activitats de networking professional
 Cocktail Connection
 Networking & Innovation Day
 Cicles de conferències
 Jornades de debat i activitats 

formatives
 Fires i congressos
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 Activitats i espais per a les relacions 
informals

 Zones de lleure
 Dates especials: Sant Jordi, Nadal...
 Punts de lectura i intercanvi de 

llibres
 ...



www.pcb.ub.edu
info@pcb.ub.cat

Som Grup UB
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