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IIB- Sant Pau renova la seva acreditació com a institut
d’investigació sanitària
Desprès de superar amb èxit la corresponent auditoria obtenint bons resultats en tots els
indicadors de seguiment com institut sanitari acreditat, el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad ha resolt concedir la renovació de l’acreditació com a Institut
d’Investigació Sanitària (IIS) del Sistema Nacional de Salud a l’IIB-Sant Pau per un
període de cinc anys més.
A més de reforçar l’estratègia en recerca i innovació de l’Hospital de Sant Pau i l'aliança
amb les entitats del Campus Sant Pau (UAB, Fundació Puigvert, Banc de Sang i Teixits,
Agència de Salut Pública de Barcelona, EAP Sardenya, Centre Cochrane Iberoamericà i
Institut Català de Ciències Cardiovasculars) aquesta nova fita garanteix l’accés dels
investigadors de l’Hospital i de l’IIB-Sant Pau a finançament públic competitiu específic per
instituts acreditats. Entre d’altres nombroses avantatges, també permet a l’Hospital
continuar participant en les xarxes per IIS de l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) com els
Biobancs i la Red Itemas d’Innovació i incrementa la puntuació de les sol·licituds de
centres (CSUR) que es fan des de l’Hospital de Sant Pau.
El RD 339/2004, de 27 de febrer, estableix els principis a seguir per l’acreditació dels
Instituts d’Investigació Sanitaris (IIS). Sota aquest Real Decret l’IIB-Sant Pau va obtenir la
seva primera acreditació el 7 de març de 2011.
Al llarg d’aquests darrers 5 anys l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha reforçat la seva
estratègia en recerca i innovació dins de l’aliança de l'IIB-Sant Pau. Obtenint bons
resultats en tots els indicadors de seguiment com institut acreditat.
Aquesta acreditació facilita l’accés dels investigadors de l'IIB-Sant Pau a finançament
públic competitiu específic per instituts acreditats. També incrementa la puntuació en les
sol·licituds de centres (CSUR) que es fan des de l’Hospital de Sant Pau.
Al març de 2016 es va realitzar l’auditoria de reacreditació per part de l’ISCIII, com a
resultat de la qual se n’ha concedit ara la renovació de l’acreditació com institut
d’investigació sanitària a l’IIB-Sant Pau per un període de cinc anys més.
L’acreditació és vigent fins el 7 de març de 2021.
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