
 
 
 
RESOLUCIÓ DE LA DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACIÓ PARC 
CIENTÍFIC DE BARCELONA, DE 17 DE MAIG, PER LA QUAL S’OBRE LA 
CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS DEL PROGRAMA 
DENOMINAT BCN HEALTH BOOSTER QUE ATORGA LA FUNDACIÓ PARC 
CIENTÍFIC DE BARCELONA A EMPRESES PER L’AFAVORIMENT DE 
L’ACCELERACIÓ D’INICIATIVES EN L’ÀMBIT DE CIENCIES DE LA SALUT 
AMB EL SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 

Atès Que la Fundació Parc Científic de Barcelona (PCB en endavant) és una 
fundació constituïda per la Universitat de Barcelona el 1997 que té com a finalitat 
principal gestionar el Parc Científic de Barcelona, que és una infraestructura 
concebuda com un espai de trobada entre la universitat, l’empresa i la societat. 

Atès que el Parc Científic de Barcelona és un dels ecosistemes referents a 
Europa en recerca, transferència tecnològica i innovació en ciències de la vida. 
Acull sis instituts de recerca, més de 110 empreses i altres entitats i disposa de 
100.000m2 a disposició d’una Comunitat activa de gairebé 3.000 professionals.  

Atès que el PCB té la missió de 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. 

Atès que el Biocat és una fundació pública / privada fundada el 2006 que té la 
missió de dinamitzar els stakeholders de la BioRegió (companyies, grup i entitats 
de recerca, hospitals i estructures de suport a la innovació) per transformar el 
coneixement i la tecnologia en creixement econòmic i impacte social i és un agent 
estratègic i catalitzador en la construcció de l’ecosistema català de ciències de 
la vida i de la salut que vol posicional la BioRegió de Catalunya com un dels 
ecosistemes més forts i col·laboratius del sector de les ciències de la vida i de la 
salut a nivell internacional, reconegut per la seva excel·lència en recerca, 
innovació i emprenedoria. 

Atès que el PCB, amb el suport empresarial per part de Biocat, ha presentat una 
proposta de projecte a l’Ajuntament i a BA sobre la creació del “BCN Health 
Booster”, una acceleradora d’empreses que té com objectiu acompanyar 
projectes del  sector de les ciències de la vida, en un programa empresarial que 
inclourà la instal·lació de les empreses en el Parc Cientific de Barcelona. 

Atès que, tot i que l’Ajuntament i BA han valorat positivament el suport de les 
respectives institucions al “BCN Health Booster”, encara no s’ha resolt la 
concessió de la subvenció sol·licitada. 

Atès que, per tal de complir amb els terminis previstos en el Projecte, no es pot 
demorar la convocatòria de l’ajut. 

 
Resolc: 



  

1. Aprovar les bases reguladores per a l'atorgament d’ajuts a empreses per a 
afavorir el sector empresarial de ciències de la vida dins el programa 
denominat “BCN Health Booster”.  
 

2. Acordar la publicació de les esmentades Bases al web de la Fundació Parc 
Científic de Barcelona, www.pcb.ub.edu. 

 
3. Obrir la convocatòria per a la concessió dels ajuts, dins dels límits establerts 

en les bases, a aquelles empreses que participin en el programa BCN Health 
Booster. 

 
4. La presentació del formulari de sol·licitud, s’haurà de fer per la web del pcb al 

següent enllaç: https://www.pcb.ub.edu/bcn-health-booster/ 
 

5. La concessió dels ajuts resta condicionada a l’atorgament de la subvenció 
sol·licitada a l’Ajuntament de Barcelona. 

 
6. La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu 

aquesta convocatòria, així com les condicions, els requisits de participació i 
la documentació que cal aportar, es regeixen per les bases reguladores de la 
concessió d’ajuts del programa denominat “BCN Health Booster”. 

  

Barcelona,  

  

 

 

Maria Terrades Palomar 
Directora general  
Fundació Parc Científic  
de Barcelona 
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