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Els Instituts Hospitalaris, a partir de l’activ itat inv estigadora, generen un coneixement i uns resultats que poden ser aprofitats per les
empreses. El TECNIO Facilitador et posa en contacte amb les spin-offs, amb les tecnologies en fase de llicència i amb les capacitats
tecnològiques dels Grups de Recerca .
L’Institut d'Inv estigació Biomèdica de Bellv itge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomed icina creat l’any 2004. Està participat per l'Hospital Univ ersitari
de Bellv itge i l’Hospital de Viladecans de l'Institut Català de la Salut, l'Institut Català d'Oncologia, la Univ ersitat de Ba rcelona i l’Ajuntament de l’Hospital e t d e
Llobregat. L’IDIBELL està situat al municipi de l’Hospitalet de Llobregat, al sud de Barcelona. És membre del Campus d'Excel·lència Internacional de la
Univ ersitat de Barcelona HUBc i f orma part de la institució CERCA de la Generalitat de Cataluny a. L'any 2009 es v a conv ertir en un dels cinc primers
centres d’inv estigació espany ols acreditats com a institut d’inv estigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. Un a specte f onamental de la recerca de
l’IDIBELL és la sev a proximitat al pacient, el que permet als inv estigadors identif icar quins problemes són realment prioritaris i quines solucions resulten
ef ectiv es en la pràctica clínica diària
OFERTA TECNOLÒGICA
Tecnologies: Disposem d’ 11 tecnologies disponibles per ser llicenciades de tres sectors principals: 1 de TIC , 3 de Materials Av ançats i 7 de Biotecnologia.
Spin off’s: 4 empreses activ es de Biotecnologia (VCN Biosciences, SL / xenOPAT / TRACTIVUS, ADMIT) + 2 en procés de creació (REMAB i i2W alk).
PROJECTES MÉS RELLEVANTS
Llicències. Llicències de tecnologies recents (any s 2016 i 2017):1. TEMSIROLIMUS i 2. FINGOLIMOD: reposicionament pel tractament de la X-ALD,
llicenciats a SOM-BIOTECH; 3.ANGIOGÈNESIS: tractament antiangiogènic del càncer, llicenciat a FERRER; 4.BIOMARCADORS pronòstic del càncer de
pulmó, llicenciat a BEMY GENE; 5. HLA: Tractament cel•lular pel rebuig del transplantament, llicenciat a OXFORD IMMUNOTECH; 6.EPICUP: mètode per
identif icar l’origen del càncer, llicenciat a FERRER; 7. Pròtesis traqueal, llicenciat a TRACTIVUS; 8.80 PLUS: traçabi litat d’higiene de mans, llicenciat a
SALUTISTECH; 9.Adenov irus recombinant tractament del càncer, llicenciat a VCN BIOSCIENCE
EBT’s: Èxits aconseguits per algunes spin of f s d’IDIBELL amb l’ajut de la nostra Unitat d'Innov ació: *VCNBiosciences v a ser adqu irida per Grif ols i
actualment f orma part del seu grup empresarial. *Tractiv us v a aconseguir l’ajut Neotec 2016 amb 175.000€ i un ajut FIPSE de 25.000€. Actualment acaba
d’ampliar el seu capital amb inv ersionistes “Business Angels” priv ats .
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Adreça
Av inguda Gran Via de l’Hospitalet, 199
08908 Hospitalet de Llobregat, I
Barcelonès.
Contacte
Raquel Egea Martinez
innovacio@idibell.cat
932607106
Director
Gabriel Capellá Munar
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