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― Aquesta actualització estratègica del sector de Salut Mental a Catalunya ha identificat 94 empreses pertanyents al sector de la

Salut Mental, amb una facturació agregada relacionada amb la Salut Mental de 225 M€ i que donen feina a més de 864 treballadors

(2015). Els 225 M€ de facturació representen el 0,11 %del total del PIB català (2015).

― Per la seva banda, el sector públic té un pressupost de 462,5 M€ i 185 Centres de Salut Mental a Catalunya.

― La suma de la facturació del sector públic (67%) i privat (33%) és de 687 M €, que significa el 0,34% del total del PIB català (2015).

― El 90% de les empreses identificades tenen el centre de decisió a Catalunya. El sector de serveis privats té també una alta presència a

nivell català, tot i que és la indústria farmacèutica la que factura més (85%). La indústria farmacèutica, tot i tenir una facturació molt

elevada, presenta sobretot divisions comercials a Catalunya. Destaquem els centres de serveis privats (cadenització) en l’àmbit de la

drogodependència i trastorns alimentaris. A més a més, en aquest sector, es detecta un gran nombre d’start-ups dedicades a Digital

Health.

― A Catalunya hi ha una forta concentració d’entitats públiques (hospitals, centres de formació i de recerca, serveis socials...),

omnipresents i amb un pressupost tancat.

― Coexisteixen diverses iniciatives i entitats relacionades amb el sector de la Salut Mental a Catalunya: Administracions públiques

que impulsen projectes i iniciatives, clústers organitzats, universitats, centres tecnològics i altres agents.

― A Catalunya es duen a terme diverses xerrades o meetings relacionats amb el sector de la Salut Mental: ECNP Congress 2018,

European Meeting on WMH.

RESUM EXECUTIU (I)

El sector de la Salut Mental a Catalunya 
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― D’acord amb aquesta actualització estratègica, les tendències globals més destacades que afecten al sector de Salut

Mental i que poden generar oportunitats de negoci es detecten en els serveis vinculats amb la Digital Health, els serveis

mèdics privats i el wellbeing.

― A nivell d’innovació, es donen avenços en tecnologies relacionades amb el sector de la Salut Mental en els àmbits de la

imatge mèdica funcional (imatge 3D) així com en la digitalització de la cadena de valor.

― Pel que fa als reptes tecnològics del sector, cal destacar-ne alguns vinculats amb: 1) la qualitat d’imatge mèdica 3D; 2) el

desenvolupament de programes i sistemes informàtics pel tractament a distància (telemedicina); 3) el desenvolupament

de la intel·ligència artificial per la predicció i sistemes de suport de la decisió pels psiquiàtrics; 4) el desenvolupament

d’aplicacions basades en realitat augmentada per ajudar a la gent a superar fòbies així com 5) el desenvolupament

d’algoritmes d'identificació de soroll per prevenir accidents a casa per pacients amb demència.

― Finalment, els principals reptes als quals s’enfronta el sector de la Salut Mental a Catalunya deriven de la singularitat

d’aquest sector al nostre territori. En aquest sentit, es recomanen iniciatives per connectar millor la recerca universitària

amb la recerca hospitalària, millorar la competitivitat i el grau d’internacionalització de les cadenes de centres privats i

plantejar reptes conjunts entre la indústria de l’esport, les TIC, l’alimentació i el wellbeing en general.

RESUM EXECUTIU (II)

El sector de la Salut Mental a Catalunya 
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La salut mental es defineix com un estat de benestar en el qual el individu és conscient de les  seves pròpies 

capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de forma productiva i fructífera i és capaç 

de fer una contribució a la seva comunitat  (OMS, 2013).

S'entén per pacients amb problemes crònics de salut mental i addiccions (PCSMA) els que presenten trastorn 

esquizofrènic, esquizo-afectiu, delirant crònic, esquizo-típic, delirant crònic compartit, bipolar, 

depressiu major, depressiu major d’episodis recurrent, psicòtic atípic, del límit de la personalitat, 

obsessiva compulsiu; addicció a l’alcohol, cocaïna, heroïna i opiacis; trastorn autístic, de la conducta 

alimentària; agorafòbia amb trastorn de pànic, o retard mental amb trastorn de la conducta. (CatSalut).

Des d’un punt de vista pràctic en aquest estudi es considera com “salut mental” les malalties que són objecte 

de tractament per part de la psiquiatria i/o la psicologia, tot i que ampliem en molts casos el perímetre a una 

concepció més holística que va més allà de la malaltia en molt casos.

Què contemplem dins de l’estudi?

Indústria farmacèutica i de tecnologia mèdica,...

Universitats, centres de recerca, instituts, centres tecnològics

Hospitals, asseguradores, centres mèdics

Centres socials i centres d’inserció laboral,...

Plataformes tecnològiques i de transferència, espais d’innovació,...

El sector de la Salut Mental a Catalunya 

DEFINICIÓ GENERAL DEL SECTOR I ABAST DEL MAPEIG
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Sector Salut Mental

Sector Privat Sector Públic

• 225 Milions d’€ en facturació

• 0,11% del PIB Catalunya 

(2015)

• 94 empreses

• 864 treballadors

• 33% del total

• 462 Milions d’€ en facturació

• 0,23% del PIB Catalunya (2015)

• 185 centres (salut mental adults, infantil i 

juvenil, drogodependències)

• Més de 6.900 places (aguts, subaguts, 

llarga estada, hospitalització...)

• 67% del total

• 687 Milions d’€ en 

facturació

• 0,34% del PIB Catalunya 

(2015)

El sector de la Salut Mental a Catalunya 

QUANTIFICACIÓ DEL SECTOR
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Administració Pública (Departament de Salut, Afers socials, Ensenyament...)
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El sector de la Salut Mental a Catalunya 
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CLIENTSCENTRES DE SERVEIFABRICANTS/ 

INDÚSTRIA

CADENA DE VALOR I MAPA D’AGENTS - EXEMPLE IL·LUSTRATIU D’EMPRESES 

FORMACIÓ I 

R+D+i SERVEIS SANITARIS

SERVEIS NO SANITARIS

PACIENT

FAMILIA

EMPRESA

SOCIETAT

VC/BAN Serveis TIC / enginyeries Advocats / consultors Contract manufactures

Administració Pública (Departament de Salut, Afers socials, Ensenyament...)

Associacions empresarials, Clústers Fires i congressos especialitzats Revistes i publicacions del sector

XARXA PRIVADA DE SM

A
S

S
E

G
U

R
A

N
C

E
S

EMPRESES 
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El sector de la Salut Mental a Catalunya 
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CENTRES DE SERVEIFABRICANTS/ 

INDÚSTRIA SERVEIS SANITARIS

SERVEIS NO SANITARIS

SERVEIS 

SOCIALS
INSERCIÓ 

LABORAL

XARXA PRIVADA DE SM

HOSPITALS 

PRIVATS

SERVEIS MÈDICS 

PRIVATS

INDÚSTRIA 

FARMACÈUTICA

TECNOLOGIA MÈDICA

DIGITAL HEALTH

El sector de la Salut Mental a Catalunya 

SEGMENTACIÓ DE LA CADENA DE VALOR I MAPA D’AGENTS (SECTOR PRIVAT) 
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QUANTIFICACIÓ DEL SECTOR  PER SEGMENTS DE NEGOCI (SECTOR PRIVAT)

SEGMENTACIÓ #EMPRESES %
FACT. SALUT MENTAL 

(milions d'euros)
% FACT. # TREB. % TREB.

DIGITAL HEALTH

34 35% 3,55 € 1,5% 87 10%

INDÚSTRIA FARMACÈUTICA

12 13% 190,33 € 84,6% 350 40%

TECNOLOGIA MÈDICA

7 9% 0,233 € 0,11% 13 2%

CENTRES DE SERVEIS PRIVATS

41 43% 30,78 € 13,7% 413 48%

TOTAL 94 100% 224,90 € 100% 864 100%

**Classificació realitzada en funció de la línia de negoci principal de les empreses

*** L’estimació de facturació en Salut Mental s’ha realitzat a partir d’entrevistes, trucades telefòniques o fonts secundàries com, per exemple, la pàgina web de l’empresa

El sector de la Salut Mental a Catalunya 
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PRINCIPALS EMPRESES DEL SECTOR PER SEGMENTS DE NEGOCI (PART PRIVADA) 

**Classificació realitzada en funció de la línia de negoci principal de les empreses

*** L’estimació de facturació en Salut Mental s’ha realitzat a partir d’entrevistes, trucades telefòniques o fonts secundàries com, per exemple, la pàgina web de l’empresa

El sector de la Salut Mental a Catalunya 

SEGMENTACIÓ

DIGITAL HEALTH

INDÚSTRIA FARMACÈUTICA

TECNOLOGIA MÈDICA

CENTRES DE SERVEIS PRIVATS



El sector de la salut mental a Catalunya| Anàlisi d’Oportunitats febr.-18 | 13

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

nov.-17

SEGMENTACIÓ DEL SECTOR DE LA SALUT MENTAL PRIVAT
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CENTRE DE DECISIÓ / TIPUS D’ACTIVITAT A NIVELL LOCAL

El sector de la Salut Mental a Catalunya 
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INDÚSTRIA FARMACÈUTICA RELACIONADA AMB LA SALUT MENTAL A CATALUNYA

Residual 
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de negoci 
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CENTRE DE DECISIÓ / TIPUS D’ACTIVITAT A NIVELL LOCAL

2

3

43

Indústria Farmacéutica

• Core Business: Empreses on la seva principal activitat econòmica és la Salut Mental, estimem un 90% de la seva facturació.

• Divisió de negoci: Empreses on tenen una divisió dedicada al sector, tot i que la gran majoria està relacionat amb el SNC (Sistema Nerviós Central), estimem un 20% de la seva facturació

• Residual: Empreses on tenen pocs productes relacionats amb la Salut Mental, estimem un 1% de la seva facturació

• (*)    Algunes empreses no tenen dades

Activitat

• Malgrat que la 

indústria 

farmacèutica és el 

segment dins de la 

salut mental que 

més factura 

(~190M€), l’activitat 

que les empreses 

realitzen a Catalunya 

és majoritàriament 

comercial.

• En el cas de les “big

farma catalanes” la 

salut mental no està 

en el seu focus 

estratègic.
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CENTRE DE DECISIÓ / TIPUS D’ACTIVITAT A NIVELL LOCAL

3

1

1 2

Activitat

TECNOLOGIA MÈDICA RELACIONADA AMB LA SALUT MENTAL A CATALUNYA

• Core Business: Empreses on la seva principal activitat econòmica és la Salut Mental, estimem un 90% de la seva facturació.

• Divisió de negoci: Empreses on tenen una divisió dedicada al sector, tot i que la gran majoria està relacionat amb el SNC (Sistema Nerviós Central), estimem un 20% de la seva facturació

• Residual: Empreses on tenen pocs productes relacionats amb la Salut Mental, estimem un 1% de la seva facturació

• (*)    Algunes empreses no tenen dades

• Facturació residual 

en l’àmbit de la 

tecnologia mèdica.

• Petites empreses 

start-ups en la 

majoria dels 

casos.

• Existència 

divisions 

comercials 

d’empreses 

multinacionals que 

“gestionen” la 

imatge mèdica en 

general (no es 

poden considerar 

empreses de salut 

mental com a tals).

Tecnologia mèdica
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CENTRE DE DECISIÓ / TIPUS D’ACTIVITAT A NIVELL LOCAL

Activitat

DIGITAL HEALTH RELACIONAT AMB LA SALUT MENTAL A CATALUNYA

• Core Business: Empreses on la seva principal activitat econòmica és la Salut Mental, estimem un 90% de la seva facturació.

• Divisió de negoci: Empreses on tenen una divisió dedicada al sector, tot i que la gran majoria està relacionat amb el SNC (Sistema Nerviós Central), estimem un 20% de la seva facturació

• Residual: Empreses on tenen pocs productes relacionats amb la Salut Mental, estimem un 1% de la seva facturació

• (*)    Algunes empreses no tenen dades

1

17

6

10

• Gran nombre 

d’start-ups i 

iniciatives 

desenvolupades en 

aquest àmbit des 

dels hospitals i 

centres de recerca.

• Existència d’un 

centre d’innovació 

en digital health a 

Catalunya d’una 

multinacional 

asseguradora.

Digital Health
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CENTRE DE DECISIÓ / TIPUS D’ACTIVITAT A NIVELL LOCAL

Activitat

• Core Business: Empreses on la seva principal activitat econòmica és la Salut Mental, estimem un 90% de la seva facturació.

• Divisió de negoci: Empreses on tenen una divisió dedicada al sector, tot i que la gran majoria està relacionat amb el SNC (Sistema Nerviós Central), estimem un 20% de la seva facturació

• Residual: Empreses on tenen pocs productes relacionats amb la Salut Mental, estimem un 1% de la seva facturació

• (*)    Algunes empreses no tenen dades

Hospitals Privats amb 

llits de psiquiatria

Serveis Sanitaris Privats
26

1

5

• Gran nombre 

d’empreses (moltes 

d’elles cadenitzades) 

en l’àmbit dels 

trastorns de 

l’alimentació/conducte 

i el tractament de 

drogodependències.

• “Podríem dir que en 

aquests dos àmbits 

anteriors Catalunya és 

líder a nivell 

Espanyol”.

Servei no Sanitari Privat

9

SERVEIS (NO)SANITARIS I HOSPITALS PRIVATS RELACIONATS AMB LA SALUT MENTAL A CATALUNYA
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CENTRE DE DECISIÓ / TIPUS D’ACTIVITAT A NIVELL LOCAL

Activitat

SEGMENTACIÓ DEL SECTOR DE LA SALUT MENTAL PRIVAT A CATALUNYA

• Core Business: Empreses on la seva principal activitat econòmica és la Salut Mental, estimem un 90% de la seva facturació.

• Divisió de negoci: Empreses on tenen una divisió dedicada al sector, tot i que la gran majoria està relacionat amb el SNC (Sistema Nerviós Central), estimem un 20% de la seva facturació

• Residual: Empreses on tenen pocs productes relacionats amb la Salut Mental, estimem un 1% de la seva facturació

• (*)    Algunes empreses no tenen dades

9
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1

17

6

10

3

1

1 2

2

3

4
3

26

1

• La gran majoria 

d’empreses catalanes 

on el seu “core

business” és la SM, són 

empreses de serveis. 

• La indústria 

farmacèutica tot i te una 

facturació molt elevada, 

són divisions 

comercials. 

• Destaquem els centres 

de serveis privats 

(cadenització) en l’àmbit 

de la drogodependència 

i trastorns alimentaris.

• Gran nombre de start-

ups dedicades a Digital 

Health.

Servei no Sanitari Privat

Hospitals Privats

Serveis 

Sanitaris Privats Digital Health

Tecnologia mèdicaIndústria  Farmacéutica
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QUANTIFICACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

DISPOSITIUS 2016

CENTRE DE SALUT MENTAL D’ADULTS 73

CENTRES DE SALUT MENTAL INFANITIL I JUVENIL 51

PLACES D’AGUTS 902

PLACES DE SUBAGUTS 593

PLACES DE LLARGA ESTADA 2.231

PLACES D’HOSPITAL DE DIA D’ADULTS 660

PLACES D’HOSPITALS DE DIA D’ADOLESCENTS 486

PLACES DE CENTRE DE DIA D’ADULTS 1.790

CENTRES D’ATENCIÓ I SEGUIMENT A LES DROGODEPENDENCIES 61

PLACES DE DESINTOXICACIÓ 64

PLACES DE PATOLOGIA DUAL 110

PLACES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA PENITENCIARIA 107

Font: Departament de Salut

• El sector públic té una presencia molt significativa en el sector de la Salut Mental 

• La Conselleria de Salut calcula que té una despesa en Salut Mental de 60€ l’any per habitant, que  

aproximadament són uns 460,5 Milions € (5% del total de la compra de CatSalut)

• Afers Socials i Ensenyament tenen un pressupost d’aproximadament 2 Milions € dedicats a Salut Mental

El sector de la Salut Mental a Catalunya 
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2. Principals dades 

mundials del 

sector
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Principals dades mundials del sector

Font: Behavioral Rehabilitation Market Size and Forecast By Application (Anxiety, Mood, Substance Abuse, Personality, Attention Deficit Disorders), By Healthcare Settings (Inpatient, Residential, 

and Outpatient), And Trend Analysis From 2014 - 2025

El mercat de rehabilitació conductual creix de manera constant i regular 

Anxiety Disorders: trastorns ansietat, trastorn obsessiu-compulsiu, estrès post-traumàtic, estrès 

agut….

Mood Disorders: trastorns depressius i bipolars

Substance Abuse Disorders: drogodependències, alcoholisme... 

Personality Disorders: trastorns estranys, dramàtics ,emocionals i ansiosos.

Attention Deficit Disorders: TDA

(No s’han trobat dades mundials per regions).

• Mercat Mundial (2015): 188,1 BnUS$

• Mercat Mundial (2025): 313,9 BnUS$

• El mercat mundial està dominat per Amèrica del Nord. A 

més, l'augment de la competència en proveïdors privats 

d'assegurances té un impacte directe positiu en l'augment 

del nombre de pacients que busquen tractaments.

• Es preveu que a Europa s’exhibeixi el creixement més 

ràpid durant els pròxims anys. S'espera que factors com el 

creixent nombre d'instituts privats i, posteriorment, la 

creixent competitivitat, impulsin el creixement a la regió. 
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Principals dades mundials del sector

Font: Behavioral Rehabilitation Market Size and Forecast By Application (Anxiety, Mood, Substance Abuse, Personality, Attention 

Deficit Disorders), By Healthcare Settings (Inpatient, Residential, and Outpatient), And Trend Analysis From 2014 - 2025

La creixent prevalença de trastorns del comportament 

L'acceptació social dels trastorns del comportament 

Creixement dels instituts que ofereixen aquests serveis (fusions i 

adquisicions, així com ampliacions regionals)

L'augment de la consciència de les opcions terapèutiques disponibles

El mercat de rehabilitació conductual creix de manera constant i regular 
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3. Tendències 

globals del sector 

de la Salut Mental
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DIGITAL HEALTH 

SERVICES

• Diagnòstic, tractament (i 

seguiment) a distància

• Medicina 

predictiva/preventiva

• Emmagatzemament, 

transmissió i 

interoperabilitat

SERVEIS MÈDICS 

PRIVATS

• Aparició i creixement de 

cadenes en l’àmbit dels 

trastorns de l'alimentació i 

conducta, i desintoxicació 

de drogues

WELLBEING

• Moodfood

• Esport – noves apps

• Teràpies alternatives –

yoga, meditació...

• Aposta per estratègies de 

foment del benestar i la 

salut dels treballadors en 

entorns laborals

• Potenciació cognitiva

ALTRES

• Imatge mèdica funcional 

(SNC)

• Reducció de la 

hospitalització

• Millora del servei 

ambulatori

• Indústria farmacèutica 

(Reprofiling i millores en 

drug delivery)

Tendències globals del sector
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Diagnòstic, 

tractament (i 

seguiment) a 

distància 

Medicina 

predictiva/pre

ventiva

Emmagatzem

atge, 

transmissió i 

interoperabilit

at

Digital 

Health 

Services

Serveis

mèdics

privats

Wellbeing

Altres 

Tendències globals del sector

1. Aliances entre empreses de l’àmbit de la Salut amb 

empreses tecnològiques. 

2. Intel·ligència artificial per ajudar a metges (per afinar el 

diagnòstic, seguiment i tractament)

3. Mineria de dades mèdiques (per incrementar 

coneixement a nivell de diagnòstic, tractament, 

realitzar prediccions, fer diagnòstics avançats,...)

4. Productivitat de feines repetitives (radiologia)

5. Medicina remota no presencial (i seguiment per part 

d’infermeria)

6. Medicina predictiva
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Aparició i 

creixement de 

cadenes en 

l’àmbit dels 

trastorns de 

l'alimentació i 

conducta, i 

desintoxicació 

de drogues

Digital 

Health 

Services

Serveis 

mèdics 

privats

Wellbeing

Altres 

Tendències globals del sector

Clíniques de trastorns de l'alimentació (dades de EUA)

• Mercat: $2.7 bilions

• 11 milions d’Americans pateixen trastorns de l’alimentació

• Creixement anual (11-16): 6.6%

• Persones ocupades: 8,515

• Nombre d’empreses: 411

• Mercat molt fragmentat: les dues empreses més grans a l’any 2016 concentraven només 

un 10% del mercat d’EUA

• Els trastorns de l'alimentació són els que tenen el rati de mortalitat més alta dins la salut 

mental i afecte a persones normalment joves (l’edat més prevalent és entre 12-25 anys)

Clíniques de rehabilitació de drogodependència i alcohol (dades de EUA)

• Mercat: $35 bilions

• 23 milions Americans pateixen aquest tipus d’addicció, dels quals 4,1 milions són tractats.

• Creixement anual (11-16): 4.9%

• Nombre clíniques de tractament: 8.600

• La indústria mundial està molt fragmentada. 

• Importants quantitats de fusions i adquisicions, que reflecteixen la naturalesa dinàmica del mercat. 

Per exemple: l'adquisició de Medical Management Options, Inc. per Acadia Healthcare al desembre 

de 2015 i Alpha Hospitals Limited per Cygnet Health Care Limited a l'agost de 2015....
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Moodfood

Esport-
noves Apps

Teràpies 
alternatives-

ioga 
meditació...

Estratègies 
per a la salut 

dels 
treballadors 
en entorns 

laborals

Potenciació 
cognitiva

Digital 

Health 

Services

Serveis 

mèdics 

privats

Wellbeing

Altres 

Tendències globals del sector

L’alimentació pot ser un dels mitjans per arribar al benestar, per això el moviment 

“Mood food” promou una dieta equilibrada per arribar a un món feliç.

"Exercise is Medicine“ : una iniciativa global que pretén que els professionals de la 

salut recepten exercici físic als seus pacients o els deriven als professionals del 

exercici quan sigui necessari.

Moltes persones opten per enfocar les qüestions de salut des d’una òptica més 

natural i això s’ha traduït en un interès creixent per les teràpies complementàries.

Les empreses dediquen grans esforços perquè les persones estiguin còmodes i 

sanes en el treball. 

Noves app’s per la rehabilitació de malalties, l’estrès post-traumàtic, el manteniment 

de les capacitats en gent gran...
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L'ús de la tecnologia per processar i analitzar grans dades, les 

propietats esportives i les marques d'estil de vida poden aprofitar els 

dispositius per obtenir molta informació: 

1. Pot conduir als avenços en la Salut (permetre que els equips 

avaluïn millor el risc de lesió).

2. Pot conduir a mètodes cada vegada més grans per avaluar les 

actuacions de les persones.

S’estima que el mercat dels articles intel·ligents (app’s d’autogestió en 

l’àmbit del esport) arribarà als 22.667 milions d’€ l’any 2019. 

En l’ App Store i a Google Play existeixen més de 3.000 App’s per fer 

exercicis.

Digital 

Health 

Services

Serveis 

mèdics 

privats

Wellbeing

Altres 

Tendències globals del sector

La indústria esportiva es troba al precipici d'una revolució informativa

ESPORT- NOVES APPS
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Digital 

Health 

Services

Serveis 

mèdics 

privats

Wellbeing

Altres 

Tendències globals del sector

Les empreses dediquen grans esforços pel benestar i salut al lloc de treball.

L’estrès laboral afecta a un 27,6% de les persones ocupades a 

Espanya, per sobre de la mitjana europea (22%).

Moltes empreses comencen a implementar programes de 

benestar i salut corporatives, integrant noves infraestructures 

(gimnasos, espais mèdics, sales per formacions en coaching, 

nutrició, mindfulness o ioga). 

Estats Units és pionera en aquest tipus de pràctiques, amb 

exemples coneguts com per exemple : NASA, PepsiCo o 

Johnson&Johnson.

ESTRATÈGIES PER A LA SALUT DELS TREBALLADORS EN ENTORNS LABORALS
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Digital 

Health 

Services

Serveis 

mèdics 

privats

Wellbeing

Altres 

Tendències globals del sector

• La imatge 3D, també té un potencial disruptor en l'atenció sanitària. 

Els beneficis potencials de la imatge 3D són nombrosos: 

1. Estimular la innovació addicional.

2. Millorar l'accés dels pacients als dispositius de salvament.

3. Simplificar i accelerar la cadena de subministrament i el procés de 

producció.

4. Aconseguir estalvis considerables. 

Cada cop creix més el mercat hi ha més competència 

IMATGE MÈDICA FUNCIONAL (SNC)
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4. Innovació 

tecnològica
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Innovació tecnològica

Avantatges: 

• Millora l'accés d’informació dels metges i dels 

pacients

• Simplifica i accelera la cadena d’informació

• Aconsegueix estalvis considerables. 

Però...

• Elevat preu de les maquines

IMATGE MÈDICA FUNCIONAL (IMATGE 3D) DIGITALITZACIÓ DE LA CADENA DE VALOR 

Avantatges:

• Processar i integrar grans quantitats d’informació.

• Reduir la complexitat dels processos i augmentar-ne 

el control.

• Reduir costos I reducció del temps 

• Augmentar la rapidesa de resposta.

Però...

• Difícil i costosa implementació.

• Preocupacions en quant a la seguretat de les dades.

NOVES TECNOLOGIES RELACIONADES AMB EL SECTOR DE LA SALUT MENTAL
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PRINCIPALS REPTES TECNOLÒGICS

Innovació tecnològica

• Equiparar la qualitat d’imatge mèdica 3D

• Desenvolupar programes i sistemes informàtics pel tractament a distància 

(telemedicina)

• Desenvolupar Intel·ligència artificial per la predicció i sistemes de suport de la decisió 

pels psiquiàtrics

• Desenvolupar aplicacions basades en realitat augmentada per ajudar a la gent a 

superar fòbies.

• Desenvolupar algoritmes d'identificació de soroll per prevenir accidents a casa per 

pacients amb demència 
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Innovació tecnològica

L’Institut Tecnològic que té com a missió col·laborar amb empreses i altres entitats per crear 

valor econòmic, social i sostenible, a través de projectes R+D i processos tecnològics des de 

la innovació i la creativitat. Format per 6 divisions de recerca i desenvolupament (Advanced 

Materials, Environmental and Biotechnologies, Devices Design and Engineering, 

Biomedicine, Safety and Sustainability i Fast Moving Consumer Goods) per oferir solucions 

tecnològiques a tots els sectors d'activitat. LEITAT col·labora amb el projecte DIALCAT, que 

estudia l'efecte de la diabetis com accelerador de la malaltia d'Alzheimer. 

EURECAT és el principal Centre Tecnològic de Catalunya resultant de la integració 

d’Ascamm, Barcelona Media, Barcelona Digital, Cetemmsa i CTM. Aplega l’experiència de 

més de 600 professionals que generen un volum d’ingressos de 42 milions d’euros i dóna 

servei a més de 1.000 empreses. Els principals serveis són R+D aplicat, serveis tecnològics, 

formació d’alta especialització, consultoria tecnològica i esdeveniments professionals tant per 

a grans empreses com per a PiME’s de tots els sectors. 

En relació amb la Salut Mental treballa amb el àmbit dels sistemes integrats de gestió 

personalitzada per donar una major qualitat de vida als pacients amb patologies cròniques    

i la teleassistència i telemedicina per a col·lectius específics (sèniors, discapacitats..)

CIT UPC posa la capacitat d'investigació universitària al servei de la innovació en les 

empreses. La Fundació CIT UPC es crea a partir de 20 Centres UPC, punters en 

investigació i transmissió de tecnologia. Aquests estan ubicats  en 4 Campus de la UPC 

Barcelona, Terrassa y Vilanova i la Geltrú. Globalment als centres membres de CIT UPC  

han generat uns ingressos totals de 12 milions d’€ en 2015 dels quals el 51% prové de 

convenis directes de col·laboració en I+D amb empreses. 

Leitat

EURECAT Centre d'Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT-UPC)

Centre de recerca multidisciplinari en enginyeria biomèdica  amb més de tres dècades 

d’experiència. És centre membre del Centre d'Innovació i Tecnològica CIT UPC. L'objectiu 

del CREB és donar suport a les necessitats de recerca , desenvolupament tecnològic, 

innovació i transferència de coneixement de les empreses, hospitals i institucions vinculades 

al camp de les tecnologies mèdiques. Treballa en entorns visuals terapèutics, les TIC per a 

la qualitat de vida en l'envelliment (detecció de la demència senil) i les persones fràgils.

CREB (Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica)

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA : R+D+I I FORMACIÓ (CENTRES TECNIO RELACIONATS AMB EL SECTOR 

DE LA SALUT MENTAL)
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Innovació tecnològica

L'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA) neix el 1985 dedicat a la Intel·ligència 

Artificial L'IIIA té com a missió principal la recerca en Intel·ligència Artificial, el 

desenvolupament i la innovació mitjançant la transferència dels resultats de la recerca a la 

societat. Per això creà l'any 2002 la UDT-IA per promoure i gestionar la col·laboració amb 

empreses i organitzacions innovadores que desitgen incrementar el valor dels seus 

productes i serveis. En el àmbit de la Salut Mental treballen amb la Intel·ligència artificial per 

la predicció i sistemes de suport de la decisió per la estimulació cognitiva i la rehabilitació de 

persones amb problemes neurològics, psiquiàtrics, demència i desordres del creixement. 

La Salle R&D vol ser un centre tecnològic de referència en  l'àmbit de les ciutats intel·ligents i 

del sector salut, impulsor de la transferència de tecnologia cap al teixit empresarial i de 

reconegut prestigi a nivell nacional i internacional per l'excel·lència de la seva investigació i 

del seu desenvolupament.La missió de la Salle R&D és impulsar l'ús de les TIC en el dia a 

dia convencional, aportant valor afegit i competitivitat a les empreses mitjançant la 

investigació aplicada i el desenvolupament de noves solucions innovadores i úniques. 

Treballen en aplicacions basades en realitat augmentada per ajudar a la gent a superar 

fòbies. Ciber seguretat: creació d'algoritmes d'identificació de soroll per prevenir accidents a 

casa per pacients amb demència 

IIIA (Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial)

La Salle Research&Development

La visió del BAPP és esdevenir un centre de referència a Catalunya i un dels millors centres 

especialitzats a nivell europeu que doni suport a la investigació acadèmica, a la indústria 

farmacèutica i alimentària en la identificació de noves dianes terapèutiques per al tractament 

de malalties genètiques i neurodegeneratives (Alzheimer...) que causen discapacitat 

intel·lectual, malalties psiquiàtriques, l'addicció a les drogues d'abús, trastorns alimentaris i 

malalties infeccioses en veterinària. A més, des del BAPP es treballa en el desenvolupament 

de noves metodologies analítiques per a la detecció de biomarcadors més específics i 

eficaços en l’àmbit de les ciències ambientals, la toxicologia, la nutrició i les neurociències. 

BAPP (Grup Bioanàlisi, Farmacologia i Proteòmica)

El Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica (TecnATox) és un centre 

d'innovació tecnològica adscrit a la Universitat Rovira i Virgili (URV). TecnATox aglutina un 

important clúster de membres de tres grups de recerca Consolidats: el Laboratori de 

Toxicologia i Salut Mediambiental, el grup d'Anàlisi i Gestió Ambiental i el grup de recerca en 

Neuro comportament i Salut. Es treballa en Neuro toxicitat, neuro degeneració , avaluació i 

intervenció en neuropsicologia i les emocions, i psicobiologia de la conducta humana.

TECNATOX (Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i 

Toxicològica) 

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA : R+D+I I FORMACIÓ (CENTRES TECNIO RELACIONATS AMB EL SECTOR 

DE LA SALUT MENTAL)



El sector de la salut mental a Catalunya| Anàlisi d’Oportunitats febr.-18 | 36

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

nov.-17

Innovació tecnològica

L'objectiu de Starlab és transformar ciència en tecnologia amb un impacte positiu a la 

societat. Les nostres principals àrees de treball són tecnologia espacial i neurociència, dues 

àrees clau al segle 21 amb un element comú: l'augment de la disponibilitat de dades. Oferim 

solucions tècniques, productes i serveis a institucions públiques, indústria i mercats.  

Som conscients de les necessitats del mercat actual: a l’àrea d’Espai (Enginyeria Espacial i 

Star2Earth) i a l’àrea de Neurociència (Unitat d'Investigació de Neurociència i Neuroelectrics, 

spin-off de Starlab) són les encarregades de crear oportunitats de negoci d’impacte a 

mercats clau, com són medi ambient, energia i salut. Treballen en el següents àmbits: 

monitorització neurològica/estimulació cerebral. Telepresència.  Detecció estat afectiu. 

STARLAB

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA : R+D+I I FORMACIÓ (CENTRES TECNIO RELACIONATS AMB EL SECTOR 

DE LA SALUT MENTAL)
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El CIBERSAM és una àrea temàtica de Salut Mental que està integrat per grups d’investigació en 

psiquiatria, neurociències i altres disciplines relacionades amb la Salut Mental. Està integrat per 23 grups 

d’investigació, dels quals hi ha 8 grups i 2 grups clínics vinculats a Catalunya: 

Innovació tecnològica

INSTITUCIÓ DESCRIPCIÓ PERSONAL

1
Agencia Estatal Consell 

Superior d’Investigacions 
Científiques

El grup de Neuro-farmacologia de sistemes estudia els elements 
neuronals implicats en la fisiopatologia i el tractament de la 

depressió, esquizofrènia i malaltia de Parkinson.
12 PERSONES

2
Hospital Clínic i Provincial de 

Barcelona
- 28 PERSONES

3
Fundació Hospital 

Universitari Vall d´Hebron -
Institut de Recerca (VHIR)

Les principals línies d'investigació es centren en: trastorns de 
neurodesenvolupament, trastorns del control dels impuls i 

conductes additives i patologia dual, psiquiatria transcultural....
18 PERSONES

4 Universitat de Barcelona

Les principals línies d'investigació es centren en: L’estudi de 
factors de risc genètic i ambiental en malaltia mental, el 

desenvolupament de nous instruments psicomètrics i 
d'avaluació clínica especialment en població infanto juvenil…..

18 PERSONES

5
Fundació per la Investigació i 

Docència Sant Joan de Deu

Les principals línies d'investigació es centren en: bases 
clíniques, cognitives i psicosocials dels trastorns mentals severs, 
epidemiologia de los trastorns mentals, psiquiatria molecular.....

26 PERSONES

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA : R+D+I I FORMACIÓ
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INSTITUCIÓ DESCRIPCIÓ PERSONAL

6
Fundació per la Investigació i 

Docència Maria Angustias
Gimenez (FIDMAG)

Les principals línies d'investigació es centren en: 
desenvolupament i aplicació clínica de les tècniques de 

neuroimatge en els principals trastorns psiquiàtrics com la 
esquizofrènia i el trastorn bipolar i el desenvolupament 

d’assajos clínics, tant farmacològics com amb altres 
estratègies terapèutiques.

16 PERSONES

7 Fundació IDIBELL
Les principals línies d'investigació es centren en: trastorn 

obsessiu compulsiu, Neuroimatge....
17 PERSONES

8
Consorci Mar Parc Salut de 

Barcelona
Les principals línies d'investigació es centren en: trastorns 

afectius, psicòtics i additius.
46 PERSONES

9
Hospital Clínic i Provincial de 

Barcelona

Les principals línies d'investigació es centren en: 
epidemiologia i discapacitat associada als trastorns bipolars i 

unipolars, genètica i biomarcadors dels trastorns afectius, 
assajos clínics i innovació en psicofarmacologia...

21 PERSONES

10
Fundació Institut d’Investigació 

Sanitaria Pere Virgili

Les principals línies d'investigació es centren en: identificació 
de marcadors genètics, moleculars i hormonals de la 
esquizofrènia, identificació de marcadors genètics del 

autisme i la discapacitat intel·lectual.....

14 PERSONES

Innovació tecnològica

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA : R+D+I I FORMACIÓ
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5. Reptes 

estratègics del 

sector de la Salut 

Mental a Catalunya
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Principals reptes i oportunitats del sector

Singularitat de la realitat a 

Calalunya

• Nivell i qualitat de la recerca i de 

l’assistència en l’àmbit de la salut 

mental juntament amb un 

ecosistema emprenedor potent 

(sobretot en TICs)

• Lideratge a nivell de 

centres/cadenes privades de 

tractament de trastorns de 

l’alimentació/conducta i 

tractaments drogodependències

• Lideratge en indústria 

relacionada amb l’esport i 

l’alimentació

Oportunitats 

(key trends)

DIGITAL HEALTH 

SERVICES

SERVEIS MÈDICS 

PRIVATS

WELLBEING

Algunes àrees de Millora

• Connectar millor la recerca 

universitària amb 

l’hospitalària (incrementar el 

coneixement mutu)

• Millorar la competitivitat i el 

grau d’internacionalització 

de les “cadenes de centres 

privats”

• Plantejar reptes conjunts 

entre la indústria de l’esport, 

les TIC, l’alimentació, i el 

wellbeing en general (en 

l'àmbit privat i laboral)
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Principals reptes i oportunitats del sector

DIGITAL HEALTH SERVICES SERVEIS MÈDICS PRIVATS WELLBEING

Creixement geogràfic i reforç de la 

competitivitat

Fomentar i facilitar el creixement 

nacional i internacional per competir 

amb altres Centres privats de trastorns 

alimentaris i de drogodependències: 

• Adquisició d’empreses 

• Acords amb empreses similars 

d’altres països per competir 

conjuntament.

• Màrqueting & Comercialització 

(generació de marca, xarxa 

comercial...)

• Esport- noves Apps: 

Desenvolupar i facilitar l'ús de les noves 

Apps (poden captar molta informació i 

analitzar grans dades que poden ajudar 

tant al usuari com al especialista), 

aprofitant que Catalunya és un HUB en 

el sector de les noves tecnologies i la 

indústria de l’esport. 

Afavorir el desenvolupament de serveis 

relacionats amb el wellbeing (prevenció 

de trastorns mentals, millora del estat 

emocional, teràpies alternatives...) tant 

en àmbit laboral com personal. 

• Diagnòstic, tractament (i 

seguiment) a distancia: 

Desenvolupament de la telemedicina 

(sector emergent on diversos hospitals i 

centres sanitaris importants han adoptat 

serveis de noves aplicacions i han 

iniciat col·laboracions publico-privades).

• Suport i productivització de 

l’activitat sanitària.  

Desenvolupar la visió artificial aplicada 

al diagnòstic per imatge, mineria de 

dades per identificació de col·lectius de 

risc, afinar protocols de tractament…
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