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PLA ESTRATÈGIC DE RECERCA I INNOVACIÓ EN SALUT (PERIS) 2022-
2027  
 
El DOGC núm. 8748, de 8 de setembre, publica l’ACORD GOC/179/2022, de 6 de setembre, pel 

qual s’aprova el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2022-2027. 

 

L’Annex de l’Acord de Govern es pot trobar a la pàgina web del Departament de Salut 

(www.gencat.cat/salut) i està a disposició a la Direcció General de Planificació en Salut.  

 

El desenvolupament d’aquest PERIS, té com a finalitat aportar solucions als problemes de salut 

dels ciutadans i està condicionat a les disponibilitats pressupostàries de cada any. La disposició 

pressupostària inicial serà de 52,5 milions d’euros, que suposa un increment de quasi un 60% 

respecte del pressupost del primer any del PERIS 2016-2020. Està previst un increment anual 

d’entre 2 i 3 milions d’euros. 

 

L’objectiu general del PERIS 2022-2027 és desenvolupar un sistema integral de recerca i 

innovació d’excel·lència per promoure i protegir la salut i el benestar dels ciutadans, i es concreta 

en els següents objectius estratègics.  

 

• OE1. Generar recerca integrada de qualitat que garanteixi l’excel·lència del nostre sistema de 

salut a escala internacional. 

• OE2. Impulsar i consolidar una recerca clínica d’excel·lència incloent nous recursos físics, 

humans i econòmics per ser competitius envers altres països avançats. 

• OE3. Desenvolupar recerca i innovació tecnològica i facilitar-la als investigadors per superar 

els límits del descobriment científic i estimular la innovació.  

• OE4. Atreure i fidelitzar talent en tots els àmbits del sistema de recerca de salut i en totes les 

etapes professionals, reconeixent i valorant tota la força de treball necessària per oferir 

recerca i innovació d’alta qualitat. Oferir les condicions per atendre la diversitat i assegurar que 

el talent femení no està suboptimitzat.  

• OE5. Garantir que el sistema de recerca i innovació en salut de Catalunya tingui accés a les 

infraestructures essencials per dur a terme investigacions innovadores i generar impacte 

econòmic i social.  

• OE6. Reforçar la política de gestió i accés a dades clíniques, dades -òmiques, 

bioimatges/imatges cíniques i mostres biològiques.  

• OE7. Promoure un ecosistema d’innovació en l’àmbit de la salut, la biomedicina i la 

biotecnologia, promovent la col·laboració transversal i transdisciplinar de manera sistèmica 

entre els seus agents clau a través de nous mecanismes de col·laboració (aliances, 

partenariats, corredors d’innovació, hubs, etc). 

• OE8. Incentivar la participació dels pacients, la ciència oberta i les bones pràctiques 

científiques.  

 
 
 
 
 

http://www.gencat.cat/salut


 
 

  

IMP-P-001 

   

Els eixos vertebradors d’aquest PERIS són: 
 

• Eix transversal. Promoure un ecosistema de recerca responsable i transformador.  

• Eix estratègic 1. Generar recerca d’excel·lència integrada. 

• Eix estratègic 2. Desenvolupar recerca i innovació tecnològica. 

• Eix estratègic 3. Atreure i fidelitzar talent. 

• Eix estratègic 4. Accés a infraestructures científiques i tècniques.  

• Eix estratègic 5. Reforçar la política de gestió i accés a dades 

• Eix estratègic 6. Promoure un ecosistema d’innovació en l’àmbit de la salut. 

 
 
Cada eix es composa a la seva vegada en diferents programes.  
 
 
Barcelona, 8 de setembre de 2022. 
 
 


