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Malalties minoritàries. Fets:

� Les malalties minoritàries 
representen un gran impacte de 
salut i una càrrega de malaltia.

� 7.000 malalties minoritàries (80% 
són d’origen genètic).

� 27-30 milions de persones 
afectades a Europa.

� Cròniques i/o de risc vital.
� Manca d’informació, coneixement o 

història natural.
� Absència de diagnòstic precoç i 

d’atenció mèdica adequada.

Recerca en malalties minoritàries
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Malalties minoritàries. Debilitats:

� Gran nombre de malalties.
� Petit nombre de pacients per 

malaltia.
� Dispersió de pacients arreu del 

món.
� Heterogeneïtat clínica.
� Dificultats en la recollida 

d’informació clínica i mostres 
biològiques.

� “Poc interès” de les companyies 
farmacèutiques.



Història natural

Recerca en malalties minoritàries. Necessitats
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Claus temàtiques

Captació i 
estabilització del 

talent

Potenciació 
capacitats de recerca 

dels professionals

Generació de 
coneixement científic

Potenciació de 
l’activitat en xarxa



5,499
RESEARCHERS

8,716
EMPLOYEES

780
RESEARCH GROUPS
WORKING ON LIFE 

SCIENCES

NEW INITIATIVES AND GROUPINGS 2015:

Barcelona Institute of 
Science and TechnologyBIST

+ +

@biocat_en @biocat_es @biocat_cat #BioRegionCatalonia



Source: Farmaindustria, IASIST 
(2015)

1ST POSITION 
PERFORMING CLINICAL 

TRIALS

(27.3 %)

11
OUT OF THE TOP20 

BEST HOSPITALS IN 

SPAIN ARE LOCATED 

IN CATALONIA

CATALONIA, 
THE FOREMOST 
REGION IN SPAIN

IN TERMS OF 
CLINICAL 

RESEARCH 
(2004-2011)



With 27 grants per million
inhabitants, Catalonia ranks 4th

in the European Research Area
and 2nd in the European Union

COUNTRY ERC GRANTS PER MILLION INHABITANTS (2007-
2015)
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EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC) CALLS ARE THE 
MOST RESTRICTIVE AMONG EU'S CALLS (LESS THAN 
10% APPLICATIONS ARE AWARDED)





� Creixement important del nostre sistema de 
recerca en l’àmbit de la salut.

� Catalunya         líder europeu en recerca en salut.

� Conscienciació de la societat catalana de la 
importància de la recerca.

� Fragilitat del sistema, especialment de la generació 
i el manteniment del talent.
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� El PERIS 2016-2020 és l’estratègia de recerca i innovació de 
l’estructura assistencial de Catalunya.

� El PERIS 2016-2020 està alineat amb el Pla de Salut 2016-2020.

� Elaborat amb consens de tot el sistema: participació pacients.

� El Consell Assessor en Política de Recerca i Innovació en Salut.
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� Instrumentalment el PERIS s’operativitza a 
través de dos vectors:

�Finançament estructural als centres de recerca 
en salut de Catalunya.

�Convocatòria d’ajuts en règim de concurrència 
competitiva (20.5 M Euros 2017-2019)
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- L’ús i la difusió de les tecnologies de la informació com a eix vertebrador d’un espai global 
de e-Health per al desenvolupament d’activitats en les àrees de l’epidemiologia, la salut 
pública, la capacitació dels pacients i els serveis de salut, incloent aquelles que permeten 
teràpies i seguiment a domicili.

- Els problemes de salut crònics prevalents com ara l’obesitat, la diabetis i les malalties 
cardiovasculars, les malalties respiratòries  i el seu tractament personalitzat, les patologies 
psiquiàtriques, el malalt fràgil i amb comorbiditats i, en general, les malalties relacionades 
amb l’envelliment de la població, en particular les malalties degeneratives. La població de 
pacients crònics representa el 20%-25% del total i consumeix el 65%-70% del recursos de 
salut.

- Les malalties minoritàries i malalties específiques de l’àmbit infantil i de la dona.

- Desenvolupament de models centrats en la persona en contextos multiculturals, amb 
situacions de fragilitat o pèrdua d’algunes funcionalitats.



Estratègia operativa
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Objectius estratègics

Objectiu 1. Promoure la participació dels pacients i, en general, de la ciutadania de Catalunya 
en les polítiques de recerca i innovació del sistema de salut de Catalunya.

Objectiu 2. Incrementar la qualitat de la recerca que es fa en l’àmbit de la salut per garantir 
l’excel·lència del nostre sistema de salut.

Objectiu 3. Intensificar les capacitats de translació del coneixement generat pels investigadors 
i tecnòlegs als processos assistencials en les àrees de la prevenció, el diagnòstic i el 
tractament dels processos patològics i en la promoció de la salut.

Objectiu 4. Enfortir les capacitats i el lideratge internacional dels centres de recerca en salut de 
Catalunya.

Objectiu 5. Potenciar la formació i l’ocupabilitat de científics i tecnòlegs en el sistema de salut 
de Catalunya i enfortir les capacitats científiques dels professionals de la salut.

Objectiu 6. Integrar les polítiques de recerca i innovació en salut amb les altres d’existents a 
Catalunya.

Objectiu 7. Potenciar el paper del sistema de salut de Catalunya com a agent d’innovació 
creant mecanismes per accelerar la transferència de coneixement al sector productiu.

Objectiu 8. Promoure la divulgació científica i el coneixement crític dels avenços científics en 
l’àmbit de la salut.
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Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación 

Àrees Temàtiques

CÀNCER
15%

CARDIOVASCULARS
9%

NEUROLÒGIQUES
17%

INFECCIOSES
11%

GENÈTIQUES
8%

EPI, S.PÚBLICA
13%

PEDIATRIA
5%

BIOENGINYERIA
2%

CRÒNIQUES
12%

ENDOCRINES
8%
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Programes de recerca orientats



Convocatòria d’ajuts en règim de 
concurrència competitiva

� Pressupost 2016:  20 M

� Màxim rigor en la gestió del procés             AQuAS

� Fonamentada sobre:
�Persones
�Coneixement

20



Propostes presentades en l’àmbit de Malalties Minor itàries

PERIS-Convocatòria 2016

� Implementació de la Medicina Personalitzada basada en la Genòmica
en Malalties Minoritàries Neurològiques no Diagnosticades.

� Recerca en Demències genèticament determinades i minoritàries.
� Aproximacions terapèutiques per les malalties mitocondrials: teràpia 

gènica i farmacològica per defectes en la replicació del DNA 
mitocondrial.

Variant genètica rara:
� Estudi del paper de les variants genètiques rares en l'arquitectura 

genètica de la malaltia d'Alzheimer
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Consell Assessor de Polítiques
De Recerca i de Salut (CAPRIS)

-Màxim òrgan d’assessorament al Departament de Salut en el desenvolupament 
de les seves polítiques en les àrees de la recerca i la innovació.

-Funcions:
-Assessorar, des d’una posició d’independència, al titular del Departament i al de la
Direcció de Recerca i Innovació en tot allò que faci referència a les polítiques de
recerca i innovació en el sector Salut.
-Proposar actuacions i activitats destinades a fomentar la implementació dels 
objectius del PERIS 2016-2020.
-Ser consultat sobre la proposta del Pla d’Actuació del PERIS 2016-2020.
-Ser informat del Pla Financer del PERIS 2016-2020.
-Elaborar informes i propostes en matèria de Recerca i Innovació en Salut a 
requeriment del Departament de Salut.
-Conèixer els informes elaborats pel SARIS respecte de l’evolutiu de resultats de les 
diferents Accions Instrumentals del PERIS 2016-2020.
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Situació de partida:
Un important percentatge de casos d’afectats per MM  no té un diagnòstic clínic 
tancat, ni molt menys una caracterització molecular  de l’etiologia. Aquest és un 
problema cabdal que dificulta la derivació i atenci ó correcta per part del Sistema 
Sanitari.
Objectiu General:
El projecte pretén capacitar al Servei Català de Sa lut d’una estrucutura
col·laborativa per l’aplicació de la Medicina Genòmi ca a l’atenció dels afectats 
de Malaties Minoritàries (MM).
Objectius específics:
• Explotar la capacitat diagnòstica de la genómica a  l’àrea de les MM
• Implementar en la pràctica clínica una plataforma  d’anàlisi i d’interpretació de 
dades (RDCat) que permeti tenir un registre dels pa cients amb MM
• Estandarditzar els processos d’anàlisi i integrac ió de dades clíniques i 
genòmiques
• Identificar les variants genètiques responsables de la malaltia en pacients amb 
MM no diagnosticades (MMnoD)
• Avançar en la incorporació de les dades genòmique s com a base per una 
Medicina Personalitzada de les MM
• Formació en Medicina Genòmica



Consell Assessor de Polítiques
De Recerca i de Salut (CAPRIS)

Composició

-El CAPRIS tindrà una composició d’entre 8 i 14 membres entre els
quals hi haurà científics de reconegut prestigi internacional en les
Ciències de la Salut i altres agents del Sector.

-Estarà presidit per un/a científic/a que, en la seva trajectòria
professional hagi realitzat aportacions extraordinàries a la recerca de la
Salut, i que tingui un reconegut lideratge.

-Representants del Consell Consultiu de Pacients per garantir que la
veu dels pacients i, per tant, la veu dels ciutadans, està representada en
el màxim òrgan d’assessorament en polítiques de recerca i salut



salutweb.gencat.cat
canalsalut.gencat.cat


