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1. Presentació 

 

La memòria d’activitats de l’any 2016 comprèn la descripció de l’organització i funcionament de 

l’ICIQ durant el 2016 i els canvis d’aquest any respecte a l’any anterior; la descripció de les activitats 

científiques, de formació, de transferència i de divulgació més rellevants realitzades durant l’any; i la 

descripció dels resultats obtinguts en relació a les activitats de recerca i a l’obtenció de recursos. 

La memòria també descriu els objectius establerts en el contracte programa entre la Generalitat de 

Catalunya i l’Institut Català d’Investigació Química amb data 15 de setembre de 2016 (Contracte 

programa entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’empresa 

i coneixement i la Fundació Institut Català d’Investigació Química), els indicadors fixats i els resultats 

obtinguts en cadascun dels indicadors. 
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2. L’Institut – visió general 

 

L’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) és una fundació creada l’any 2000 pel Govern de la 

Generalitat de Catalunya. 

Des de la seva creació l’ICIQ està compromès en el desenvolupament de recerca d’excel·lència a la 

frontera del coneixement en l’àrea de la química (catàlisi, fotosíntesi artificial, activació de molècules 

petites, fotovoltaica molecular i muntatges molecular funcionals, tant des d’una perspectiva 

experimental com teòrica). L’Institut també té l’objectiu de formar la nova generació de químics a 

través d’una oferta de programes educatius i formatius d’alta qualitat per a estudiants de màster i 

per a investigadors pre-doctorals i post-doctorals. Finalment, l’ICIQ està també compromès amb la 

transferència de coneixement i tecnologia a la indústria química, farmacèutica i d’energia. 

La nostra missió és liderar des de la ciència molecular, estratègies transversals per a la resolució de 

problemes social i econòmicament rellevants, tals com els relacionats amb canvi climàtic i 

proveïment sostenible de primeres matèries i energia, contribuint a la implantació d’una economia 

basada en el coneixement i a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans en la nostra àrea 

d’influència. 

Per a assolir aquests objectius, l’ICIQ defineix les següents estratègies: 

- Una selecció rigorosa dels investigadors principals (Group Leaders) d’acord amb criteris 

d’excel·lència. 

- La promoció de joves investigadors per a iniciar carreres de recerca independents. 

- Autonomia de recerca dels Group Leaders. 

- Instal·lacions d’última generació (edifici i equipament). 

- Serveis de suport a la recerca altament especialitzats: equipament científic / propietat 

industrial / transferència de tecnologia / gestió de projectes. 

- Una administració no burocràtica i eficient enfocada a donar suport a la recerca. 

- Mecanismes propis de reclutament i de desenvolupament de carrera professional per a 

Group Leaders, investigadors post-doctorals i investigadors pre-doctorals. 

- Promoció d’un entorn internacional i impulsió de col·laboracions científiques internacionals. 
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- Una organització transparent1 i sòlida amb sistemes de gestió i governança amb 

responsabilitats i mecanismes de presa de decisió clarament definits. 

La recerca de l’ICIQ es centra en dues àrees principals: Catàlisis i Energies Renovables. 

Catàlisis, en el seu sentit més ampli, és el focus de recerca principal de l’Institut. Les activitats en 

aquesta àrea cobreixen tots els aspectes d’aquesta disciplina: catàlisi homogènia, heterogènia i 

enantioselectiva; organocatàlisi; catàlisis supramolecular; el desenvolupament de nous lligands i 

catalitzadors i de processos catalítics innovadors; l’elucidació de mecanismes catalítics i el disseny i 

simulació de reactors catalítics. 

L’ICIQ veu la catàlisi com una eina clau per a la resolució de reptes social i científicament rellevants 

en les àrees de, canvi climàtic, sostenibilitat, salut i energia. L’objectiu general d’aquesta àrea de 

recerca és descobrir processos catalítics nous i útils amb aplicacions en aquests dominis. L’ICIQ 

realitza un esforç per a portar aquests processos i productes a aplicacions industrials. 

Les energies renovables: La recerca en aquest camp té l’objectiu de contribuir al desenvolupament 

de les fonts d’energies renovables des del punt de vista de la química. La recerca es centre en la 

generació d’hidrogen a partir d’aigua per processos sostenibles, el desenvolupament de dispositius 

fotovoltaics més eficients i la conversió de CO2 a combustibles líquids i matèries primeres per a la 

indústria química. 

 

  

                                                           
1 Des de l’any 2015 es disposa del portal de la transparència ICIQ (http://goo.gl/hqJBxk), per a donar 
compliment a la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
El portal recull, d’una forma entenedora, la informació pel que respecte a: a-) Informació Institucional i 
organització; b-) Informació econòmica i pressupostària i c-) Contractació i convenis. També s’inclouen altres 
documents que es considera poden ser d’interès per als ciutadans, com per exemple aquesta memòria o la 
memòria científica. 
El portal de la transparència de l’ICIQ s’actualitza sempre que es produeix un canvi de documentació rellevant i, 
com a mínim, es realitza una revisió de la informació el 31 de gener i el 31 de juliol de cada any. 
El portal disposa d’una plantilla per a facilitar la sol·licitud d’informació. 

http://goo.gl/hqJBxk


Memòria d’Activitats ICIQ 2016 

9 

3. Governança i organització 

3.1. Governança 

L’ICIQ es regeix pels següents òrgans: el patronat, el consell científic assessor (Scientific Advisory 

Board), el consell industrial assessor (Business Advisory Board) i el Director. 

El Patronat és l’òrgan superior pel que fa a la representació i governança de la fundació ICIQ. Està 

presidit pel Conseller d’Economia i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya i té el rector de la 

Universitat Rovira i Virgili (URV) com a vice-president. Incorpora fins a un màxim de 14 membres, 

inclosos el Director General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, 5 membres en representació 

de la Generalitat de Catalunya, 2 representants de la URV i 4 membres del Consell Industrial 

Assessor. 

El Consell Científic Assessor (CCA) està compost per investigadors en l’àrea de la química de 

reconegut prestigi internacional, presidit pel professor del MIT Stephen L. Buchwald (Figura 1). El 

CCA es responsabilitza del reclutament i avaluació periòdica dels investigadors principals i assessora 

el patronat i el director en l’estratègia de recerca de l’ICIQ. Garanteix que la gestió científica de l’ICIQ 

compleix estàndards internacionals. Durant el 2016 no s’han produït canvis en la composició del CCA. 

Figura 1: Membres del CCA actius el 2016 

El Consell Industrial Assessor estava format el 2016 pels següents representants de companyies 

químiques: el Sr. Juan Miguel Moreno Rodríguez, Director de tecnologia química, en substitució de 

Sr. Fernando Temprano, Director de tecnologia de Repsol, en representació de Repsol; el Dr. 

Benjamin Messeguer, responsable d’investigació i desenvolupament de Polyurethane Systems Iberia 

en substitució del Dr. J. Loma Osorio Blanch, Director General de Bayer per Espanya i Portugal, en 
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representació de Covestro2; el Sr. G. Alonso, Responsable Relacions Institucionals BASF Espanya en 

representació de BASF i el Dr. Eduard Valentí Vall, Regulatory Affairs Director & Pharmaceutical 

Quality Head & NME CM&C Head, en substitució d’Antoni Esteve i Cruells, membre del Consell del 

Grup Esteve, en representació d’ Esteve. El consell industrial assessora el Director en la transferència 

al món industrial de les tecnologies generades a l’ICIQ. Durant el 2016, s’han produït els tres canvis 

esmentats dels representants de Repsol, Covestro i Esteve. 

El Director, seguint els consells dels altres organismes de govern, defineix l’estratègia i línies 

científiques de l’ICIQ. Conjuntament amb el CCA es responsabilitza de la selecció i avaluació periòdica 

dels investigadors principals de l’ICIQ. També és el responsable de les relacions institucionals de 

l’Institut. 

 

3.2- Organització 

L’ICIQ compta amb una estructura de gestió simple i robusta liderada per un Comitè de Direcció. 

Aquest està compost pel Director (Prof. Miquel A. Pericàs), el Director Administratiu i Gerent (Dr. 

Lluís Solà), la responsable de l’Àrea de Suport a la Recerca (Dr. Gisela Colet), , el vice-director d’afers 

acadèmics (Prof. Antonio M. Echavarren), el vice-director d’afers BIST (Prof. Pau Ballester), la 

responsable de la Unitat de Projectes de Recerca / Col·laboracions Internacionals (Dra. Lorena 

Tomàs) i la responsable de Comunicació i Imatge (Sra. Ariadna Goenaga) que actua com a secretària. 

El comitè de direcció coordina els diferents aspectes de la gestió de l’ICIQ que s’organitza d’acord 

amb els següents principis bàsics: 

- Assignació racional i eficient de recursos i alt grau d’autonomia dels grups de recerca. 

- Suport administratiu i logístic complet als grups de recerca. 

- Serveis de suport a la recerca amb funcionament independent però interconnectats per a 

assegurar una operativitat òptima. 

- Sistema analític de gestió pressupostària. 

- Política activa d’obtenció de recursos competitius. 

- Política activa de transferència de coneixement i tecnologia al sector industrial i d’obtenció 

de recursos fruit de col·laboracions amb el sector privat. 

- Política activa de comunicació científica tant a nivell intern com extern i voluntat explícita de 

divulgació dels resultats de la recerca a la societat. 

Addicionalment, l’Institut compta, des de l’any 2015, amb el Comitè d’Afers Acadèmics, format pel 

Director i tres Group Leaders de l’ICIQ: els Professors A. M. Echavarren, P. Ballester i F. Maseras. La 

                                                           
2 Bayer materials Science, va canviar de nom l’any 2016 a Covestro. 
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funció d’aquest comitè és la d’assistir al Director i al Consell Científic Assessor en els processos de 

selecció de personal investigador a tots els nivells. 

 

Figura 2: Organigrama ICIQ 2016 

 

L’Institut s’organitza segons l’organigrama de la figura 2 en tres grans Àrees: Recerca, Suport a la 

recerca i Gestió i tres unitats dependents directament de Direcció: Projectes de Recerca / 



Memòria d’Activitats ICIQ 2016 

12 

Col·laboracions Internacionals, Comunicació i Imatge i, des de l’any 2016, Enfortiment Institucional. 

Cada Àrea està liderada per un responsable reportant al Director. El Director de l’ICIQ és també el 

responsable de l’Àrea de Recerca. 

 

Àrea de Recerca: Formada per 19 grups de recerca independents, cadascun dirigit per un grup líder 

(veure apartat 3.3 pels detalls). Durant l’any 2016, no s’han produït noves incorporacions ni baixes 

d’investigadors principals (Group Leaders) en l’àrea. 

Àrea de Gestió: Formada per una estructura flexible i dinàmica dissenyada per a la gestió dels 

aspectes financers, de recursos humans i d’informàtica i telecomunicacions, i responsable del 

funcionament i manteniment de l’edifici i les infraestructures de l’ICIQ. L’Àrea de Gestió és 

responsable també de les activitats de transferència de coneixement i tecnologia, de les unitats de 

desenvolupament tecnològic i de les unitats mixtes ICIQ-Indústria. 

L’Abril de 2016, es va incorporar el Sr. Xavier Blanch com a responsable 

de la Unitat de Seguretat, Salut, Medi Ambient i Qualitat (SHEQ). El 

Xavier, té la tasca d’actualitzar i executar el Pla de Prevenció de Riscos 

Laborals de l’Institut. Es pretén, sobretot, actuar sobre la minimització 

dels riscos inherents als laboratoris de recerca químics, eliminant 

pràctiques de risc, millorant la formació dels investigadors en seguretat, i 

dotant els laboratoris i als investigadors, de més i millors eines de 

prevenció de riscos. 

A mitjans d’any es va crear la Unitat d’Enfortiment Institucional, depenent 

directament de Direcció i liderada per la Dra. Sonia Sayalero. La nova 

unitat, té la missió d’aconseguir i gestionar projectes competitius 

institucionals de l’Institut. En aquests moments es responsabilitza de la 

coordinació de l’ajuda associada a l’acreditació d’excel·lència científica 

Severo Ochoa i de la renovació de l’acreditació. També coordina la xarxa 

INTECAT de grups de recerca espanyols en l’àmbit de la catàlisi, amb 

l’objectiu d’impulsar i enfortir les col·laboracions científiques en aquest 

àmbit. 

Àrea de Suport a la Recerca: Proporciona la instrumentació científica necessària per a portar a terme 

les activitats de recerca de l’Institut. També garanteix suport científic i tècnic en l’ús òptim de la 

instrumentació i les seves aplicacions. Durant l’any 2016 no hi ha hagut canvis en aquesta Àrea. 
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3.3. Àrea de Recerca 

L’Àrea de recerca de l’ICIQ està constituïda per 19 grups de recerca, cadascun liderat per un 

investigador/a principal. Els científics responsables de grup poden tenir caràcter permanent o ocupar 

una posició no consolidable del programa d'incorporació d'investigadors joves (Starting Career 

Programme). Tots ells gaudeixen de plena autonomia per a desenvolupar la seva activitat 

investigadora en temàtiques concretes dins de les àrees generals de recerca de l’Institut. A 

continuació s'enumeren els grups de recerca de l'Institut durant l'any 2016 amb una breu descripció 

del seu àmbit de recerca. 

Ballester, Pau (orcid.org/0000-0001-8377-6610): El Prof. Ballester estudia processos 

d'autoensamblatge microscòpics per construir màquines moleculars precises. A més, desenvolupa 

contenidors moleculars, unes caixes microscòpiques capaces de tancar altres molècules en el seu 

interior. Màquines moleculars com les que dissenya el Prof. Ballester van ser premiades amb el Premi 

Nobel de Química 2016. Entre les fites més importants del grup destaca la creació, en col·laboració 

amb investigadors de la URV, d'un sensor de creatinina en mostres biològiques del qual es va 

sol·licitar una patent Europea. 

Bo, Carles (orcid.org/0000-0001-9581-2922): El Prof. Bo és un dels nostres investigadors en química 

computacional. En un laboratori sense matrassos, utilitza mètodes de càlcul per ordinador per a 

estudiar l'estabilitat i la reactivitat de les molècules i calcular l'eficiència de diversos catalitzadors. A 

més, el grup del Prof. Bo utilitza tècniques innovadores per estudiar complexos més grans com els 

polioxometalats (claus en la comprensió del creixement de minerals i la fotosíntesi) i estructures 

supramoleculars. El grup del Prof. Bo va publicar el 2016 el primer article de l'ICIQ a la prestigiosa 

revista Chem, del grup Cell. 

Echavarren, Antonio M. (orcid.org/0000-0001-6808-3007): El grup del Prof. Echavarren és una 

referència mundial en catàlisi promoguda per or. Utilitzant aquest metall, milloren estratègies de 

síntesi orgànica i preparen molècules biològicament actives. Part de la investigació del Prof. 

Echavarren es centra també en utilitzar l'or per preparar poliarens, unes molècules que suposen un 

enorme repte químic i que tenen nombroses aplicacions en ciència de materials. El Prof. Echavarren 

està entre els químics més influents del món i ha estat inclòs tres anys seguits en la llista de Highly 

Cited Researchers que elabora Thomson Reuters. 

Galán-Mascarós, José Ramón (orcid.org/0000-0001-7983-9762): El Prof. Galán-Mascarós i el seu 

equip treballen en el desenvolupament de materials moleculars combinant el disseny de les seves 

propietats físiques i químiques. L'estudi d'aquests materials els permet modelar el comportament de 

proteïnes naturals com el fotosistema II, encarregat d'un dels passos claus de la fotosíntesi: l'oxidació 
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de l'aigua. A partir de gener de 2017, el Prof. Galán-Mascarós liderarà el projecte europeu A-LEAF, en 

què participen 13 prestigioses institucions europees i que ha rebut 8 milions d'euros de fons FET de 

la Comissió Europea. A-LEAF desenvoluparà un dispositiu capaç de realitzar la fotosíntesi de forma 

artificial per obtenir noves fonts d'energia neta. 

García-Suero, Marcos (orcid.org/0000-0001-9796-7768): Malgrat ser un grup petit i de molt recent 

creació, l'equip del Dr. Suero compta ja amb diverses publicacions en revistes internacionals i una 

sol·licitud de patent. La seva recerca es centra en el desenvolupament de catalitzadors que resolguin 

importants reptes sintètics de la química orgànica. Aquests mètodes es poden utilitzar en la 

preparació de molècules complexes i substàncies amb activitat biològica. 

Kleij, Arjan (orcid.org/0000-0002-7402-4764): El grup del Prof. Kleij desenvolupa mètodes per 

activar i fer més reactives molècules petites com el CO2 i altres gasos contaminants i d’efecte 

hivernacle. Utilitzant aquestes substàncies com a reactius, sintetitzen productes de valor afegit com 

fàrmacs, nous materials, o molècules per a química fina (estructures de les que se’n produeixen 

menys de 1.000 tones l'any però que tenen un valor afegit molt alt). Els mètodes desenvolupats pel 

grup del Prof. Kleij contribueixen a millorar la sostenibilitat de la nostra societat i avancen cap a una 

economia circular en què es minimitzen els productes de rebuig. 

Llobet, Antoni (orcid.org/0000-0002-6176-5272): El grup del Prof. Llobet centra la seva investigació 

en l'estudi dels mecanismes que regeixen diverses reaccions d'interès tecnològic. Combinant química 

sintètica, espectroscòpia, electroquímica i anàlisis cinètiques, el grup del Prof. Llobet intenta 

desxifrar els secrets dels metalls de transició amb alt poder catalític. Especialment, estudien com 

funcionen els catalitzadors que són capaços de dur a terme l'oxidació de l'aigua. El seu objectiu és 

trobar maneres eficients d'obtenir hidrogen, un combustible net, a partir només d’aigua i energia 

solar. 

Lloret, Julio (orcid.org/0000-0001-9173-1105): El projecte del Prof. Lloret-Fillol combina el 

desenvolupament de combustibles solars i nous catalitzadors sostenibles. Part de la seva investigació 

es centra en fotosíntesi artificial i en trobar formes de trencar la molècula d'aigua en els seus 

components elementals. El grup del Prof. Lloret-Fillol també treballa en sintetitzar catalitzadors que 

permetin aportar valor afegit a petites molècules orgàniques. 

López, Núria (orcid.org/0000-0001-9150-5941): La Prof. López treballa en química computacional, 

desenvolupant simulacions a nivell atòmic que permeten comprendre millor els mecanismes de la 

catàlisi heterogènia. El grup de la Prof. López col·labora de forma habitual amb diversos grups 

experimentals de tot el món que comproven que les seves prediccions funcionen dins d'un reactor. 

Per dur a terme l'enorme quantitat de càlculs que generen, el grup utilitza superordinadors com el 

http://orcid.org/0000-0001-9796-7768
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clúster computacional de l'ICIQ i el Mare Nostrum al Barcelona Supercomputing Center. El 2016, la 

investigació del grup de la Prof. López s'ha publicat en revistes d'altíssim impacte com Nature 

Materials. 

Maseras, Feliu (orcid.org/0000-0001-8806-2019): El Prof. Maseras aplica mètodes computacionals 

(DFT i MM) per a estudiar una enorme varietat de processos químics. Utilitzant aquestes tècniques, 

investiga els mecanismes de nombroses reaccions orgàniques i dissenya processos de catàlisi 

homogènia més eficients. El grup del Prof. Maseras col·labora amb diversos grups experimentals, 

tant de l'ICIQ com internacionals. 

Martín, Rubén (orcid.org/0000-0002-2543-0221): El grup del Prof. Martín centra la seva investigació 

en l'activació de petites molècules atmosfèriques com el CO2 i en aconseguir trencar enllaços químics 

poc reactius. Per a això utilitza sobretot catalitzadors de níquel, un metall molt abundant i barat que 

és una alternativa a substàncies més cares com el pal·ladi o el platí. Una de les aplicacions més 

recents de la investigació del Prof. Martín permet introduir carboni radioactiu en fàrmacs, facilitant 

el seu seguiment en assaigs clínics. En l'últim any, el Prof. Martín ha rebut prestigiosos premis, entre 

els quals cal destacar el Premi OMCOS,3 que mai havia rebut anteriorment un investigador espanyol. 

Melchiorre, Paolo (orcid.org/0000-0001-8722-4602): El grup del Prof. Melchiorre estudia 

organocatalitzadors (catalitzadors sense metalls) que s'activen amb llum. Aquests catalitzadors no 

només són menys contaminants per no tenir metalls sinó que a més, en activar-se amb llum, 

estalvien energia ja que no requereixen condicions de reacció extremes. El Prof. Melchiorre és un 

dels pioners en el camp de la foto-organocatàlisi. Ha aconseguit aplicar la seva metodologia en la 

síntesi de nombroses molècules orgàniques i en el desenvolupament de noves transformacions 

sostenibles. El Prof. Melchiorre ha publicat durant el 2016 el primer article científic de l'ICIQ a 

Nature. 

Muñiz, Kilian (orcid.org/0000-0002-8109-1762): El grup del Prof. Muñiz treballa en el 

desenvolupament de noves metodologies sostenibles per funcionalitzar molècules orgàniques. La 

seva recerca està centrada en l'ús de fotocatalitzadors de iode i la creació de nous enllaços carboni-

nitrogen. Les metodologies que desenvolupa, les utilitza per aconseguir síntesis totals de compostos 

naturals, un camp que suscita un gran interès en la indústria farmacèutica. 

Palomares, Emilio (orcid.org/0000-0002-5092-9227): El grup del Prof. Palomares busca materials 

nous per desenvolupar cel·les solars més eficients. Una de les seves principals línies de recerca són 

les perovskites, materials híbrids que revistes com Nature o Chemical & Engineering News consideren 

"el futur de l'energia solar". El grup del Prof. Palomares treballa també en el desenvolupament de 

                                                           
3 OMCOS: IUPAC International Symposia on Organometallic Chemistry Directed Towards Organic Synthesis 

http://orcid.org/0000-0002-5092-9227
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nous materials per a aplicacions biomèdiques. Els nous materials creats busquen ser sostenibles 

utilitzant sempre metalls abundants a l'escorça terrestre. 

Pérez-Temprano, Mónica H. (orcid.org/0000-0003-4815-7990): El grup de la Dra. Pérez-Temprano és 

el més jove de l'ICIQ. Investiga mecanismes de diverses reaccions a la recerca de respostes que 

revolucionin com entenem la química organometàl·lica. La Dra. Pérez-Temprano també treballa en el 

desenvolupament de processos catalítics sostenibles utilitzant metalls abundants com el cobalt. 

Pericàs, Miquel A. (orcid.org/0000-0001-6037-2584): El grup del Prof. Pericàs desenvolupa nous 

catalitzadors suportats amb enorme potencial en la indústria química. Aquests catalitzadors, molt 

selectius i també molt duradors, permeten dur a terme reaccions en flux continu, una solució molt 

més sostenible que la producció tradicional, en la indústria de química fina, per lots. El grup del Prof. 

Pericàs és reconegut com un dels líders mundials en catalitzadors de flux continu, i és també 

responsable de la creació d'ERTFLOW, una unitat de desenvolupament tecnològic que busca formes 

d'exportar la tecnologia creada en el laboratori a la indústria. 

Shafir, Alexandr (orcid.org/0000-0002-8127-2299): El Dr. Shafir investiga els mecanismes de 

conversió d'etilè en olefines, un camp amb moltes aplicacions en la preparació de polímers i plàstics. 

En la seva recerca, utilitza catalitzadors de crom molt selectius. Aquestes investigacions han 

desembocat en diversos acords amb la indústria i han estat reconegudes per revistes de prestigi amb 

premis com el Thieme Chemistry Journals Award. 

Urakawa, Atsushi (orcid.org/0000-0001-7778-4008): L'equip multidisciplinari del Prof. Urakawa 

desenvolupa catalitzadors heterogenis per reduir l'impacte ambiental de processos industrials. 

Utilitzant les tècniques computacionals i experimentals més punteres estudia meticulosament les 

reaccions i esbrina com optimitzar-les. Entre altres processos, el grup del Prof. Urakawa es centra en 

la conversió de CO2 a productes de valor afegit i combustibles. Aquests processos tanquen el cicle del 

carboni i permeten que la indústria i la societat avancin cap a un futur més sostenible. 

Vidal, Anton (orcid.org/0000-0001-7926-1876): El Prof. Vidal treballa en desenvolupar nous 

catalitzadors eficients i metodologies sintètiques fiables. A més, col·labora amb diverses empreses, 

entre elles Covestro, amb la que ha sol·licitat diverses patents. Entre els diferents tipus de 

catalitzadors que prepara el grup del Prof. Vidal destaquen les estructures supramoleculars, eficaces 

en reaccions com la hidroformilació, i els lligands modulars que, combinats amb rodi i iridi són molt 

eficaços en reaccions d'hidrogenació i cicloadiciones. Els mètodes del Prof. Vidal s'han utilitzat per 

preparar fàrmacs, substàncies agroquímiques i altres compostos bioactius. 

  

http://orcid.org/0000-0003-4815-7990
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3.4. The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 

El BIST va iniciar, el 2016, la definició i posada en 

funcionament de les seves activitats en les tres grans 

línies d’acció que s’havia marcat:  

• el desenvolupament de recerca combinada de les diverses disciplines dels seus centres i la 

compartició d’infraestructures científiques; 

• l’avanç en una estratègia comuna de transferència de coneixement i tecnologia;  

• i el desplegament d’una oferta conjunta i multidisciplinària de postgrau internacional 

d’excel·lència. 

Més concretament, el 2016, el BIST va llençar la primera convocatòria d’un programa de beques de 

doctorat internacional. La primera convocatòria va consistir en 10 beques, una de les quals es va 

assignar a la Sra. Nataliia Vereshchuk per a realitzar la tesi doctoral a l’ICIQ. 

També en el 2016, el BIST va posar en marxa un programa de formació en talent, dirigit a 

investigadors dels sis centres BIST, amb l’objectiu de formar els investigadors en habilitats 

complementaries a la recerca i enfortir el seu desenvolupament de carrera investigadora. Es van 

realitzar els dos cursos següents: 

From Science to Business (impartit per ESADE) – programa de formació dirigit a investigadors centrat 

en mostrar com funciona el sector industrial i com les empreses creen valor; i a fomentar 

l’emprenedoria científica com una alternativa de desenvolupament professional per a un científic. 

How to be an effective researcher (impartit per CRAC VITAE) – programa de formació dirigit a 

investigadors pre-doctorals centrat en la millora de les seves capacitats, habilitats, planificació, 

confiança en la comunicació, gestió del temps, resolució de conflictes, lideratge i assertivitat en 

relació a la realització de la tesi doctoral. 

Finalment, el setembre de 2016, el Prof. Miquel A. Pericàs es va incorporar, de forma temporal i en 

substitució de la Dra. Montserrat Vendrell, com a Director General del BIST. 
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4. Recursos humans 

Durant l’any 2016 un total de 474 persones han estat treballant a l’ICIQ (Taula 1).4 Aquestes, 

representen 339 persones comptabilitzades a jornada completa (EJC) i suposen un increment del 

12% respecte a les persones treballant a l’CIQ l’any 2015 (303 EJC pel 2015). Els increments més 

importants s’han produït en les categories d’investigadors post-doctorals i investigadors pre-

doctorals i tenen relació amb l’execució de projectes pels quals s’han obtingut ajudes competitives 

[ICIQ International Postdoctoral mobility program (ICIQ-IPMP), ajuda COFUND de la Unió Europea, i 

l’acreditació d’excel·lència Severo Ochoa del MINECO. 

La diferència entre número de persones i EJCs és important en l’Àrea de Recerca, sobretot pel que 

respecte a investigadors post-doctorals, investigadors pre-doctorals i estudiants de llicenciatura i 

màster. Tant pels investigadors pre-doctorals com pels post-doctorals, aquesta diferència s’explica 

pel fet que és troben en les etapes inicials de desenvolupament de la seva carrera investigadora, 

etapes que impliquen una gran mobilitat. Pels estudiants de llicenciatura i màster la diferència 

s’explica pel fet que les seves estades a l’ICIQ són per períodes curts ja que les compatibilitzen amb 

els estudis. 

Globalment, l’ICIQ presentava el 2016 un bon balanç de gènere, amb un 40 % de dones i un 60 % 

d’homes entre el seu personal. El balanç es manté raonablement equilibrat tant en el personal 

d’administració i gestió (57 % dones / 43 % homes) com en la part de recerca (36 % dones – 64 % 

homes). En l’àrea de recerca, el balanç de gènere es va desequilibrant a mesura que s’avança en els 

diferents nivells de la carrera científica: a nivell pre-doctoral, hi havia un 40 % d’investigadores, a 

nivell post-doctoral un 32 % d’investigadores i a nivell d’investigadors principals, el percentatge 

d’investigadores baixava fins el 10 %. 

Pel que respecte a l’origen dels investigadors, durant el 2016, un 36 % eren d’origen internacional, la 

qual cosa demostra la gran capacitat de l’ICIQ per a atreure investigadors d’arreu. Tanmateix, aquest 

percentatge ha baixat respecte al 2015 que era del 40 %. La capacitat d’atracció de talent 

internacional es dóna sobretot a nivell d’investigadors pre-doctorals i post-doctorals, però també a 

nivell d’investigadors sènior. 

En aquests moments, un 17,5 % del personal de l’ICIQ es dedica a tasques de gestió i administració, 

mentre que el 82,5 % restant està consagrat a tasques de recerca. La proporció de personal dedicat a 

tasques de recerca s’ha incrementat lleugerament respecte a l’any anterior (82% el 2015). 

                                                           
4 S’ha considerat totes les persones que han treballat a l’ICIQ durant el 2016, tant aquelles que tenen relació 
laboral amb l’Institut com aquelles persones que tenen relació laboral amb una altre institució i que s’han 
desplaçat a l’Institut per a una estada relacionada amb un projecte (aquest segon grup correspon a 
investigadors que s’incorporen a l’ICIQ en estades d’investigació de durada molt variable). 



Memòria d’Activitats ICIQ 2016 

19 

Respecte al previst en els indicadors de personal del contracte programa, la situació ha estat la 

següent. 

Número de personal del viver d’empreses: Durant l’any 2016 el viver d’empreses de l’ICIQ va 

comptar amb 33 investigadors (23 EJC), un nombre lleugerament inferior a l’any 2015, quedant 1 

investigador EJC per sota del previst en els indicadors del contracte programa que era de 24.  

 

Taula 1: Distribució del personal ICIQ del 2016 per categories laborals, gènere i origen 

Categoria 
Total Dones 

Origen 
internacional 

Número1 EJC Número1 EJC Número1 EJC 

Grup Líders Sènior 15 15,0 1 1,0 3 3,0 

Grup Líders Starting Career 
Programme 

4 4,0 1 1,0 1 1,0 

Investigadors post-doctorals 
Àrea de Recerca 

129 86,6 39 27,9 98 51,2 

Investigadors de projecte 
viver d'empreses 

33 23,0 15 8,5 9 3,2 

Investigadors pre-doctorals 171 113,3 68 45,6 80 49,7 

Estudiants/màster 20 7,8 8 2,7 5 1,3 

Tècnics de laboratori 
Grups de Recerca 

9 8,2 5 5,0 2 1,2 

Tècnics Àrea de Suport a la Recerca 25 22,1 13 10,4 5 4,6 

Total personal investigació 4062 280,0 1502 102,1 2032 115,3 

Gestió i administració 68 59,5 37 34,0 7 5,6 

Total Personal ICIQ 474 339,5 187 136,1 210 120,9 

1.) Les persones que durant el 2016 han tingut més d’una categoria professional, apareixen 
comptabilitzades en ambdues. 2.) En el total, les persones que han estat en dues categories 
professionals, només han estat comptabilitzades una vegada 

 

Durant el 2016, el Social Involvement Committe (SIC)5 s’ha consolidat positivament, potenciant la 

participació dels investigadors i altres treballadors de l’ICIQ en els següents assumptes: a) la 

negociació del calendari laboral, el seguiment del pla d’igualtat i la gestió de la bústia de 

                                                           
5 Social Involving Comittee (SIC): Grup de treball format per dos representants de cadascun dels diferents 
col·lectius de l’Institut (personal de gestió, tècnics de laboratori i de suport a la recerca, investigadors pre-
doctorals, investigadors post-doctorals i investigadors principals), amb l’objectiu de potenciar la participació 
dels investigadors i treballadors de l’ICIQ en el funcionament general de l’Institut, sobretot en aspectes 
relacionats amb la millora dels entorns laboral, social i ambiental. 



Memòria d’Activitats ICIQ 2016 

20 

suggeriments; b) la culminació definitiva del procés d’elaboració del HRS4R i presentació del pla 

d’acció a la Comissió Europea (14 de setembre de 2016); c) la participació i dinamització de les 

activitats socials entre el personal científic a través dels grups d’investigadors pre-doctorals i post-

doctorals, amb l’objectiu d’assolir un entorn de més creativitat i col·laboració científica. 

Tot i que el pla d’acció del HRS4R es va presentar el 14 de setembre de 2016, en la data d’elaboració 

d’aquesta memòria encara no es tenia resposta de la Comissió Europea al respecte i, per tant, 

l’objectiu d’obtenir l’acreditació HRS4R durant el 2016 no s’ha assolit. 

 

5. Seguretat al laboratori i prevenció de riscos laborals 

Durant el 2016, l’ICIQ ha continuat realitzant actuacions per a la correcta implantació del seu Pla de 

Prevenció de riscos laborals, amb especial èmfasi en la seguretat en els laboratoris químics. 

S’ha fet un esforç en la millora de l’estructura preventiva de l’institut on el Comitè de Seguretat i 

Salut i el col·lectiu dels 26 Coordinadors de Seguretat dels laboratoris hi han tingut un paper 

fonamental. Del treball d’aquest dos grups, n’han resultat noves propostes, canvis en la normativa de 

seguretat interna i actuacions per a la millora de la gestió de la prevenció al centre. 

També el 2016, s’ha actualitzat el pla d’emergència i s’ha continuat amb els simulacres d’evacuació 

anuals. 

Al llarg de l’any s’han realitzat els següents cursos de formació en aspectes de seguretat i prevenció 

de riscos: 

 Formació inicial en prevenció de 

riscos laborals a més de 170 

persones en català, castellà i anglès. 

 Formació específica en emergències, 

extinció d’incendis i ús d’equips de 

respiració autònoma per a 40 

persones, en col·laboració amb 

l’Escola d’Emergències, Prevenció i 

Seguretat de Catalunya. 

 Formació en primers auxilis per a 21 

treballadors en col·laboració amb la 

Creu Roja. 
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6. Equipament i infraestructures científiques 

L’equipament i infraestructures científiques d’ús comú, es gestionen des de l’Àrea de Suport a la 

Recerca de l’Institut, que garanteix el manteniment dels equips, el suport tècnic als investigadors i el 

desenvolupament de noves aplicacions. Durant l’any 2016, s’han adquirit els següents equipaments 

d’ús comú (taula 2). 

Taula 2: Equipament científic d’ús comú instal·lat als espais de l’Àrea de Suport a la Recerca 
adquirit el 2016 

Entrada Equip Unitat 

1 Impressora 3D per sinteritzat Taller Mecànic 

2 Impressora 3D FDM Taller Mecànic 

3 Scanner 3D Taller Mecànic 

4 
Segona estació d’anàlisi per a un equip de quimisorció i 
fisisorció 

Catàlisi Heterogènia 

5 
Detector per inducció a la flama (FID) per a un 
cromatògraf de gasos (GC) 

HTE CELLEX-ICIQ1 

6 
Reactor de flux en continu per a hidrogenar amb 
generació in situ d’hidrogen  

Tecnologies de 
Reacció 

7 
Sonda triple per a un espectròmetre de ressonància 
magnètica nuclear de 500 MHz 

RMN 

8 Font de ionització per a treballar a baixes temperatures 
Masses d’alta 

resolució 

1. HTE CELLEX-ICIQ: Plataforma de High throughput experimentation CELLEX-ICIQ 

Els equips més singulars adquirits durant l’any 2016 són els següents: 

 Dues impressores i un scanner 3D. Aquests tres equips ens han permès acabar d’equipar el taller 

d’impressió 3D que es va començar a posar en marxa l’any 2015. La impressora FDM, adquirida 

enguany, permet imprimir emprant tots els materials disponibles al mercat. D’altra banda, la 

impressora 3D per sinteritzat, permet treballar només amb poliamida com a material però, en 

canvi, permet imprimir peces de qualsevol morfologia. Per últim, l’scanner 3D permetrà 

accelerar els processos d’enginyeria inversa. 

 La segona estació d’anàlisi per a l’equip de fisisorció i quimisorció s’ha adquirit degut a la gran 

demanda d’aquesta tècnica a l’Institut. Amb la nova adquisició, doblant la capacitat de mostres 

de l’equip, els temps d’espera es reduiran a la meitat.  

 Reactor en flux continu per a hidrogenar amb generació in situ d’hidrogen a partir de l’electròlisi 

de l’aigua. Emprant aquest reactor, es poden dur a terme hidrogenacions de forma eficaç, 

ràpida i segura, podent reciclar el catalitzador, empaquetat en cartutxos comercials. El sistema 

permet hidrogenar sense necessitat d’una instal·lació d’hidrogen a alta pressió provinent d’una 

bombona i el sistema de detecció que això exigeix. 
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 Sonda triple per a un espectròmetre de ressonància magnètica nuclear (RMN) de 500 MHz. 

Aquesta sonda ens permet mesurar 19F de rutina, tant de forma manual com mitjançant 

l’automostrejador a l’equip de 500 MHz i permetrà, en un futur, realitzar nous experiments com 

la mesura d’espectres de 13C desacoblats de 1H i 19F. 

 Font de ionització per a un espectròmetre de masses d’alta resolució que permet treballar a 

temperatures controlades des de temperatura ambient fins a -80oC. La ionització a baixa 

temperatura permet estudiar espècies termolàbils com ara complexos no covalents o intermedis 

de reacció. 

Des de l’Àrea de Suport a la Recerca s’han organitzat les següents accions formatives amb l’objectiu 

de fomentar un bon ús de l’equipament científic de l’ICIQ i augmentar els coneixements que tenen 

els investigadors de l’Institut de les tècniques disponibles, per a, així, treure’n el màxim rendiment. 

 

 Curs teòric i pràctic sobre les tècniques d’Experimentació d’Alt Rendiment (High Throughput 

Experimentation, HTE) i les possibilitats que ofereix el laboratori d’HTE CELLEX-ICIQ. La part 

teòrica va anar a càrrec de la Dra. Ana Bellomo amb una durada de 16 hores (2 dies) i la part 

pràctica va ser impartida conjuntament per la Dra. Ana Bellomo, el Dr. Xisco Caldentey 

(responsable de la Unitat d’HTE) i en Xavier Castan (tècnic de la Unitat d’HTE), amb 24 hores 

de durada (3 dies). 

 Seminari sobre fluorescència. A càrrec del responsable de la Unitat d’Espectroscòpia i 

Cinètiques de Reacció, Dr. Fernando Bozoglián, amb una durada de 2h 30’ de teoria, 

repartida en dos dies, i una sessió pràctica de dues hores. 

 Sessió informativa sobre els recursos disponibles a la intranet referent a Unitat de 

Ressonància Magnètica Nuclear (RMN). A càrrec del responsable de la Unitat d’RMN, Dr. 

Gabriel González, amb una durada de 1 hora. 

 Seminari sobre espectroscòpia d’FT-IR i Raman. A càrrec del responsable de la Unitat 

d’Espectroscòpia i Cinètiques de Reacció, Dr. Fernando Bozoglián, amb una durada de 2 

hores. 

 Seminari sobre la base de dades cristal·logràfica Cambridge Crystallographic Database (CCD). 

A càrrec de la tècnic de la Unitat de difracció de Raigs X, Dra. Marta Martínez, amb una 

durada de 2h i 30’. 

 Sessions informatives trimestrals sobre l’Àrea de Suport a la Recerca, el seu funcionament i 

les tècniques i instrumentació que es posen a disposició dels investigadors. A càrrec de la 

Responsable d’Àrea, Dra. Gisela Colet, amb una durada de 1 hora. 
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7. Resultats de la recerca 

7.1 Publicacions científiques 

7.1.1 Anàlisi bibliomètric 

La recerca portada a terme a l’ICIQ dóna lloc, de forma directa, a publicacions científiques. Al llarg de 

l’any 2016 s’han publicat 171 articles científics, indexats a la base de dades Web of Science, on figura 

l’ICIQ com a institució d’origen. El conjunt de publicacions esmentades es recull en l’Annex 1. Les 

taules 3 i 4 mostres les revistes científiques a les quals l’ICIQ ha publicat al llarg del 2016 ordenades 

pel número d’articles publicats, i les taules 5 i 6, mostren les revistes en les quals s’ha publicat 

ordenades per la seva posició en els quartils dins de la seva especialitat científica. Dins de cada 

quartil, estan ordenades, de major a menor factor d’impacte de la revista. 

 
Taula 3: Revistes científiques on l’ICIQ ha publicat el 2016 ordenades pel número d’articles publicats 

Revista FI Quartil Número 

Chemistry – A European Journal 5,771 1 16 

Journal of the American Chemical Society 13,038 1 15 

Angewandte Chemie - International Edition 11,709 1 15 

Organic Letters 6,732 1 9 

Catalysis Science and Technology 5,287 1 6 

Inorganic Chemistry 4,820 1 6 

ACS Catalysis 9,307 1 5 

Chemical Communications 6,567 1 5 

Advanced Synthesis and Catalysis 6,453 1 5 

Journal of Organic Chemistry 4,785 1 5 

Synthesis (Germany) 2,652 2 5 

Chemical Science 9,144 1 4 

ChemSusChem 7,116 1 4 

Green Chemistry 8,506 1 3 

Sensors and Actuators B: Chemical 4,758 1 3 

ChemCatChem 4,724 1 3 

RSC Advances 3,289 1 3 

Chemical Society Reviews 34,090 1 2 

Nature Communications 11,329 1 2 

Applied Catalysis B: Environmental 8,328 1 2 

Journal of Materials Chemistry A 8,262 1 2 

ACS Applied Materials and Interfaces 7,145 1 2 

Macromolecules 5,554 1 2 

Physical Chemistry Chemical Physics 4,449 1 2 

Organometallics 4,186 1 2 

Chemical Record 3,459 2 2 

Nature Materials 38,891 1 1 

Nature 38,138 1 1 

Advanced Energy Materials 15,230 1 1 

ACS Nano 13,334 1 1 

Coordination Chemistry Reviews 12,994 1 1 

Advances in Organometallic Chemistry 12,625 1 1 

Nano Energy 11,553 1 1 

Chemistry of Materials 9,407 1 1 

Nanoscale 7,760 1 1 

Journal of Catalysis 7,354 1 1 

Journal of Chemical Theory and Computation 5,301 1 1 

ACS Sustainable Chemistry and Engineering 5,267 1 1 

Journal of Materials Chemistry C 5,066 1 1 

Journal of CO2 Utilization 4,764 1 1 
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Taula 4: Revistes científiques on l’ICIQ ha publicat el 2016 ordenades pel número d’articles publicats (cont.) 
Revista FI Quartil Número 

Chemistry – An Asian Journal 4,592 1 1 

Topics in Organometallic Chemistry 4,543 1 1 

Dyes and Pigments 4,055 1 1 

Topics in Current Chemistry 4,014 1 1 

Langmuir 3,993 1 1 

CrystEngComm 3,849 1 1 

Journal of Colloid and Interface Science 3,782 2 1 

ChemistryOpen 3,585 2 1 

Current Opinion in Chemical Engineering 3,571 1 1 

ChemElectroChem 3,506 2 1 

Organic Electronics 3,471 1 1 

International Journal of Hydrogen Energy 3,205 2 1 

The Journal of Physical Chemistry B 3,187 2 1 

European Journal of Organic Chemistry 3,068 1 1 

ChemMedChem 2,980 2 1 

Nanomaterials 2,690 1 1 

Tetrahedron Letters 2,347 2 1 

Acta Crystallographica Section A: Foundations and Advances 2,333 2 1 

Journal of Physics: Condensed Matter 2,209 2 1 

Supramolecular Chemistry 1,467 3 1 

Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 1,087 3 1 

ACS Central Science 
  

1 

ACS Energy Letters 
  

1 

Chem 
  

1 

Magnetochemistry 
  

1 

Nature Energy 
  

1 

Organic Syntheses 
  

1 

 
Taula 5: Revistes científiques on l’ICIQ ha publicat el 2016 ordenades pel quartil en que apareixen. Dins de 
cada quartil, estan ordenades pel factor d’impacte de la revista 

Revista FI Quartil Número 

Nature Materials 38,891 1 1 

Nature 38,138 1 1 

Chemical Society Reviews 34,090 1 2 

Advanced Energy Materials 15,230 1 1 

ACS Nano 13,334 1 1 

Journal of the American Chemical Society 13,038 1 15 

Coordination Chemistry Reviews 12,994 1 1 

Advances in Organometallic Chemistry 12,625 1 1 

Angewandte Chemie - International Edition 11,709 1 15 

Nano Energy 11,553 1 1 

Nature Communications 11,329 1 2 

Chemistry of Materials 9,407 1 1 

ACS Catalysis 9,307 1 5 

Chemical Science 9,144 1 4 

Green Chemistry 8,506 1 3 

Applied Catalysis B: Environmental 8,328 1 2 

Journal of Materials Chemistry A 8,262 1 2 

Nanoscale 7,760 1 1 

Journal of Catalysis 7,354 1 1 

ACS Applied Materials and Interfaces 7,145 1 2 

ChemSusChem 7,116 1 4 

Organic Letters 6,732 1 9 

Chemical Communications 6,567 1 5 

Advanced Synthesis and Catalysis 6,453 1 5 

Chemistry – A European Journal 5,771 1 16 

Macromolecules 5,554 1 2 

Journal of Chemical Theory and Computation 5,301 1 1 
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Taula 6: Revistes científiques on l’ICIQ ha publicat el 2016 ordenades pel quartil en que apareixen. Dins de 
cada quartil, estan ordenades pel factor d’impacte de la revista (continuació) 

Revista FI Quartil Número 

Catalysis Science and Technology 5,287 1 6 

ACS Sustainable Chemistry and Engineering 5,267 1 1 

Journal of Materials Chemistry C 5,066 1 1 

Inorganic Chemistry 4,820 1 6 

Journal of Organic Chemistry 4,785 1 5 

Journal of CO2 Utilization 4,764 1 1 

Sensors and Actuators B: Chemical 4,758 1 3 

ChemCatChem 4,724 1 3 

Chemistry – An Asian Journal 4,592 1 1 

Topics in Organometallic Chemistry 4,543 1 1 

Physical Chemistry Chemical Physics 4,449 1 2 

Organometallics 4,186 1 2 

Dyes and Pigments 4,055 1 1 

Topics in Current Chemistry 4,014 1 1 

Langmuir 3,993 1 1 

CrystEngComm 3,849 1 1 

Current Opinion in Chemical Engineering 3,571 1 1 

Organic Electronics 3,471 1 1 

RSC Advances 3,289 1 3 

European Journal of Organic Chemistry 3,068 1 1 

Nanomaterials 2,690 1 1 

Journal of Colloid and Interface Science 3,782 2 1 

ChemistryOpen 3,585 2 1 

ChemElectroChem 3,506 2 1 

Chemical Record 3,459 2 2 

International Journal of Hydrogen Energy 3,205 2 1 

The Journal of Physical Chemistry B 3,187 2 1 

ChemMedChem 2,980 2 1 

Synthesis (Germany) 2,652 2 5 

Tetrahedron Letters 2,347 2 1 

Acta Crystallographica Section A: Foundations and Advances 2,333 2 1 

Journal of Physics: Condensed Matter 2,209 2 1 

Supramolecular Chemistry 1,467 3 1 

Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 1,087 3 1 

ACS Central Science 
  

1 

ACS Energy Letters 
  

1 

Chem 
  

1 

Magnetochemistry 
  

1 

Nature Energy 
  

1 

Organic Syntheses 
  

1 

 

En el contracte programa, es va definir el següent objectiu estratègic general: Potenciar l’excel·lència 

de la producció científica mitjançant la publicació d’articles en revistes especialitzades de reconegut 

prestigi. Per tal d’avaluar el nivell d’excel·lència de la producció científica de l’ICIQ es van proposar, 

en el contracte programa, els següents quatre indicadors: 

a) Publicacions Criteri 1: Articles publicats a les revistes amb factor d’impacte superior a 5. 

b) Publicacions Criteri 2: Articles publicats a les revistes amb factor d’impacte superior a 3. 

c) Factor d’impacte: Mitjana ponderada del factor d’impacte de totes les publicacions de l’ICIQ al 

llarg de l’any per a les quals aquest paràmetre sigui assequible. 



Memòria d’Activitats ICIQ 2016 

26 

d) Primers quartils d’especialitat: Percentatge d’articles en publicacions científiques incloses dins el 

25 % de revistes amb el major factor d’impacte (primer quartil) segons el Journal Citation Reports 

(JSR). 

De les publicacions del 2016, 112 corresponen a articles en revistes de Criteri 1 i 153 corresponen a 

articles en revistes de Criteri 2 (valors previstos pel 2016 de 56 i 106 respectivament). Sis dels articles 

s’han publicat a revistes de creació recent que, el 2016, encara no tenien un factor d’impacte definit, 

o revistes que no tenen factor d’impacte. 

La mitjana ponderada del factor d’impacte de totes les publicacions de l’ICIQ al llarg de l’any 2016, 

per a les quals aquest paràmetre és assequible, ha estat de 7,8 (valor previst pel 2016 de 6,4). 

En la figura 3 es mostren les publicacions de l’ICIQ pel quadrienni 2013-2016 agrupades, a nivell 

percentual, en funció del factor d’impacte de les revistes. Es manté un increment estable de les 

publicacions a revistes amb factors d’impacte (FI) superiors a 5 (67 % el 2016 respecte a 66% el 2015, 

64% el 2014 i 61% el 2013). El percentatge de revistes amb FI inferior a 3 pel 2016 és el més baix dels 

últims quatre anys. 

 
 
Figura 3: Publicacions ICIQ en el quadrienni 2013-2016 agrupades percentualment per factor 
d’impacte (FI) 
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Finalment, les taules 5 i 6 mostren les publicacions científiques de l’any 2016 ordenades pel quartil 

en el que es troben dins del seu domini científic. La majoria de publicacions de l’ICIQ del 2016 ho 

varen ser en el domini científic Química multidisciplinària (81; 49 %), seguit de Química física (29; 

17,6 %), Química orgànica (26; 15,7 %), Química Inorgànica i nuclear (11; 6,7 %) i materials (5; 3,0 %). 

La resta, 13 publicacions, foren en altres 7 àmbits i 6 no estaven indexades, en ser publicacions en 

revistes de creació recent. 

El 89 % (147/165) de les publicacions de l’ICIQ durant l’any 2016 ho varen ser en revistes científiques 

indexades en el primer quartil en els seus respectius dominis científics. Aquest percentatge compleix 

amb l’indicador del contracte programa que era d’un mínim de 85 %. Cal destacar que, en el 2016, 

tot i incrementar el número de publicacions científiques respecte el 2015 (165 vs. 150), el 

percentatge en el primer quartil s’ha incrementat lleugerament (89 % respecte 88 % el 2015). 

Durant l’any 2016, la qualitat i l’impacte de la recerca realitzada a l’ICIQ ha estat reconeguda, per 

tercer any consecutiu, en els indicadors 

de la web de referència Mapping 

Scientific Excellence. L’edició del 2016 fa 

referència a les publicacions científiques 

del període 2009-2013. L’Institut es situa 

en la tercera posició, a nivell mundial, en 

l’àrea de recerca de química, pel que 

respecte a l’indicador “Best Paper Rate” 

(percentatge d’articles en el 10 % més 

citats) i en la segona posició en 

l’indicador “Best Journal Rate” 

(percentatge de publicacions en 

les revistes científiques del primer quartil). Cal destacar, que l’ICIQ s’ha mantingut en les tres 

primeres posicions en ambdós indicadors en les quatre edicions de l’índex (índex anual de 2013 a 

2016). 

 

7.1.2. Publicació en accés obert 

L’ICIQ ha assumit un compromís ferm de facilitar l’accés de la investigació que es realitza a l’Institut a 

la comunitat científica i al públic en general. Així, seguim una política de publicar en accés obert, en 

la mesura del possible, els resultats de la nostra recerca, com a forma de millorar la circulació de 

coneixement i la innovació. Aquest compromís s’alinea amb un dels pilars del programa de 

ICIQ 

Mapping Scientific Excellence 
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Responsible Research and Innovation de la Comissió Europea. Durant el 2016, 31 de les 165 (19 %) 

publicacions de l’Institut ho van ser en accés obert des de la data de la seva publicació (el 2015 

havien estat 24 publicacions de 155, 15 %). Per altra banda, la resta de publicacions són accessibles a 

través del repositori de publicacions de l’ICIQ (http://openaccess.iciq.es/). En el repositori, es dóna 

accés lliure a l’última versió de la publicació abans de la maquetació final, complint el temps 

d’embarg que estipula cada revista i que sol ser de 6 o 12 mesos. És a dir, les publicacions del 

repositori són d’accés obert al cap de 6 o 12 mesos de la seva publicació. 

 

7.1.3. Publicacions en portades o contraportades de revistes 

El 2016, les següents 16 publicacions de l’ICIQ foren distingides per a ser portada o contraportada de 

prestigioses revistes científiques. 

 

 

 

Ligand ordering determines the catalytic response of 
hybrid palladium nanoparticles in hydrogenation; D. 
Albani, G. Vilé, S. Mitchell, P.T. Witte, N. Almora-
Barrios, R. Verel, N. López, J. Pérez-Ramírez.; Catalysis 
Science and Technology 2016, 6, 1621-1631. 
 

Removing the superfluous: A supported squaramide 
catalyst with a minimalistic linker applied to the 
enantioselective flow synthesis of 
pyranonaphthoquinones; L. Osorio-Planes, C. 
Rodríguez-Escrich, M.A. Pericàs.; Catalysis Science and 
Technology 2016, 6, 4686-4689. 
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Interplay between surface chemistry and 
performance of rutile-type catalysts for halogen 
production; M. Moser, V. Paunović, Z. Guo, L. 
Szentmiklósi, M.G. Hevia, M. Higham, N. López, D. 
Teschner, J. Pérez-Ramírez.; Chemical Science 
2016, 7, 2996-3005. 

Structural Preferences in Phosphanylthiolato 
Platinum(II) Complexes; J. Duran, A. Polo, J. Real, J. 
Benet-Buchholz, M. Solà, A. Poater.; 
ChemistryOpen 2016, 5, 51-59. 
 

  

Indole Synthesis through Sequential Electrophilic 
N-H and C-H Bond Activation Using Iodine(III) 
Reactivity; L. Fra, K. Muñiz.; Chemistry - A 
European Journal 2016, 22, 4351-4354. 

Computationally Probing the Performance of 
Hybrid, Heterogeneous, and Homogeneous 
Iridium-Based Catalysts for Water Oxidation; M. 
García-Melchor, L. Vilella, N. López, A. Vojvodic.; 
ChemCatChem 2016, 8, 1792-1798. 
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Enantioselective Vicinal Diacetoxylation of 
Alkenes under Chiral Iodine(III) Catalysis; T.H. 
Wöste, K. Muñiz.; Synthesis (Germany) 2016, 48, 
816-827. 
 

Catalytic One-Pot Oxetane to Carbamate 
Conversions: Formal Synthesis of Drug Relevant 
Molecules; W. Guo, V. Laserna, J. Rintjema, A.W. 
Kleij.; Advanced Synthesis and Catalysis 2016, 358, 
1602-1607. 

  

Structurally Defined Molecular Hypervalent 
Iodine Catalysts for Intermolecular 
Enantioselective Reactions; S. Haubenreisser, T.H. 
Wöste, C. Martínez, K. Ishihara, K. Muñiz.; 
Angewandte Chemie - International Edition 2016, 
55, 413-417. 

Molecular Basis for the Recognition of Higher 
Fullerenes into Ureidopyrimidinone–
Cyclotriveratrylene Self-Assembled Capsules; E. 
Huerta, S.A. Serapian, E. Santos, E. Cequier, C. Bo, 
J. de Mendoza.; Chemistry - A European Journal 
2016, 22, 13496-13505. 
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Nickel-Catalyzed Reductive Amidation of 
Unactivated Alkyl Bromides; E. Serrano, R. Martin.; 
Angewandte Chemie - International Edition 2016, 55, 
11207-11211. 

Catalyst and Process Design for the Continuous 
Manufacture of Rare Sugar Alcohols by 
Epimerization–Hydrogenation of Aldoses; G.M. Lari, 
O.G. Gröninger, Q. Li, C. Mondelli, N. López, J. Pérez-
Ramírez.; ChemSusChem 2016, 9, 3407-3418. 

 

  

An Improved Catalyst for Iodine(I/III)-Catalysed 
Intermolecular C–H Amination 
N. Lucchetti, M. Scalone, S. Fantasia, K. Muñiz. 
Advanced Synthesis and Catalysis 2016, 358, 2093-
2099. 

Regioselective Organocatalytic Formation of 
Carbamates from Substituted Cyclic Carbonates: S. 
Sopeña, V. Laserna, W. Guo, E. Martin, E.C. Escudero-
Adán, A.W. Kleij.; Advanced Synthesis and Catalysis 
2016, 358, 2172-2178. 
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Decrease of the required dopant concentration for δ-
Bi2O3 crystal stabilization through thermal 
quenching during single-step flame spray pyrolysis; 
J.A.H. Dreyer, S. Pokhrel, J. Birkenstock, M.G. Hevia, 
M. Schowalter, A. Rosenauer, A. Urakawa, W.Y. Teoh, 
L. Mädler.; CrystEngComm 2016, 18, 2046-2056. 

Performance of DFT+U Approaches in the Study of 
Catalytic Materials; M. Capdevila-Cortada, Z. 
Łodziana, N. López.; ACS Catalysis 2016, 6, 8370-8379. 
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7.4. Recerca destacada 

Durant l’any 2016, la recerca realitzada a l’ICIQ va assolit fites rellevants i va ésser destacada en 

diferents publicacions científiques de gran prestigi. A continuació se’n recullen les principals. 

El Prof. Pau Ballester, en col·laboració amb el Prof. 

Francisco J. Andrade de la URV, va desenvolupar, 

durant l’any 2016, el primer sensor selectiu de 

creatinina en fluids biològics. Un augment de la 

creatinina en sang sol indicar la presència d'una 

malaltia renal. Per tant, comptar amb mètodes 

eficaços per a la seva determinació selectiva és de 

vital importància per al diagnòstic. El sistema 

desenvolupat pel Prof. Ballester és ràpid, precís, i eficient. Es basa en molècules de calix[4]pirrol que 

produeixen un corrent elèctric en unir-se, de forma molt selectiva, a la creatinina. Aquest mètode ha 

estat patentat i ha obtingut finançament del programa CaixaImpulse per desenvolupar una versió 

comercial del detector. 

Les cel·les de perovskita són, per a molts, el futur de l'energia solar. El Prof. Emilio Palomares ha 

aconseguit identificar una reacció secundària que 

disminueix l'eficiència d'aquest tipus de cel·les a causa de 

processos de recombinació de càrregues. En un treball, 

publicat a la revista Chemistry of Materials (Chemistry of 

Materials 2016, 28, 207-213) el Prof. Palomares descriu 

com una capa extra d'òxid d'alumini actua formant una 

barrera física que evita aquesta reacció lateral i millora 

l'eficiència de la cel·la. Aquest descobriment apropa les cel·les solars de perovskita a la màxima 

eficiència que, en teoria, poden assolir. El grup del 

Prof. Palomares també va participar l’any 2016 en un 

consoci internacional que va desenvolupar cel·les 

solars amb ful·lerens amb eficiències que freguen el 

10 %. 

El Prof. Paolo Melchiorre va publicar, el 2016, el 

primer article de l'ICIQ a la prestigiosa revista Nature 

(Nature 2016, 532, 218-222). El treball presenta una 

innovadora estratègia per preparar centres 
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quaternaris de carboni amb una elevada enantioselectivitat. A més, les reaccions desenvolupades pel 

Prof. Melchiorre necessiten condicions molt suaus, funcionen amb fotocatalitzadors sostenibles i no 

requereixen l'ús de metalls pesants. El mètode està basat en la química de radicals, cosa que permet 

l'accés a molècules molt difícils de sintetitzar per altres vies més clàssiques. En resum, es tracta d'una 

nova eina de gran utilitat per a la química orgànica sintètica que, a més, utilitza una metodologia 

sostenible. 

Una de les principals línies d'investigació de l'ICIQ és el reciclatge de CO2 i altres molècules petites 

contaminants. El Prof. Arjan W. Kleij ha 

desenvolupat un interessant mètode one-

pot per obtenir carbamats funcionalitzats 

a partir de CO2 i molècules orgàniques 

senzilles. Els carbamats són productes 

molt valorats per la indústria (s'utilitzen 

en cosmètics, agroquímics, medicaments 

i insecticides) i pels químics sintètics, ja que són building-blocks molt útils en química orgànica. 

Emprant la metodologia desenvolupada, va aconseguir sintetitzar dos fàrmacs comercials, 

Carisoprodol i Felbamate, reciclant CO2 i altres reactius fàcilment accessibles. 

El grup del Prof. Miquel A. Pericàs ha col·laborat 

en el desenvolupament d'unes 'molècules 

prostètiques' que ajuden a pacients amb 

problemes de retina a recuperar la visió. 

Aquesta investigació es va dur a terme amb la 

col·laboració de l'IBEC i el IQAC-CSIC a 

Barcelona. El treball es va publicar a la 

prestigiosa revista Nature Communications (Nature Communications 2016, 7, 12221). Els 

investigadors esperen poder seguir treballant en el desenvolupament d'aquest nou tipus de fàrmacs 

activats per llum. 

La Prof. Núria López va publicar un article a la revista Nature 

Materials que descriu com la superfície de determinats 

materials i catalitzadors està més desordenada del que es 

pensava. Això pot afectar a com s’entén el seu 

comportament fisicoquímic. Utilitzant càlculs 

computacionals en el super ordinador Mare Nostrum del 



Memòria d’Activitats ICIQ 2016 

35 

Barcelona Supercomputing Center, el grup de la Prof. López ha pogut calcular l'entropia 

configuracional de diversos materials i van demostrar que moltes superfícies són dinàmiques. 

Entendre millor aquests processos portarà a desenvolupar catalitzadors i sensors millors i més 

eficients. 

El projecte A-LEAF, un consorci de 13 institucions de recerca i indústries europees, ha rebut vuit 

milions d'euros de finançament de la Comissió 

Europea. El projecte està liderat pel Prof. José 

Ramón Galán-Mascarós de l'ICIQ, i compta, a 

més, amb la participació dels grups del Prof. 

juliol Lloret-Fillol i la Prof. Núria López. A-LEAF 

s'emmarca dins dels projectes Future and 

Emerging Technologies (FET) i pretén 

desenvolupar, en quatre anys, un prototip 

funcional de fulla artificial. Aquesta fulla hauria de ser capaç de dur a terme un procés similar a la 

fotosíntesi, transformant, mitjançant llum solar, aigua i CO2 en productes orgànics com l'àcid fòrmic o 

el metanol. Aquests productes es poden emprar com a combustibles nets, ja que tots els gasos que 

es produeixin durant la seva combustió tancaran un cicle mediambientalment neutre. 

El grup del Dr. Marcos G. Suero va desenvolupar un nou mètode per sintetitzar ciclopropans de 

manera estereoselectiva. Aquesta estratègia evita l'ús de reactius tòxics i perillosos com el diazometà 

i el iodur de iodometilzinc i 

en el seu lloc utilitza un 

fotocatalitzador basat en 

diiodometà, una substància 

innòcua i accessible. A més, aquesta metodologia ha portat al Dr. Suero a descobrir una espècie fins 

ara desconeguda en química orgànica, el 'radical carbenoïde', que permet una reactivitat totalment 

inexplorada. Aquest nou descobriment es va publicar a la revista Angewandte Chemie. 

Durant el 2016 també es va publicar el primer article de l'ICIQ a la revista Chem (Chem 2016, 1, 887-

901). El treball va ser desenvolupat pel grup del 

Prof. Carles Bo en col·laboració amb 

investigadors de la Oregon State University dels 

Estats Units. Utilitzant càlculs computacionals, 

el Prof. Bo va estudiar el desordre aparent de 

diverses estructures cristal·lines de clústers 
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metàl·lics. Aquests càlculs ajudaran a comprendre com es formen aquestes estructures que són clau 

en nombrosos processos naturals com la fotosíntesi o el creixement de minerals. A més, aquests 

coneixements podran aplicar-se al desenvolupament de nous materials funcionals. 

 

 

7.5. Reconeixements als investigadors de l’ICIQ 

Durant l’any 2016, els següents investigadors de l’ICIQ han rebut reconeixements a la seva carrera o 

a la seva activitat científica. 

Professor Rubén Martín – “Premio Marcial Moreno Lectureship” atorgat per la secció catalana de la 

Real Sociedad Española de Química (RSEQ). Aquest premi reconeix el treball de joves investigadors 

en el camp de la química. El Prof. Martín serà convidat a donar una conferència a principis del 2017. 

Professor Paolo Melchiorre – Premi a l’excel·lència investigadora atorgat per la Real Sociedad 

Española de Química (RSEQ) per les seves contribucions científiques, en els últims 5 anys, en el camp 

de la recerca en noves metodologies organocatalítiques i fotocatalítiques. 

Professor Kilian Muñiz - Premi “Synthesis Best Paper” atorgat per l’editorial Thieme pel seu article: 

Enantioselective Vicinal Diacetoxylation of Alkenes under Chiral Iodine(III) Catalysis (Synthesis, 2016, 

48 (6), 816-827), que descriu la síntesi, utilitzant catàlisi asimètrica, de molècules quirals d’especial 

interès per a les indústries farmacèutica i de química fina.  

El Professor Kilian Muñiz ha estat reconegut també amb la 20th Yoshida Lectureship de la 

International Organic Chemistry Foundation (IOCF) del Japó. La fundació va convidar el Professor 

Muñiz a donar una conferència titulada Enantioselective and Light-Induced Oxidation Reactions 

Based on Iodine Redox Catalysis a les universitats de Kyoto i Osaka, el març de 2016. 

Professor Atsushi Urakawa – ha sigut seleccionat com a Fellow of the Royal Society of Chemistry, 

(FRSC). Aquesta distinció l’atorga la Royal Society of Chemistry als membres que han realitzat 

contribucions importants en el camp de la química.  

Ana García Herraiz – Estudiant de doctorat del grup del Dr. Marcos G. Suero. Va rebre el Premi al 

millor pòster de la XXVI Reunió Biennal de Química Orgànica, organitzada per la Real Sociedad 

Española de Química (RSEQ).  

Dr. Morgane Gaydou – Investigadora post-doctoral del grup del Prof. Rubén Martín. Va rebre el 

Premi Extraordinari de Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili (URV) per la seva tesi titulada Gold(I)-

https://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-0035-1561313
https://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-0035-1561313
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Catalyzed Cyclizations and Enantioselective Total Synthesis of (+)-Schisanwilsonene A. La tesi es va 

realitzar a l’ICIQ sota la supervisió del Prof. Antonio Echavarren. 

Sergio Fernández – Estudiant de doctorat al grup del Professor Julio Lloret-Fillol. Va rebre el Premi al 

millor pòster del XXXIV Congreso del Grupo Especializado en Química Organometálica (GEQO), grup 

que forma part de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ). 

Dr. Fedor Miloserdov – Investigador post-doctoral del grup del Professor Antonio Echavarren. Va 

rebre el Premi al millor pòster del Asian-European Symposium on Metal-Mediated Efficient Organic 

Synthesis.  

Cayetana Zárate – Estudiant de doctorat del grup del Prof. Rubén Martín. Ha rebut el Premi 

d’investigació Lilly 2016 per a alumnes de doctorat de Química Orgànica, Farmacèutica i Analítica. La 

fundació Lilly atorga 3 premis anuals per a reconèixer l’excel·lència investigadora en l’àmbit acadèmic 

d’estudiants en aquestes àrees. Na Cayetana va presentar la investigació de la seva tesi en l’acte de 

lliurament dels premis a la seu de l’empresa a Alcobendas. 

Pablo Garrido – Estudiant de doctorat al grup del Professor Antoni Llobet. Va ser seleccionat finalista 

del Premi Predoc-Mestrelab atorgat per SusChem per la seva publicació Redox Non-innocent Ligand 

Controls Water Oxidation Overpotential in a New Family of Mononuclear Cu-Based Efficient 

Catalysts” publicat al Journal of the American Chemical Society. 

Andreu Tortajada – Estudiant de màster al grup del Prof. Rubén Martín. Va ser seleccionat finalista 

del premi Futura-Mestrelab atorgat per SusChem en reconeixement a un dels millors expedients 

acadèmics en química (Universitat de València). 

  

http://aes2016.se/
http://aes2016.se/
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8. Activitats de formació científica 

Durant el 2016, l’ICIQ ha continuat desenvolupant les seves activitats de formació científica dirigides 

a estudiants de llicenciatura i llicenciats. Actualment, aquestes activitats comprenen l’ICIQ summer 

fellowships per a estudiants de llicenciatura, el Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular, i el 

Programa d’estudis pre-doctorals dirigits, ambdós, a llicenciats. 

8.1. Formació per a estudiants de llicenciatura 

A través del programa de beques d’estiu (ICIQ Summer Fellowships), l’Institut 

ofereix 10 ajudes a estudiants excepcionals de llicenciatura a nivell 

internacional per a realitzar una estada de tres mesos en els laboratoris dels 

grups de recerca de l’ICIQ. Els 

estudiants seleccionats gaudeixen de l’oportunitat de 

desenvolupar un projecte de recerca sota la tutoria i 

supervisió d’un investigador post-doctoral en les àrees de 

catàlisi i energies renovables. El programa és una gran 

oportunitat pels estudiants per a conèixer les activitats de 

recerca de l’Institut i per a gaudir d’un entorn de recerca 

internacional de primer nivell. El programa de beques d’estiu es va iniciar l’any 2008 i, des de l’any 

2011, ha estat parcialment finançat per l’Obra Social la Caixa. 

Taula 7: Estudiants del programa Summer Fellowships 2016 

Nom Universitat de procedència Grup de recerca 

Melanie Armstrong University of Michigan (USA) Dr. Marcos García Suero 

Anastasiya Ushenkina 
Belarusian State University (Republic 

of Belarusia) 
Prof. Antoni Llobet 

Bruna Sánchez Universitat de Barcelona (Spain) Prof. Feliu Maseras 

Djordie Cvjetinovic University of Belgrade (Serbia) Prof. Núria López 

Andrea Nikoli University of Belgrade (Serbia) Prof. Kilian Muñiz 

Alex Cristòfol Universitat Rovira i Virgili (Spain) Prof. Arjan Kleij 

Stefan Simic University of Belgrade (Serbia) Prof. Miquel A. Pericàs 

Evaristo Arribas Universidad de Salamanca (Spain) Prof. Antonio M. Echavarren 

David Nieto Universidad de Salamanca (Spain) 
Prof. José Ramón Galán-

Mascarós 

Aina Fitó 
Universitat Autònoma de Barcelona 

(Spain) 
Prof. Pablo Ballester 
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Per a l’ICIQ, el programa és també un mecanisme de fomentar vocacions científiques i de captar 

talent científic. Així, el 2016, es van incorporar a l’Institut 6 estudiants per a realitzar els estudis de 

màster o de doctorat que havien gaudit d’una beca d’estiu en els anys 2014-2016. Des de l’any 2011, 

19 estudiants del programa de beques d’estiu s’han reincorporat a l’ICIQ com a investigadors pre-

doctorals. 

 

8.2. Formació per a llicenciats 

8.2.1. Estudiants de màster 

Llicenciats en química, i graus relacionats, tenen l’oportunitat d’incorporar-se a l’ICIQ per a seguir el 

programa de màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular organitzat conjuntament entre l’ICIQ i la 

URV (Taula 8). 

El màster és un curs d’un any i 60 crèdits (http://goo.gl/r6nSDW), es porta a terme completament en 

anglès i proporciona una formació científica de nivell avançat que implica no només coneixements 

teòrics de l'àmbit, sinó també l'aprenentatge de noves tècniques de síntesi de productes, de 

desenvolupament de catalitzadors i de gestió de processos químics respectuosos amb el medi 

ambient, així com de disseny computacional. Prioritàriament orientat a la investigació, capacita als 

estudiants per a dur a terme tasques de recerca i desenvolupament, així com activitats innovadores 

en la indústria. Consisteix en un semestre de classes teòriques i un semestre de recerca en el 

laboratori, per a la realització del treball de fi de màster, sota la supervisió d’un grup líder de l’ICIQ. 

Taula 8: Assignatures del Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular (cal cursar les obligatòries més quatre 
de les optatives) 

Cursos Tipus Crèdits 

Treball de Fi de Màster Obligatòria 27 

Introducció a la Química Computacional Obligatòria 6 

Tècniques de Determinació Estructural Obligatòria 6 

Seminaris Multidisciplinaris Obligatòria 3 

Caracterització de Sòlids i Superfícies Opcional 4.5 

Materials Catalítics i Catàlisi Heterogènia Opcional 4.5 

Mètodes de Síntesi i Anàlisi Sintètica Opcional 4.5 

Química Organometàl·lica i Catàlisi Homogènia Opcional 4.5 

Síntesi Asimètrica Opcional 4.5 

Mètodes Teòrics per Determinar l'Estructura Electrònica i Molecular Opcional 4.5 

Modelització Computacional en Catàlisi i Ciència de Materials Opcional 4.5 

Química Sostenible: Una Aproximació Catalítica Opcional 4.5 

Materials Polimèrics Nanoestructurats Opcional 4.5 

Nanocatàlisi Opcional 4.5 

Química Supramolecular Opcional 4.5 

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/?centre=13&ensenyament=1368&assignatura=13685101&idioma=eng&any_academic=2015_16
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L’ICIQ ofereix un programa d’ajudes per a la realització del màster dirigides a estudiants altament 

qualificats i entusiastes en recerca en química. El programa els permet realitzar el projecte de recerca 

del màster en un dels grups de recerca de l’ICIQ. Durant l’any 2016 (cursos acadèmics 2015-2016 i 

2016-2017), 13 llicenciats varen gaudir d’aquesta ajuda. 

 

 

8.2.2. Investigadors pre-doctorals 

Llicenciats amb màster de tot el món tenen l’oportunitat d’incorporar-se a l’ICIQ per a seguir un 

programa de formació individual a través de l’execució d’un projecte de recerca, sota la tutoria i 

supervisió d’un grup líder de l’ICIQ, que els porta a la redacció d’una tesi doctoral i a l’obtenció del 

títol de doctor en química. L’ICIQ disposa del seu propi programa de beques de doctorat des de l’any 

2009. Les beques de doctorat ICIQ (des del juny de 2012 contractes pre-doctorals segons l’article 21 

de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació 14/2011) tenen una durada de quatre anys i una 

dotació econòmica comparable a les beques FPI del MINECO. Cobreixen també les despeses de 

matrícula i tutela acadèmica en el programa de doctorat de la Universitat Rovira i Virgili. El programa 

de beques va dirigit a llicenciats molt qualificats i amb talent amb un interès entusiasta per a la 

recerca en química i ha tingut molt èxit en atreure estudiants de tot el món. 

Durant l’any 2016 l’ICIQ va tenir 171 estudiants de doctorat (113 estudiants comptabilitzats com 

EJC). 

Durant el 2016 es van llegir 15 tesis doctorals desenvolupades a l’ICIQ i dirigides per grup líders de 

l’Institut (Taula 9 i fotografies adjuntes). En el contracte programa es va definir el següent indicador 

relacionat amb les tesis doctorals : Tesis llegides i dirigides per investigadors de l’ICIQ (mitjana dels 

últims 3 anys, incloent l’any en què es comptabilitza el valor). L’any 2014 es van presentar 23 tesis i el 

2015, 17. Per tant, la mitjana de tesis llegides en els últims 3 anys (2014-2016) és de 18,3, complint el 

valor previst per a l’indicador que era de 16. 
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Taula 9: Tesis doctorals ICIQ 2016 

Data Nom Títol Tesi Grup 

15.01 Álvaro Gutiérrez 
Building up molecular complexity via C-H 
functionalization reactions and skeletal 

rearrangements 

Prof. Rubén 
Martín 

22.01 
Ekaterina 
Smirnova 

Polynuclear Gold(I) Catalysis: When One Gold(I) is 
not Enough 

Prof. Antonio M. 
Echavarren 

29.01 Albano Galán 
Molecular Containers Based on calix[4]pyrrole 

Scaffolds 
Prof. Pablo 

Ballester 

10.02 
Dina 

Fakhrnasova 

Rational and Statistical Approaches in Enhancing 
Yield of Ethylene Carbonate in Urea 

Transesterification with Ethylene Glycol 

Prof. Atsushi 
Urakawa 

31.03 Joaquín Soriano 
High Nuclearity Polyoxometalates as Water 

Oxidation Catalysts: From Experiments to Theory 
Prof. José Ramón 
Galán-Mascarós 

20.05 Mariia Kirillova 
Total Syntheses of Novel Cannabinoids and 

Lundurines A-C with a Golden Touch 
Prof. Antonio M. 

Echavarren 

17.06 
Laura Rovira 

González 

Design and Application of Bisphosphite Ligands 
with a Distal Regulation Site for Asymmetric 

Catalysis 
Prof. Anton Vidal 

27.06 
Francesca 
Besostri 

Deposition of Metal Nanoparticles on Magnetic 
Nanobeads and Evaluation of Their Catalytic 

Activity 

Prof. M. À. 
Pericàs / Dr. C. 

Rodríguez / Prof. 
Oliver Reiser (UR) 

21.07 Míriam Sau 
From Click Chemistry to Catalytic Cleavage of 

Unstrained C-C Bonds 

Prof. Miquel À. 
Pericàs / Prof. 
Rubén Martín 

25.07 Nelson Giménez 
Synthesis of Tetra-azaporphyrins, Phthalocyanines 

and Lanthanide Double-Decker Sandwich 
Complexes 

Prof. Pablo 
Ballester / Prof. 

José Ramón 
Galán-Mascarós 

09.09 
Balakrishna 

Bugga 

Development of P-OP Ligands with New Structural 
Motifs for Rhodium- and Iridium- Mediated 

Asymmetric Hydrogenations 
Prof. Anton Vidal 

16.09 
Zeynep Inci 

Günler 
Primary Amine Thioureas in Asymmetric 

Organocatalysis 

Prof. Miquel À. 
Pericàs / Dr. Ciril 

Jimeno (CSIC) 

25.10 Sara Ranjbar 
Magnetic Nanoparticles as a Versatile Platform for 

Catalytic Applications 
Prof. Miquel A. 

Pericàs 

02.11 Luis Martínez 
Molecular and Catalyst Design for Recognition and 

Activation of Small Molecules 
Prof. Arjan W. 

Kleij 

16.12 
Dragos 

Constantin 
Stoian 

Unlimiting Thermodynamic Constraints in 
Continuous Catalytic Transformation of Carbon 

Dioxide and Methanol towards Dimethyl 
Carbonate 

Prof. Atsushi 
Urakawa 
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Dr. Álvaro Gutiérrez (15.01.2016) Dr. Ekaterina Smirnova (22.01.2016) 

  
Dr. Albano Galán (29.01.2016) Dr. Dina Fakhrnasova (10.02.2016) 

  
Dr. Joaquín Soriano (31.03.2016) Dr. Mariia Kirillova (20.05.2016) 

  
Dr. Laura Rovira González (17.06.2016) Dr. Míriam Sau (21.07.2016) 

 



Memòria d’Activitats ICIQ 2016 

43 

  
Dr. Nelson Giménez (25.07.2016) Dr. Balakrishna Bugga (09.09.2016) 

  
Dr. Sara Ranjbar (25.10.2016) Dr. Luis Martínez (02.11.2016) 

 

 

Dr. Dragos Constantin Stoian (16.12.2016)  
 

 

 

9. Simpòsiums i Programa de seminaris 

Durant l’any 2016 l’ICIQ va mantenir el seu compromís en l’organització de congressos i simpòsiums 

científics internacionals i va continuar el programa de seminaris internacional en l’àmbit de la 

química. 
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9.1. Programa de seminaris 

El programa de seminaris té lloc des del 2004 i des de l’any 2012 està patrocinat per l’empresa BASF. 

El programa va convidar, el 2016, a 41 químics de prestigi internacional per a 

impartir un seminari en un dels diferents camps de la química (Taules 10, 11 i 

12). El 2016, es van incorporar al programa quatre conferenciants del món 

industrial (ressaltats a les taules) amb un triple objectiu: a) evidenciar, als investigadors de l’institut, 

recerca d’alt nivell que es porta a terme al sector industrial; b) mostrar trajectòries professionals de 

recerca alternatives a les que es desenvolupen en entorns acadèmics i c) enfortir la relació amb 

agents de recerca del sector industrial per a promoure col·laboracions científiques. 

Durant l’abril d’aquest any es va portar a terme a l’ICIQ l’acte principal de la Conferència Fèlix 

Serratosa 2016 amb conferències plenàries dels Prof. José Luis Mascareñas i David W.C. MacMillan. 

Aquesta conferència, organitzada conjuntament per la Societat Catalana de Química i la Real 

Sociedad Española de Química, honora la memòria del Prof. Fèlix Sarratosa, impulsor de la recerca en 

química orgànica a Catalunya i Espanya. 

Tots els conferenciants del programa de seminaris, durant la visita a l’ICIQ, tenen també reunions 

individuals amb els diferents grups de recerca de l’Institut per a conèixer la recerca que porten a 

terme i com a mecanisme per articular possibles col·laboracions científiques en àrees d’interès mutu. 

Taula 10: Conferenciants al programa de seminaris ICIQ 2016 

22.01.2016 Prof. Stephen P. Fletcher University of Oxford (United Kingdom) 

Títol: Mostly Copper Catalysed Asymmetric Additions of Alkylzirconium Reagents 

05.02.2016 Dr. Mark D. Symes University of Glasgow (United Kingdom) 

Títol: Materials and Devices for Electrochemical Water Splitting: A Fresh Look at Some Old Catalysts and Some New(er) 
Catalysts for Old Applications 

19.02.2016 Prof. Dr. Hansjörg Grützmacher ETH Zürich (Switzerland) 

Títol: Metal Ligand Cooperation in Catalyzed Dehydrogenations 

26.02.2016 Dr. Alexander T. Radosevich The Pennsylvania State University (USA) 

Títol: Distorted Tricoordinate Phosphorus Compounds as Biphilic Catalysts 

04.03.2016 Dr. Juan-Miguel Jimenez Vertex Pharmaceuticals Europe Ltd, Abingdon (United Kingdom) 

Títol: Use of Structure-Based Drug Design (SBDD) Approach in the Discovery of Potent and Selective Kinase Inhibitors 

16.03.2016 Prof. Ken Sakai Kyushu University (Japan) 

Títol: Molecular Photocatalysts and Electrocatalysts Towards Solar-driven Water Splitting 

18.03.2016 Prof. Dr. Markus Reiher ETH Zürich (Switzerland) 

Títol: Exploring Transition Metal Chemistry with New Quantum Chemical Methods 

01.04.2016 Dr. Sílvia Osuna Universitat de Girona (Spain) 

Títol: Active Site Dynamics in Designed and Laboratory-generated Enzymes 
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Taula 11: Conferenciants al programa de seminaris ICIQ 2016 (continuació) 

06.04.2016 Prof. José Luis Mascareñas Universidad Santiago de Compostela (Spain) 

Títol: Transition Metals at the Center: Catalytic Methods and Tools for Chemical Biology (Conferència Fèlix Serratosa 2016) 

06.04.2016 Prof. David W.C. MacMillan Princeton University, New Jersey (USA) 

Títol: The Evolution of Aspects of Organocatalysis and Photoredox Catalysis in the MacMillan Lab (Conferència Fèlix 
Serratosa 2016) 

07.04.2016 Prof. Kenichiro Itami Nagoya University (Japan) 

Títol: Creation of Biofunctional Molecules and Nanocarbon Molecules by Rapid Synthesis Catalysts 

22.04.2016 Dr. Elisabet Romero  Vrije Universiteit Amsterdam (The Netherlands) 

Títol: The Quantum Design of Solar-Energy Conversion in Photosynthesis: From Understanding to Engineering 

25.04.2016 Dr. Takeshi Morikawa  Toyota Central Research & Development Inc. (Japan) 

Títol: Semiconductor/metal-complex Hybrid Systems for Solar CO2 Reduction Utilizing Water as an Electron Donor and a 
Proton Source 

27.04.2016 Prof. José Luis Vicario Universidad del País Vasco (Spain) 

Títol: Playing with rings: Organocatalytic Approaches to Stereodefined Carbo- and Heterocyclic Scaffolds 

29.04.2016 Prof. Paul J. Chirik Princeton University (USA) 

Títol: Catalysis with Earth Abundant Elements 

06.05.2016 Prof. Sonsoles Martín Santamaría  Centro de Investigaciones Biológicas, CIB, Madrid (Spain) 

Títol: Pattern Reconition Receptors: The Computational Perspective into the Immunity Mechanisms 

13.05.2016 Prof. Maurizio Benaglia  Università Degli Studi di Milano (Italy) 

Títol: Enabling Technologies-Assisted Organocatalysis: Continuous Flow Stereoselective Reactions in (Micro)-Mesoreactors 
and Catalytic Reactors 

19.05.2016 Prof. Guosheng Liu  Shanghai Institute of Organic Chemistry (China) 

Títol: Difunctionalization of Alkenes: New Concept and Strategy 

27.05.2016 Prof. R. Tom Baker  University of Ottawa (Canada) 

Títol: Base-Metal Catalysis Approaches to Greener Hydrofluorocarbon Synthesis 

30.05.2016 Prof. Joseph M. Fox  University of Delaware, Newark (USA) 

Títol: Fast Bioorthogonal Chemistry: Discovery, Development and Applications 

03.06.2016  Prof. Nicolas Giuseppone  Université de Strasbourg (France) 

Títol: Dynamic Sypramolecular Polymers as Functional Materials 

22.06.2016 Prof. Jong-In Hong Seoul National University (Korea) 

Títol: Fluorescent Probes for Biological Phosphates and their Bioanalytical Applications 

27.06.2016 Dr. Vjekoslav Dekaris Chem, Cell Press, Cambridge, MA (USA) 

Títol: Publishing in Chem Cell Press 

27.06.2016 Prof. Donglin Jiang  Japan Advanced Institute of Science and Technology (Japan) 

Títol: Two-Dimensional Covalent Polymers and Organic Frameworks: Opportunity and Challenge 

01.07.2016 Prof. Zhaomin Hou  
Organometallic Chemistry Laboratory and Center for Sustainable 
Resource Science, RIKEN (Japan) 

Títol: Activation and Transformation of Small Molcules by Transition Metal Catalysts 

04.07.2016 Prof. Geoffrey W. Coates  Cornell University (USA) 

Títol: Bimetallic Catalysts – Are Two Metals Better than One? 

08.07.2016 Prof. Viktor V. Zhdankin  University of Minnesota Duluth (USA) 

Títol: Hypervalent Iodine Chemistry 

11.07.2016 Prof. Michael North  
Green Chemistry Centre of Excellence, University of York (United 
Kingdom) 

Títol: CO2 Separation and Utilisation 
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Taula 12: Conferenciants al programa de seminaris ICIQ 2016 (continuació) 

13.09.2016  Prof. Ron Naaman  Weizmann Institute of Science (Israel) 

Títol: The Electron’s Spin and Molecular Chirality- from Spintronics to Efficient Water Splitting 

22.09.2016  Dr. Anna Troeger Wiley VCH, Weinheim (Germany) 

Títol: Publishing in Material Science-Editor, Reviewer & Author Responsabilities 

30.09.2016  Dr. Stefan Marx  BASF (Germany) 

Títol: Research at BASF 

05.10.2016 Prof. Andreas Pfaltz  University of Basel (Switzerland) 

Títol: Asymmetric Hydrogenation with Chiral Iridium Catalysts 

07.10.2016 Prof. Ross A. Widenhoefer  Duke University, Durham  (USA) 

Títol: Synthetic and Mechanistic Aspects of Gold(I) π-Activation Catalysis 

14.10.2016 Prof. Nan Zheng University of Arkansas (USA) 

Títol: Development of Annulation Reactions of Cyclopropylanilines and Cyclobutylanilines by Visible Light Photocatalysis 

04.11.2016 Prof. Michael Shatruk Florida State University (USA) 

Títol: Exploring Magnetic Bistability in Molecular Materials: Spin Crossover, Light-Induced Radical Trapping, and Plastic 
Phases 

11.11.2016 Prof. Christian Amatore  Ecole Normale Supérieure, UPMC and CNRS (France) 

Títol: Palladium Catalyzed Cross-Coupling Reactions: A Few Mechanistic Truths beyond a Nobel Prize 

18.11.2016 Prof. David Procter  University of Manchester (United Kingdom) 

Títol: From Radical Cascades to Metal-Free C-H Couplings: New Methods for Target Syntesis 

25.11.2016 Prof. Dr. Stefan Jaroch  Bayer Pharma AG (Germany) 

Títol: Open Innovation at Bayer Pharma 

02.12.2016 Prof. Dr. Serena DeBeer 
Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion (Germany) and 
Cornell University (USA) 

Títol: Making and Breaking Bonds: New Insights into Catalytic Processes Using Advanced X-ray Spectroscopic Approaches 

12.12.2016 Prof. Silas Cook  Indiana University, Bloomington (USA) 

Títol: Changing Perceptions: Advancing the Scope of Cross Coupling Through Radical Organometallics 

15.12.2016 Prof. Keiichi Tomishige  Tohoku University (Japan) 

Títol: Deoxydehydration Reactions over Heterogeneous Re Catalysts on CeO2 Using Hydrogen as a Reductant for the 
Production of Biomass-derived Chemicals 

19.12.2016 Prof. Frank Wuerthner  Universität Würzburg (Germany) 

Títol: Dye Assemblies for Artificial Photosynthesis 
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9.2. Conferències i simpòsiums 

L’organització de congressos i simpòsiums permet a l’ICIQ enfortir diversos dels seus objectius 

estratègics: a) incrementar la visibilitat internacional del centre, b) enfortir les col·laboracions de 

recerca internacionals, c) potenciar la captació de talent científic, sobretot pel que respecte a 

investigadors post-doctorals i a investigadors pre-doctorals i d) contribuir a la formació científica dels 

nostres investigadors. Durant l’any 2016, es van organitzar, des de l’ICIQ, els següents dos 

simpòsium. 

 

17-20 d’octubre - ICREA Conferece on Functional Nanocontainers. La conferència va tenir lloc a 

l’auditori del CaixaForum a Tarragona i fou organitzada conjuntament pel Prof. Pau Ballester (ICIQ) i 

la Prof. Ciara O’ Sullivan (URV), 

ambdós investigadors ICREA. 

La conferència va reunir 

científics de lideratge 

internacional de diferents 

disciplines (física, química, 

ciència de materials, 

biomedicina) per a presentar els 

resultats dels seus estudis en la 

fabricació, caracterització 

estructural i funcionalitat de 

materials nanometrics que 

s’utilitzin com a contenidors, 

reactors, o portadors de 

compostos funcionals. L’objectiu 

de la conferència era reunir 

experts en aquest camp ampli 

de recerca que normalment no 

es trobarien en les mateixes 

conferències i propiciar un 

ambient òptim per a la discussió 

interdisciplinar i l’intercanvi 

d’opinions. 
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Va comptar amb uns 120 participants de 17 nacionalitats diferents i va comptar amb el suport 

d’ICREA, la Real Sociedad Española de Química, els grups de Química Orgànica i de Nanociència i 

Nanotecnologia de la RSEQ, l’Obra Social “La Caixa”, la Fundació URV, i la Societat Catalana de 

Química. 

 

11 – 14 dabril - COST Action CM1202 – Perspect H2O Training School and Meeting of Working 

Groups 1 and 2. Escola de formació i trobada dels grups de treball de l’acció COST Supramolecular 

photocatalytic water splitting (Perspect H2O) de la Comissió Europea, organitzada pels Profs. José 

Ramón Galán Mascarós i Antoni Llobet. L’objectiu principal de la trobada va ser establir discussions 

per a futures col·laboracions científiques entre els diferents grups de recerca de la xarxa. Els dos 

primers dies, es va realitzar una escola de formació dirigida a investigadors pre-doctorals en l’àmbit 

de la generació de fules solars i fotosíntesi artificial (23 assistents). Els últims dos dies, es va realitzar 

la trobada dels diferents grups de treball (38 participants) en les quatre sessions següents: a) 

Molecular Systems for Photocatalysis; b) Session H2; c) Hybrid Systems for Photocatalysis and 

Photoenergy Conversion; d) Beyond water splitting. 

 

 

 

10. Participació en plataformes tecnològiques 

Amb l’objectiu de potenciar la visibilitat de l’ICIQ a nivell internacional i facilitar la seva participació 

en projectes en col·laboració europeus, dintre del programa marc H2020, l’Institut forma part de les 

següents plataformes Europees, en les quals participa activament assistint, entre d’altres activitats, a 

les assemblees generals i als Brokerage Events que s’organitzen. 

SusChem España: L’ICIQ és membre de la Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible, 

SusChem, i és membre fundador del grup especialitzat “CO2 com a primera matèria”. 

SusChem: A través de la participació a SusChem España, l’ICIQ és també membre de SusChem Europa 

(European Technology Platform for Sustainable Chemistry). 

SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency). L’ICIQ és membre 

d’investigació d’SPIRE, una Public and Private Partnership contractual del programa marc H2020 que 

representa a set sectors industrials entre els quals es troba el sector químic. 

N.ERGHY (Research on Fuel Cells and Hydrogen). N.ERGHY és un grup d’investigació de la Fuel Cells 

and Hydrogen Joint Undertaking, una agrupació públic-privada institucional que gestiona els seus 

propis fons dins del programa marc H2020. L’ICIQ, a través del Prof. Galán-Mascarós, forma part 

http://www.suschem-es.org/2013/index.asp#.Vsrq0LRByM8
http://www.suschem.org/
http://www.spire2030.eu/
http://www.nerghy.eu/
http://www.fch.europa.eu/
http://www.fch.europa.eu/
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d’una de les Task Forces per a la definició de prioritats de recerca dins del camp d’hidrogen i piles de 

combustible. 

EERA (European Energy Research Alliance): Aliança Europea de recerca en energia. L’ICIQ participa 

activament en dos dels seus Joint Programmes. 

AMPEA - Advanced Materials and Processes for Energy Application com a membre plenari. 

Photovoltaic Solar Energy com a associat. 

SCOT (Smart CO2 transformation): Projecte Europeu que agrupa a agents rellevants, tant públics com 

privats, en l’àrea d’utilització de CO2. Té com a objectiu definir l’Agenda Europea d’investigació i 

innovació en aquest camp (aquest projecte ha acabat el 2016). 

SECPHO – Southern European Cluster in Photonics and Optics. 

COST Actions (European Cooperation in Science and Technology). COST Actions en les que participa 

l’ICIQ que han estat actives el 2016: 

 CM1202: Supramolecular Photocatalytic water splitting (PERSPECT-H2O) 

 CM1203: Polyoxometalate Chemistry for Molecular Nanoscience (PoCheMoN) 

 CM1205: Catalytic Routines for Small Molecule Activation (CARISMA) 

 CM1402: From molecules to crystals – how do organic molecules form crystals? (CRYSTALLIZE) 

 CA15106: C-H Activation in Organic Synthesis (CHAOS) 

 MP1307: Stable Next-Generation Photovoltaics: Unraveling degradation mechanisms of Organic 
Solar Cells by complementary characterization techniques (StableNextSol) 

Com a novetats, durant el 2016 s’han format les següents associacions de les que l’ICIQ també n’és 

membre: 

European Cluster on Catalysis: l’ICIQ forma part d’aquest clúster que pretén aglutinar els principals 

actors Europeus, tant acadèmics com industrials, dins del camp de la catàlisi, per a unir esforços i 

millorar la competitivitat europea i escalar posicions a nivell mundial. 

Joint Laboratory for Energy and Environmental Catalysis: El Professor Atsushi Urakawa és membre 

adjunt d’aquest laboratori conjunt que agrupa a destacats grups d’investigació que treballen en el 

disseny eficient de catalitzadors per a aplicacions en energia i medi ambient. La iniciativa s’ha 

impulsat des de la City University a Hong Kong. 

  

http://www.eera-set.eu/
http://scotproject.org/
http://www.secpho.org/en/
http://www.cost.eu/
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11. Pressupost ICIQ – recursos 

El model de finançament de l’ICIQ es basa en la combinació de quatre tipus d’ingressos: a-) La 

contribució directe de la Generalitat de Catalunya, definida en el contracte programa i subjecte a 

l’assoliment d’objectius i indicadors específics; b-) finançament d’agències públiques a nivell Català, 

Espanyol i Europeu, a través d’ajudes de recerca competitives per a projectes de recerca i personal 

investigador; c-) finançament d’empreses privades a través de projectes de recerca per contracte i 

acords de transferència de tecnologia i coneixement, i d-) donacions de fundacions o empreses 

privades. 

El 2016, la contribució del Govern de la Generalitat de Catalunya a través del contracte programa va 

representar el 39,92 % dels ingressos (Taula 13). El finançament del Govern de Catalunya a través de 

l’AGAUR va representar el 0,63% dels ingressos. 

 
Taula 13: Ingressos reconeguts en l’exercici 2016 

Aplicació Nom de l’aplicació pressupostària 
Drets 

reconeguts 
Percentatge 

3.190.010 Prestacions de serveis – Recerca per contracte indústria 2.302.215 € 13,99 % 

3.990.009 Altres ingressos diversos 48.183 € 0,29 % 

4.020.019 Altres transferències de l'Administració de l'Estat 3.034.600 € 18,44 % 

4.100.007 Del Departament d'Economia i Coneixement 6.568.841 € 39,92 % 

4.406.800 De l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 103.999 € 0,63 % 

4.700.001 Donacions de fundacions i empreses privades 1.213.746 € 7,38 % 

4.930.009 Altres transferències corrents de la UE 3.059.455 € 18,60 % 

4.990.009 Altres transferències corrents de l’exterior 114.581 € 0,70 % 

5.340.001 Altres ingressos financers 7.434 € 0,05 % 

TOTAL   16.453.055 € 100,00% 

 

El finançament de l’administració pública Espanyola va representar el 18,44 % dels ingressos. Aquests 

provingueren de 20 projectes del Pla Nacional de I+D, entre ells 15 dins els programes “Programa 

Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad” i el “Programa 

Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia”, 1 projecte Explora, 1 

projecte Europa Redes y Gestores, 1 projectes Retos Colaboración, l’Acreditació d’Excel·lència Severo 

Ochoa i diverses ajudes per a estudiants de doctorat (FPI, FPU), investigadors post-doctorals (Juan de 

la Cierva, Formación post-doctoral) i promoción del empleo joven. 
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El finançament competitiu de la Unió Europea va representar el 18,60 % dels ingressos pel 2016. 

Aquest provingué de 11 ajudes ERC (1 Advanced grant, 2 Consolidator Grants, 3 Starting Grants i 5 

Proof of Concept grants) un projecte COFUND, un projecte en col·laboració, 8 accions individuals 

Marie Curie i 2 International training network (ITN). Addicionalment, també es va rebre finançament 

d’agències internacionals de fora de la Unió Europea (0,70 % del pressupost d’ingressos) a través 

d’un projecte de la Swiss Nacional Science Foudation i un de la Japan Science and Technology Agency. 

Els ingressos d’empreses privades varen representar el 21,37 % del pressupost, 13,99 % a través de 

recerca per contracte (prestació de serveis) i 7,38 % a través d’accions de patrocini i donació. Pel que 

respecte a donacions de fundacions privades, cal destacar dos donants molt majoritaris, la Fundació 

CELLEX i la Fundació Obra Social “La Caixa”. 

El contracte programa fixava tres indicadors relacionats amb l’objectiu de potenciar la capacitat 

d’obtenció de recursos competitius mitjançant la participació en convocatòries competitives i 

contractes amb empresa. Pel que respecte als ingressos competitius obtinguts per convocatòria 

pública, l’any 2016 s’obtingueren 6.312.635 € (objectiu de 4.500.000 €). Pel que respecte a ingressos 

competitius obtinguts per convenis o contractes, l’any 2016 s’obtingueren 2.302.215 € (objectiu de 

1.900.000 €) i pel que respecte a ingressos provinents de fundacions privades, l’any 2016 

s’obtingueren 1.213.746 € (objectiu 700.000 €). Així doncs, es varen aconseguir els valors dels tres 

indicadors de caire econòmic. 

A la taula 14 es mostren els projectes de recerca per contracte amb indústria actius durant l’any 2016 

amb els ingressos associats a l’any agrupats per tipologia d’empresa. 

 

Taula 14: projectes de recerca per contracte amb el sector industrial durant el 2016 

Àrea de recerca Tipus de companyies Ingressos 2016 
Projectes 

R+D 
Projectes 

Internacionals 

Fotònica/Fotovoltaica 
Energia 

renovable/Materials 
64.000 € 2 0 

Catàlisi Homogènia 
Farmàcia/Agroquímica / 
Materials / Química Fina 

1.682.000 € 7 3 

Catàlisi Heterogènia Petroquímica/Automoció 165.000 € 2 1 

Estat Sòlid 
Farmacèutic 

Farmàcia/Química Fina 348.000 € 3 4 

 

A les taules 15 i 16 es mostren les beques i ajudes per a la contractació de personal aconseguides al 

llarg de l’any 2016. 

  



Memòria d’Activitats ICIQ 2016 

52 

Taula 15: Ajudes pre-doctorals aconseguides a l’ICIQ durant el 2016 

Denominació del programa d’ajudes Organisme Nº d’ajudes 

Formació de Personal Investigador (FI) AGAUR 2 

Formación de Profesorado Universitario (FPU) MECD 1 

Formación de Personal Investigador (FPI) MINECO 7 

Estancias Breves FPI MINECO 4 

Programa Internacional de Beques  de Doctorat 
“La Caixa”- Severo Ochoa 

Obra Social “La Caixa” 3 

BIST International PhD Fellowship Programme BIST 2 

 

Taula 16: Ajudes post-doctorals aconseguides a l’ICIQ durant el 2016 

Denominació del programa d’ajudes Organisme Nº d’ajudes 

Juan de la Cierva Formación MINECO 1 

Juan de la Cierva Incorporación MINECO 1 

Marie Sklodowska-Curie Actions. 
Individual Fellowships 

Unió Europea 3 

Ayudas para la Movilidad Postdoctoral 
José Castillejo 

MECD 1 

 

A la taula 17 es recullen totes les ajudes de personal que estaven vigents l’any 2016: 

 
Taula 17: Ajudes per a la contractació de personal vigents el 2016 

Denominació del programa d’ajudes Organisme Nº d’ajudes 

Formació de Personal Investigador (FI) AGAUR 2 

Formación de Profesorado Universitario (FPU) MECD 12 

Formación de Personal Investigador (FPI) MINECO 23 

Ayudas para Contratos Predoctorales “Severo Ochoa” MINECO 6 

Initial Training Network (ITN) Unió Europea 2 

Programa Internacional de Beques  de Doctorat “La 
Caixa”- Severo Ochoa 

Obra Social “La 
Caixa” 

6 

BIST International PhD Fellowship Programme BIST 2 

Beatriu de Pinós AGAUR 1 

Juan de la Cierva Formación MINECO 1 

Juan de la Cierva Incorporación MINECO 1 

Ayudas para la Formación Postdoctoral MINECO 2 

Marie Curie Individual Fellowships- Marie Sklodowska-
Curie Actions 

Unió Europea 8 

Ayudas para la promoción del empleo joven e 
implantación de la garantia Juvenil 

MINECO 5 

Ayudas para la Movilidad Postdoctoral José Castillejo MECD 1 
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Durant el 2016 es van aconseguir 23 nous projectes de recerca (Taules 18 i 19). Es varen obtenir 14 

projectes del MINECO,6 8 projectes europeus i 1 projecte de la Japan Science and Technology Agency. 

Cal destacar que tots els investigadors que varen sol·licitar un projecte del MINECO dins el 

“Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad” i el 

“Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia” el varen 

obtenir. Aquest any es varen obtenir 8 projectes del programa Horizon 2020 de la Comissió Europea, 

6 del pilar d’excel·lència i 2 del pilar de lideratge industrial. En concret, en el pilar d’excel·lència, els 

Prof. Martín i Galán-Mascarós obtingueren un projecte ERC Proof of Concept cadascun, el Prof. 

Melchiorre un projecte ERC Consolidator, i els Prof. López i Melchiorre participen en 2 noves 

Innovative Training Networks. Addicionalment, s’aconseguiren tres noves beques individuals dins de 

les Marie Sklodowska-Curie Actions. Finalment, dintre del programa Future and Emerging 

Technologies (FET), el Prof. Galán-Mascarós obtingué el primer projecte FET proactive coordinat pel 

centre, en el qual també hi participen els Prof. López i Lloret. En el pilar de lideratge industrial la Prof. 

López participa en un projecte de NMP i el Prof. Galán-Mascarós participa en un projecte de NMBP. 

Per últim, el Prof. Urakawa va obtenir un projecte de la Japan Science and Technology Agency. 

 

Taula 18: Projectes de recerca competitius obtinguts durant l’any 2016 

Títol projecte Organisme IP Import (€) 

Soluciones desde la Química de Coordinación para el 
Desafío Energético: Materiales Avanzados para 
transformación y almacenamiento de Energía 
(CTQ2015-71287-R) 

MINECO 
Galán-

Mascarós 
135.520 

Simulaciones teóricas en catálisis homogénea: bases 
para una industria circular (CTQ2015-68770-R) 

MINECO López 135.520 

Carboxilación de materia orgánica con dióxido de 
carbono catalizada por metales de transición 
(CTQ2015-65496-R) 

MINECO Martín 234.740 

Sistemas Catalíticos Inmovilizados Robustos para la 
Producción Sostenible de Productos Químicos de Alto 
Valor Añadido (CTQ2015-69136-R) 

MINECO Pericàs 326.700 

Síntesis de amoniaco en condiciones suaves inducida 
por luz (CTQ2015-73028-EXP) 

MINECO Llobet 50.000 

Catalizadores electrofílicos avanzados para la síntesis 
de sistemas complejos (CTQ2016-75960-P) 

MINECO Echavarren 440.440 

Nuevos Conceptos para la Activación Asimétrica de 
Pequeñas Moléculas a Través de Catálisis Fotoredox y 
Metálica (CTQ2016-75311-P) 

MINECO 
Garcia 
Suero 

84.700 

 

                                                           
6 El MINECO va resoldre dues convocatòries durant l’any 2016, la qual cosa explica el nombre elevat de 
projectes obtinguts per l’ICIQ respecte als anys anteriors. Aquest fet va en detriment de l’any 2017, en que no 
es resoldrà cap convocatòria de projectes MINECO-CTQ i, per tant, l’ICIQ no n’obtindrà cap. Tanmateix els 
projectes CTQ 2016 s’iniciaren el 30 de desembre de 2016, per tant, el seu impacte durant aquest any és nul. 
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Taula 19: Projectes de recerca competitius obtinguts durant l’any 2016 (continuació) 

Títol projecte Organisme IP Import (€) 

Catalizadores moleculares para la descomposición del 
agua por medio de la luz solar (CTQ2016-80058-R) 

MINECO Llobet 272.250 

Reduciones químicas mediadas por la luz. De 
combustibles a compuestos solares (CTQ2016-80038-
R) 

MINECO Lloret 84.700 

Organocatálisis Fotoquímica Enantioselectiva: 
Utilizando la Luz para Generar Moléculas Quirales 
Biológicamente Relevantes (CTQ2016-75520-P) 

MINECO Melchiorre 254.100 

Procesos de transferencia de carga en dispositivos 
fotovoltaicos híbridos: nanocristal 
semiconductor/molécula orgánica semiconductora 
(CTQ2016-80042-R) 

MINECO Palomares 166.980 

Alternativas a las Tradicionales Reacciones de 
Acoplamiento Cruzado para Favorecer la Formación de 
Enlaces CC: Investigación de Sistemas Bimetálicos y 
Catálisis de Cobalto (CTQ2016-79942-P) 

MINECO 
Pérez-

Temprano 
84.700 

Conversión catalítica en continuo de dióxido de 
carbono en vectores energéticos químicos (CTQ2016-
75499-R) 

MINECO Urakawa 156.090 

FLOW4HEALTH Desarrollo de procesos en flujo 
continuo para la indústria químico farmacéutica (RTC-
2016-5807-1) 

MINECO Pericàs 441.441 

Light-Driven Asymmetric Organocatalysis                              
(681840-CATA-LUX) 

ERCEA (CE) Melchiorre 2.000.000 

Catalytic reductive carboxylation of unactivated olefins 
with carbon dioxide (713677-OLE-DIOX) 

ERCEA (CE) Martín 149.500 

A novel platform for user-friendly spectroscopy at very 
low temperatures and under strong magnetic fields 
(713539-U-SPEC) 

ERCEA (CE) 
Galán-

Mascarós 
150.000 

An artificial leaf: a photo-electro-catalytic cell from 
earth-abundant materials for sustainable solar 
production of CO2-based chemicals and fuels (732840-
A-LEAF) 

REA (CE) 

Galán-
Mascarós, 

López, 
Lloret 

879.712,50 

Pilot Plant Production of Controlled doped Nanoporous 
Carbonaceous Materials for Energy and Catalysis 
Applications (686163-POROUS4APP) 

REA (CE) López 334.707 

Critical Raw materials Elimination by a top-down 
Approach To hydrogen and Electricity generation 
(721065-CREATE) 

REA (CE) 
Galán-

Mascarós 
350.625 

Entrepreneuring Dynamic Selforganized Interfaces In 
Photocatalysis: A Multidisciplinary Training Network 
Converting Light Into Products (PhotoTrain) 

REA (CE) Melchiorre 463.345,92 

Electrochemical Conversion of Renewable Electricity 
into Fuels and Chemicals (ELCOREL) 

REA (CE) López 468.680,51 

Oxidative upgrading of light alkanes by unsteady-state 
operation 

Japan 
Science and 
Technology 
Agency (JST) 

Urakawa 355.293 
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Les taules 20-25 mostren tots els projectes finançats per agències públiques vigents durant el 2016, 

així com la quantia obtinguda i l’investigador principal (IP). 

 

Taula 20: Projectes de recerca competitius de la Unió Europea vigents el 2016 

Títol projecte Import (€) Període IP 

Exploring Chemical Reactivity with Organocatalysis 
(ORGANAUT) 

1.500.000 2011-16 Melchiorre 

Chasing a Fundamental Challenge in Catalysis: A 
Combined Cleavage of Carbon-Carbon Bonds and 
Carbon Dioxide for Preparing Functionalized 
Molecules (FUNCBONDS) 

1.423.800 2011-16 Martín 

Building-up Chemical Complexity into 
Multifunctional Molecule-based Hybrid Materials 
(CHEMCOMP) 

1.940.400 2012-16 
Galán-
Mascarós 

Advancing Gold Catalysis (CATGOLD) 2.499.060 2013-18 Echavarren 

Towards a Greener Reduction Chemistry by Using 
Cobalt Coordination Complexes as Catalysts and 
Light-driven Water Reduction as a Source of 
Reductive Equivalents (648304-
GREENLIGHT_REDCAT) 

1.999.063 2015-20 Lloret-Fillol 

Light-Driven Asymmetric Organocatalysis                              
(681840-CATA-LUX) 

2.000.000 2016-21 Melchiorre 

Ratiometric FRET Based Nanosensors for Trypsin 
Related Human Recessive Diseases (665775-2-
NanoSi) 

150.000 2015-16 Palomares 

A Solar-Powered Hydrolyzer (664719-HYDRER) 150.000 2015-16 
Galán-
Mascarós 

Big Data for Catalysis (680900-BigData4Cat) 149.875 2015-16 López 

Catalytic reductive carboxylation of unactivated 
olefins with carbon dioxide (713677-OLE-DIOX)  

149.500 2016-17 Martín 

A novel platform for user-friendly spectroscopy at 
very low temperatures and under strong magnetic 
fields (713539-U-SPEC)  

150.000 2016-18 
Galán-
Mascarós 

Pilot Plant Production of Controlled doped 
Nanoporous Carbonaceous Materials for Energy and 
Catalysis Applications (686163-POROUS4APP) 

334.707 2016-20 López 

Functionalized Magnetic Nanoparticles and their 
Application in Chemistry and Biomedicine 
(Mag(net)icFun) 

547.975 2013-16 Pericàs 

Entrepreneuring Dynamic Selforganized Interfaces 
In Photocatalysis: A Multidisciplinary Training 
Network Converting Light Into Products(PhotoTrain) 

463.346 2016-20 Melchiorre 

ICIQ International Postdoctoral Mobility Programme 
(ICIQ-IPMP) 

2.028.752 2012-18 Solà 
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Taula 21: Projectes de recerca competitius de la Swiss National Science Foundation vigents el 2016 

Títol projecte Import (€) Període IP 

Carbon Dioxide Hydrogenation: New Synthetic 
Perspectives for Chemical Energy Carriers 

252.259 2014-16 Urakawa 

 

Taula 22: Projectes de recerca competitius de la Japan Science and Technology Agency vigents el 2016 

Títol projecte Import (€) Període IP 

Oxidative upgrading of light alkanes by unsteady-

state operation 
355.293 2016-20 Urakawa 

 

Taula 23: Projectes de recerca competitius de la Generalitat de Catalunya vigents el 2016 

Títol projecte Import (€) Període IP 

Química Organometàl·lica en Síntesi Orgànica (2014 
SGR 818) 

33.600 2014-17 Echavarren 

Galán Mascarós Research Group (2014 SGR 797) 28.800 2014-17 
Galán-
Mascarós 

Grushin's Group (2014 SGR 1473) 17.200 2014-17 Grushin 

Grup de Catàlisis Redox ( RED-CAT ) (2014 SGR 915) 27.000 2014-17 Llobet 

Theoretical Heterogeneous Catalysis Group (T-
HeCat) (2014 SGR 145) 

30.100 2014-17 López 

Grup d'activació catalítica d'enllaços inerts - 
CATINERT (2014 SGR 884) 

25.800 2014-17 Martín 

Modelatge computacional de la catàlisi homogènia 
(2014 SGR 409) 

18.000 2014-17 Maseras 

Melchiorre Group (2014 SGR 1059) 38.400 2014-17 Melchiorre 

Muñiz's Group (2014 SGR 889) 15.000 2014-17 Muñiz 

Grup de recerca en matèries i dispositius 
optoelectrònics (2014 SGR 763) 

17.200 2014-17 Palomares 

Grup de Recerca en Sistemes Catalítics Modulars 
(SICAM) (2014 SGR 827) 

30.100 2014-17 Pericàs 

Urakawa research group (2014 SGR 893) 12.900 2014-17 Urakawa 

 
Taula 24: Projectes de recerca competitius de l’administració de l’estat vigents el 2016 

Títol projecte Import (€) Període PI 

Catalizadores de oro como ciclasas artificiales: 
Nuevos diseños, métodos y síntesis totales 
(CTQ2013-42106-P). 

461.010 2014-16 Echavarren 

Producción sostenible de hidrogeno a partir de 
agua y luz por la vía molecular (CTQ2013-49075-R) 

304.920 2014-16 Llobet 

Organocatálisis viníloga en cascada: control remoto 
de la estereoquímica en moléculas complejas 
(CTQ2013-45938-P) 

204.490 2014-16 Melchiorre 

Nanocristales semiconductores y moléculas 
orgánicas de bajo peso molecular para dispositivos 
que convierten (CTQ2013-47183-R) 

182.710 2014-16 Palomares 
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Taula 25: Projectes de recerca competitius de l’administració de l’estat vigents el 2016 (continuació) 

Títol projecte Import (€) Període PI 

Avances en nuevos métodos para la formación 
directa de los enlaces carbono-carbono, carbono 
nitrógeno y más allá (CTQ2013-46705-R) 

148.830 2014-16 Shafir 

Receptores y sensores sintéticos para la detección 
supramolecular de moléculas de bajo peso 
molecular relacionadas con la salud (CTQ2014-
56295-R) 

206.910 2015-17 Ballester 

Nanocápsulas de óxidos metálicos y complejos de 
metales de transición: abordando los retos de la 
sociedad desde la nanociencia molecular y la 
catálisis (CTQ2014-52824-R) 

108.900 2015-17 Bo 

Desarrollo de nuevas metodologías eficientes para 
la síntesis de bio-carbonatos (CTQ2014-60419-R) 

151.250 2015-17 Kleij 

Catálisis homogénea computacional: fotones, 
dioxigeno, dióxido de carbono (CTQ2014-57761-R) 

156.090 2015-17 Maseras 

Desarrollo de nuevas reacciones de oxidación de 
hidrocarburos basadas en catalizadores de yodo en 
alto estado de oxidación (CTQ2014-56474-R) 

250.470 2015-17 Muñiz 

Modularidad y regulación distal en sistemas 
catalíticos como estrategias eficientes en síntesis 
estereoselectiva. Aplicación a la síntesis de 
compuestos con interés biológico (CTQ2014-
60256-P) 

134.310 2015-17 Vidal 

Soluciones desde la Química de Coordinación para 
el Desafío Energético: Materiales Avanzados para 
transformación y almacenamiento de Energía 
(CTQ2015-71287-R) 

135.520 2016-18 
Galán-

Mascarós 

Simulaciones teóricas en catálisis homogénea: 
bases para una industria circular (CTQ2015-68770-
R) 

135.520 2016-18 López 

Carboxilación de materia orgánica con dióxido de 
carbono catalizada por metales de transición 
(CTQ2015-65496-R) 

234.740 2016-18 Martín 

Sistemas Catalíticos Inmovilizados Robustos para la 
Producción Sostenible de Productos Químicos de 
Alto Valor Añadido (CTQ2015-69136-R)  

326.700 2016-19 Pericàs 

FLOW4HEALTH Desarrollo de procesos en flujo 
continuo para la indústria químico farmacéutica 
(RTC-2016-5807-1) 

441.441 2016-19 Pericàs 

Unidad de proyectos y colaboraciones 
internacionales ICIQ (EUC2013-50884) 

140.000 2014-16 Pericàs 

Encarando los retos que la sociedad tiene 
planteados mediante investigación colaborativa en 
catálisis (CTQ2014-52974-REDC) 

53.000 2014-16 Pericàs 

Nuevas estrategias catalíticas de funcionalización 
C-H para síntesis química (EUIN2015-62710) 

4.100 2015-16 García-Suero 

Centro de Excelencia Severo Ochoa 2013 (SEV-
2013-0319) 

4.000.000 2014-18 Pericàs 
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12. Transferència de tecnologia i coneixement 

La transferència de coneixement i tecnologia cap a la indústria química i farmacèutica és un aspecte 

fonamental de la missió de l'Institut. En aquest sentit, l’ICIQ té un triple objectiu: a) posar el 

coneixement i les tecnologies desenvolupades a l’Institut a disposició de la indústria o d’empreses 

spin-off’s per a que desenvolupin nous productes i processos industrials de manera que la recerca 

que es realitza a l’Institut tingui un impacte en la societat, més enllà de l’impacte directe en la 

comunitat científica, mitjançant la creació de productes i serveis innovadors d’alt contingut 

tecnològic; b) aconseguir un nivell creixent d’ingressos per col·laboracions industrials i llicències de 

patents i c) sensibilitzar i formar el personal investigador de l’Institut en la gestió de la innovació i la 

creació de valor a partir de tecnologies, i generar vocacions d’emprenedoria tecnològica. 

Durant el 2016, l’ICIQ va desenvolupar diferents activitats, que es descriuen a continuació, per a 

maximitzar aquesta transferència. Les activitats s’emmarquen dins de les següents cinc línies 

estratègiques: patents i altres registres de propietat intel·lectual i industrial, Unitats mixtes ICIQ-

Empresa, projectes de recerca per contracte amb indústria, Unitats de Desenvolupament tecnològic i 

activitats de promoció de col·laboracions industrials. 

 

 

12.1. Propietat intel·lectual i industrial 

Les invencions fruit de la recerca realitzada a l’ICIQ que podrien, eventualment, tenir aplicacions 

comercials o industrials són identificades i protegides com a propietat industrial; subseqüentment, 

aquestes són valoritzades cap a un estat en què es puguin llicenciar a una empresa o un spin-off. 

Durant l’any 2016 es varen presentar 4 sol·licituds de patent Europea i una sol·licitud de patent PCT. 

D’altra banda, es varen concedir una patent a Europa i una patent a Xina.  

De forma similar a anys anteriors, la Fundació Obra Social La Caixa va subvencionar un programa 

intern d’ajuts de valorització que ha permès finançar 4 projectes de desenvolupament i validació 

tecnològics en els àmbits de: (i) membranes i materials per a la separació de diòxid de carboni en 

fase gas; (ii) escalat de compostos organometàl·lics d’or i plata; (iii) construcció d’una planta pilot de 

reciclatge de diòxid de carboni a metanol; (iv) escalat d’un catalitzador heterogeni per a síntesi en 

flux continu de la cetona de Wieland-Miesher. Aquests projectes de valorització tenen com a finalitat 

realitzar proves de concepte dels resultats de recerca bàsica protegits i facilitar la transferència del 

coneixement generat a l’ICIQ al teixit productiu. 
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Les taules següents resumeixen les tecnologies i resultats de la recerca protegits mitjançant drets de 

propietat intel·lectual o industrial vigents a 31 de desembre de 2016, la situació de cadascun dels 

actius intangibles corresponent, així com les activitats de valorització i/o transferència tecnològica 

destacables per l’any 2016. 

 

Copyright T‐263‐05 Estat: concedit Data de presentació: 21/07/2005 

cLab: un portal web d’accés, utilització i gestió de recursos computacionals 

Autors: Carles Bo, Joan Iglesias, José C. Ortiz 

El Computational Laboratory Web Manager (cLab) és un portal web que facilita l’accés i la gestió d’un 
laboratori computacional format per una central d’hipercomputació basada en clústers heterogenis 
d’ordinadors, i que múltiples usuaris poden utilitzar a l’hora per a l’execució de tasques 
computacionals. cLab és una aplicació basada en internet que facilita a l’usuari la manipulació de fitxers 
i arxius, la preparació de tasques computacionals, la seva planificació i gestió, així com la visualització i 
l’emmagatzematge dels resultats. cLab proporciona eines tan per a l’usuari com per a l’administrador 
del sistema. 

 

WO2012113726 
Fases nacionals: 
Europa (EP12704796.7) 
Estats-Units d’Amèrica (US20140235866) 

Estat: concedida 
(Europa), 
examen en curs 
(USA) 

Data de prioritat: 25/02/2011  

Procediment d’obtenció d’una composició de trifluorometilació 

Inventors: Vladimir Grushin, Alessandro Zanardi 

S’ha desenvolupat un procediment de cupració directa 
del fluoroform. Aquest procediment molt senzill 
requereix de reactius accessibles i es pot dur a terme a 
temperatura ambient. Permet la formació de reactius 
de CuCF3 útils en reaccions de trilfuorometilació. Els 
compostos químics que porten un grup trifluorometil 
s’empren principalment en la producció de fàrmacs o 
de productes agroquímics, així com de polímers, 
materials compostos i intermedis. El fluoroform, CF3H, 
és una font ideal de CF3 perquè és econòmic, disponible 
en grans quantitats i no és tòxic ni té efectes sobre la 
capa d’ozó.  

Innovacions i avantatges 
 
• Producció neta de reactius de 

trifluorometilació 
• El procediment funciona en condicions de 

temperatura i pressió ambients. 
• Valorització del fluoroform (residu 

industrial) 
• Font abundant i econòmica del grup 

trifluorometil 
• Reactius econòmics 

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
S’ha dut a terme un servei de comercialització tecnològica a través de l’empresa ISIS Innovation Ltd.  
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US 7,771,691 Estat: concedida Data de prioritat: 24/07/2007 

Purificació de ful·lerens mitjançant extracció sòlid-líquid per encapsulació selectiva  

Inventors: Javier de Mendoza, Elisa Huerta, Gerald Metselaar 

Mitjançant un procés d’auto-assemblatge, un 
compost còncau és capaç de formar de manera 
reversible i controlable una càpsula dinàmica que 
permet extraure de manera selectiva derivats de 
ful·lerens de determinades mides. El procediment 
de separació de derivats de ful·lerens es basa en 
l’encapsulació seqüencial i selectiva en un 
dissolvent apropiat dels ful·lerens presents en la 
mescla. La càpsula es forma per auto-assemblatge 
reversible de dos fragments còncaus i 
l’encapsulació del derivat de ful·lerè que té la 
geometria que més s’adapta a la forma de la 
càpsula és ràpida i selectiva. 

Innovacions i avantatges 
 
• Procediment de purificació senzill i ràpid 

(només requereix dues filtracions) 
• La càpsula és reciclable 
• Els ful·lerens i els seus derivats son productes 

químics d’alt valor afegit 
• No es requereix equipament específic 
• El procediment és econòmicament sostenible i 

respecta el medi ambient 
• L’obertura de la càpsula és dinàmic i reversible 
• Possibilitat de purificar ful·lerens 

funcionalitzats de ful·lerens no funcionalitzats  
• Possibilitat de purificar ful·lerens 

endoful·lerens 

 
 

Europa (EP13724223.6) 
Estats-Units d’Amèrica (US14401312) 
Xina (CN104321293) 

Estat: examen en 
curs (EP) – 
concedida (CN, 
US) 

Data de prioritat: 15/05/2012 

Procediment de preparació de metanol i productes que en deriven a partir d’òxids de carboni 

Inventors: Atsushi Urakawa, Atul Bansode 

La reducció química del diòxid de carboni a metanol i els 
seus derivats (com ara el dimetileter, DME) es considera 
com una de les tecnologies clau per reduir tant l’efecte 
hivernacle com la dependència del sector energètic en 
combustibles fòssils. A diferència dels processos emprats 
avui dia en la preparació de metanol, el procediment 
continu de l’ICIQ proporciona conversions i selectivitat 
excel·lents en un sol pas a través d’un reactor, 
proporcionant d’aquesta manera la productivitat més alta 
mai descrita en la reducció química del CO2. 

Innovacions i avantatges 
 

• Alta conversió en un sol pas en el 
reactor  

• Alta selectivitat per a metanol  
• Utilització de catalitzadors 

convencionals o comercials 
• Transformació de CO2 en DME en un sol 

reactor 
• Infraestructura de dimensions reduïdes 

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
S’està treballant de forma molt activa en la implementació de diverses estratègies per escalar i 
comercialitzar la tecnologia objecte de la cartera de patent, bé a través de socis industrials, bé a través 
de la creació d’una empresa spin-off. La Fundació Obra Social La Caixa ha finançat un projecte de 
desenvolupament amb l’objectiu d’optimitzar el catalitzador emprat en aquest procés i escalar-ho. 
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T-0351-2012 (Copyright) Estat: concedit Data de presentació: 12/07/2012 

SCIPIO: un software comprensiu per a químics computacionals  

Autor: Joan Iglesias 

SCIPIO és un software que permet manipular, 
emmagatzemar i gestionar els arxius que resulten 
d’experiments de química computacional. SCIPIO 
permet l’extracció de dades i la seva gestió i es 
podria presentar com un Dipòsit de Resultats de 
Química Computacional. És un quadern de 
laboratori electrònic específic que permet la cerca 
per subestructures i la generació d’informes en un 
format apte per a publicacions.  

Innovacions i avantatges 
 

• Interfase web i línia de comandaments (bash)  
• Visualització d’estructures químiques  
• Cerca general i per subestructura 
• Generació automàtica d’arxius PDF de 

“Supporting Information” per a publicació. 
• Càlcul i traçat dels “Perfils Energètics de 

Reacció”, por combinació de resultats. 

 

WO2016096806 Estat: sol·licitud PCT Data de prioritat: 16/12/2014 

Catalitzador d’evolució d’hidrogen en cel·les d’electròlisi PEM eficaços i econòmics  

Inventors: Jordi Ampurdanès Vilanova, Atsushi Urakawa, Tachmajal Corrales Sánchez 

Les cel·les d’electròlisi PEM es presenten com una solució 
prometedora per a la producció d’hidrogen a partir d’aigua i 
energia renovable (energia verda). Son necessaris nous 
materials que permetin assolir una eficàcia i una productivitat 
d’hidrogen més gran a un cost reduït. La invenció proporciona 
un catalitzador que consisteix en carboni i òxid de cobalt, que 
actua al càtode amb una eficàcia similar o més gran a la del 
platí. Es proposa doncs substituir els catalitzadors de platí per 
a aquests catalitzadors de cobalt. 

Innovacions i avantatges 
• Catalitzador heterogeni basat en 

productes comercials, econòmics i 
abundants 

• Producció d’hidrogen comparable a 
productes comercials actuals basats 
en catalitzadors menys sostenibles. 

• Producció d’hidrogen emprant 
energies renovables 

 

EP3014274 
US20160139137 

Estat: Fases nacionals Data de prioritat: 25/06/2013 

Assaig radiomètric per a la quantificació d’enzims hidrolítics 

Inventors: Emilio Palomares Gil, Georgiana Stoica, Iván Castello Serrano 

S’ha desenvolupat una nanopartícula poblada amb dos 
tipus de cromòfors i funcionalitzada amb un pèptid 
marcat amb un colorant i sensible a l’acció d’un enzim 
hidrolític. D’aquesta manera, la resposta òptica del 
sistema és directament proporcional a l’acció enzimàtica 
del medi en què es troba la nanopartícula, permetent 
quantificar amb precisió la quantitat d’enzim present en 
el medi. La tecnologia s’ha aplicat al cas de la fibrosi 
quística, mitjançant l’anàlisi de mostres reals, i el sistema 
podria permetre determinar el fenotip del pacient, 
evitant així el recurs a tests genètics. 

Innovacions i avantatges 
 

• Mètode de diagnòstic no invasiu 
• Quantificació acurada de l’activitat 

enzimàtica 
• Mètode aplicable al punt d’atenció 

sanitària 
• Mètode d’anàlisis ràpid 
• Possible determinació del fenotip del 

pacient 
• Plataforma de diagnòstic versàtil  

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
S’ha dut a terme un projecte de validació clínica, en col·laboració amb l’hospital Parc Taulí, del mètode 
de diagnòstic de fibrosi quística, finançat per una ajuda ERC-Proof of Concept.  
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WO2016079356 Estat: sol·licitud PCT Data de prioritat: 13/11/2014 

Sensors resistius de gas benzè per al control de la qualitat de l’aire  

Inventors: Eduard Llobet (URV), Pierrick Clément (URV), Saša Korom, Pau Ballester 

El benzè és un compost químic altament tòxic i 
potencialment carcinogen, per la qual cosa és necessari 
controlar l’exposició dels treballadors i operadors al benzè. 
El límit reglamentari d’exposició al benzè és de 0.1-1 ppm 
durant 8 hores (dades de la NIOSH). El grup de recerca de 
la URV juntament amb el de l’ICIQ han desenvolupat un 
nou dispositiu i procediment que permet detectar benzè 
selectivament amb una elevada sensibilitat, de forma 
econòmica i continua. El dispositiu es basa en elèctrodes 
recoberts amb nanotubs de carboni funcionalitzats amb 
una capa que conté un receptor molecular de benzè. 

Innovacions i avantatges 
 

• Baix cost.  

• Elevada sensibilitat (ppt) i selectivitat  

• A diferència d’alguns equips de mesura 
existents al mercat, la tecnologia no 
requereix consumibles. 

• La tecnologia permet la realització de 
mesures en continu.  

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
S’ha signat un acord de co-titularitat amb la Universitat Rovira i Virgili, qui es farà càrrec de la 
comercialització de la tecnologia. 

 

i-DEPOT 9708 (Copyright) Estat: concedit Data de presentació: 12/10/2015 

ioChem-BD: un software comprensiu per a químics computacionals  

Autors: Moises Álvarez, Carles Bo, Núria López, Feliu Maseras, Coen de Graaf, Josep Maria Poblet 

ioChem-BD és un software que permet manipular, 
emmagatzemar i gestionar els arxius que resulten 
d’experiments de química computacional. SCIPIO 
permet l’extracció de dades i la seva gestió i es 
podria presentar com un Dipòsit de Resultats de 
Química Computacional. Permet la cerca per 
subestructures i la generació d’informes en un 
format apte per a publicacions.  

Innovacions i avantatges 
 

• Interface web i línia de comandaments (bash)  
• Visualització d’estructures químiques  
• Cerca general i per subestructura 
• Generació automàtica d’arxius PDF de 

“Supporting Information” per a publicació. 
• Càlcul i traçat dels “Perfils Energètics de 

Reacció”, por combinació de resultats. 

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
Tecnologia desenvolupada conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili. S’han negociat les condicions 
de co-titularitat. S’ha dissenyat i iniciat el procés de distribució del software. S’ha iniciat una fase de 
distribució d’una versió gratuïta del software. Projecte realitzat en el marc d’una ajuda ERC-Proof of 
Concept concedit a l’ICIQ. També s’ha registrat una marca comunitària “ioChem-BD” i s’ha dut a terme 
un estudi de llibertat d’operació.  

 

EP15382252 Estat: sol·licitud europea Data de presentació: 15/05/2015 

Mètode fotocatalític de preparació de pirrolidines 

Inventors: Kilian Muñiz, Claudio Martínez 

El grup del Dr. Muñiz ha desenvolupat un 
procediment de preparació de pirrolidines per 
ciclació intramolecular, fotocatalítica i lliure de 
metalls, de butilamines. El mètode desenvolupat 
requereix la utilització de quantitats catalítiques de 
iode per dur a terme la ciclació, juntament amb un 
oxidant lliure de metalls (iode hipervalent). 

Innovacions i avantatges 
 

• Perfil d’impureses favorable a l’aprovació de 
fases regulatòries  

• Les pirrolidines son molècules molt emprades 
en la indústria de la química fina 

• Condicions suaus de reacció i tolerància de 
grups funcionals 
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PCT/EP2015/067241 Estat: sol·licitud PCT Data de presentació: 28/07/2015 

Sensor potenciomètric de creatinina   

Inventors: Louis Adriaenssens, Pau Ballester, Daniel Hernández, Tomás Guinovart, Francesc Xavier Rius, 
Pascal Blondeau, Francisco Andrade 

El grup de recerca del Prof. Ballester a l’ICIQ ha 
desenvolupat una família de calix[4]pirroles que 
presenten molta afinitat per a molècules petites, 
com ara la creatinina. En col·laboració amb un 
grup de la Universitat Rovira i Virgili, han 
incorporat aquests compostos en un sensor 
potenciomètric específic per a aquest biomarcador 
de la disfunció renal. S’ha demostrat l’eficàcia del 
sensor amb mostres reals d’orina i plasma. 

Innovacions i avantatges 
 

• La creatinina es mesura de forma sistemàtica 
en l’àmbit hospitalari 

• Mesura específica i altament precisa 
• Possibles aplicacions en telemedicina  
• El sensor presenta un cost de fabricació molt 

baix 
 

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
Amb l’ajut del programa Caixa Impulse promogut per la Fundació Obra Social La Caixa i La Caixa Capital 
Risc, s’està definint un pla de comercialització de la tecnologia a través de la creació d’una spin-off. 
S’estan negociant les condicions de transferència d’aquesta tecnologia a una empresa de nova creació. 

 

PCT/US16/27262 Estat: sol·licitud PCT Data de presentació: 13/04/2015 

Compostos per al tractament del càncer, la diabetis i el VIH   

Inventors: Antonio Echavarren, Laura López, Lorena Riesgo, Fernando Bravo, John Beutler, Tanya 
Ransom 

El grup del Prof. A. Echavarren, en col·laboració 
amb la unitat tecnològica CSOL de l’ICIQ, ha 
desenvolupat una família de compostos insaturats 
estructuralment anàlegs al producte natural (-)-
Englerin A. Aquesta família de compostos presenta 
una alta capacitat per a inhibir el creixement de 
cèl·lules tumorals. 

Innovacions i avantatges 
 

• Els compostos son molt selectius per a un 
determinat tipus de cèl·lules tumorals 
(disminució d’efectes secundaris no desitjables) 

• Els compostos son molt actius  
• Família nova de compostos que completa una 

família de compostos patentats 

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
Tecnologia desenvolupada conjuntament amb el National Cancer Institute als Estats Units, qui es feia 
càrrec de les mesures d’activitat terapèutica. S’ha llicenciat la tecnologia al National Cancer Institute, per 
a que aquest ho incorpori a la seva cartera de patents d’Englerina. D’aquesta forma es facilita la sub-
llicència del portfolio complert a una empresa farmacèutica. 

 

PCT/EP2015/065866 Estat: sol·licitud PCT Data de presentació: 10/07/2015 

Derivat fluorat de prolina com a organocatalitzador 

Inventors: Miquel Pericàs, Irina Sagamanova, Sonia Sayalero, Carles Rodríguez 

El grup del Prof. Pericàs ha desenvolupat un 
catalitzador fluorat derivat de la prolina més 
estable i reciclable que altres organocatalitzadors 
descrits. El catalitzador desenvolupat és més 
robust que els seus homòlegs basats en èters de 
silil, fent-lo apte per a aplicacions en flux continu.  

Innovacions i avantatges 
 

• Catalitzador preparat per co-polimerització 
• Catalitzador més robust  
• Eficiència del catalitzador conservada en 

adicions de Michael 
• Potencials aplicacions en flux continu 

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
Aquesta tecnologia forma part de la cartera de la Unitat de desenvolupament tecnològic “Ertflow”. 
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EP15382481 Estat: sol·licitud europea Data de presentació: 02/10/2015 

Porta mostres per mesures espectroscòpiques en camps magnètics i entorns controlats 

Inventors: José-Ramón Galán Mascarós, Cristina Sáenz de Pipaón, José Luís León Callejon, Javier Pérez 
Hernández, Agustín Camón Lasheras (CSIC) 

El grup del Prof. José Ramón Galán Mascarós ha 
desenvolupat un dispositiu equipat amb un circuit 
de fibres òptiques per a poder conduir senyals 
òptics fins a una mostra sòlida, localitzada en un 
entorn magnètic, i efectuar mesures 
espectroscòpiques del material. El porta mostres 
permet estudiar fenòmens específics com ara el 
dicroisme circular magnètic o el dicroisme circular 
magnetoquiral. 

Innovacions i avantatges 
 

• Dispositiu únic que permet recollir i analitzar la 
llum desprès de la irradiació de la mostra 

 

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
S’està desenvolupant un projecte per a transferir al mercat aquest dispositiu amb el suport d’una ajuda 
ERC Proof of Concept, iniciat a la tardor de 2016. Existeix un projecte de spin-off amb l’objectiu de 
comercialitzar aquesta tecnologia (Orchestra S.L.).  

 

EP15382525 Estat: sol·licitud europea Data de presentació: 26/10/2015 

Preparació de cetones de Wieland-Miesher i Hajos Parrish en flux continu 

Inventors: Miquel Pericàs, Carles Ayats, Andrea Henseler 

El grup de recerca del Prof. Pericàs ha 
desenvolupat un mètode de preparació de les 
cetones de Wieland-Miesher i Hajos-Parrish 
utilitzant un organocatalitzador derivat de la tert-
leucina suportat en un polímer. El mètode és 
reproduïble i escalable.  

Innovacions i avantatges 
 

• Les cetones de Wieland-Miesher i Hajos-Parrish 
son productes de partida per a la preparació de 
nombrosos compostos en química fina. 

• El mètode transcorre en una sola etapa. 
• El mètode és aplicable en flux continu. 

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
Aquesta tecnologia forma part de la cartera de la Unitat de desenvolupament tecnològic “Ertflow”. S’ha 
dut a terme un projecte de desenvolupament tecnològic, finançat per la Fundació Obra Social La Caixa, 
destinat a escalar la síntesi del catalitzador emprat. S’ha estudiat el cost econòmic de la preparació de la 
cetona de Wieland-Miesher.  

 

EP16382362 Estat: sol·licitud europea Data de presentació: 26/07/2016 

Procediment de preparació de poliacens linears 

Inventors: Ruth Dorel, Pau McGonigal, Antonio Echavarren 

El grup de recerca del Prof. Echavarren ha 
desenvolupat una metodologia catalítica de 
preparació de dihidropoliacens, uns precursors 
sintètics de materials poliaromàtics amb 
aplicacions com a semi-conductors.   

Innovacions i avantatges 
 

• El procés és catalític en or i permet preparar un 
gran ventall de nous materials. 

• Aplicacions com a materials en 
organoelectrònica. 

• Preparació de poliacens en condicions suaus. 

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
S’ha presentat una sol·licitud de projecte ERC Proof of Concept per desenvolupar nous materials. El grup 
de recerca ha iniciat una col·laboració amb l’ICMAB (CSIC, Barcelona) per a desenvolupar nous materials 
per a aplicacions en OFETs. 
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EP16382062 Estat: sol·licitud europea Data de presentació: 16/02/2016 

Hidrogenació estequiomètrica del diòxid de carboni en metanol 

Inventors: Atul Bansode, Rohit Gaikwad, Atsushi Urakawa 

El grup de recerca del Dr. Urakawa ha 
desenvolupat un procés millorat 
d’hidrogenació del CO2 a metanol a alta 
pressió, emprant catalitzadors 
heterogenis comercials.   

Innovacions i avantatges 
• El procés opera en condicions estequiomètriques de 

reactius.   
• El procés no requereix el reciclatge d’hidrogen no 

reaccionat. 
• El procés permet preparar metanol amb rendiments 

excel·lents. 
• El catalitzador emprat és convencional, econòmic i 

comercial. 

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
S’està treballant de forma molt activa en la implementació d’estratègies vàries per escalar i 
comercialitzar la tecnologia, bé a través de socis industrials, bé a través de la creació d’una empresa 
spin-off. La Fundació Obra Social La Caixa ha finançat un projecte de recerca i desenvolupament amb 
l’objectiu d’optimitzar el catalitzador emprat en aquest procés i escalar-ho. 

 

EP16382336 Estat: sol·licitud europea Data de presentació: 15/07/2016 

Procediment de preparació d’àcids carboxílics 

Inventors: Francisco Juliá, Josep Cornella, Rubén Martín 

El grup de recerca del Prof. Martín ha 
desenvolupat una metodologia catalítica de 
preparació d’àcids carboxílics a partir de bromurs 
d’alcans o olefines. El mètode es pot aplicar 
directament a mescles de productes i permet 
preparar un sol àcid carboxílic, emprant CO2 com a 
matèria prima. 

Innovacions i avantatges 
• El procés és regioconvergent i permet preparar 

un sol producte a partir de productes de 
partida diferents 

• Fàcil separació del producte de reacció 
• Catàlisi basada en metalls abundants i no 

contaminants  

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
S’ha iniciat un projecte ERC Proof of Concept sol·licitat al 2015 per desenvolupar aplicacions comercials 
del procés, basat en l’ús d’olefines com a productes de partida.  

 

EP16382480 Estat: sol·licitud europea Data de presentació: 18/11/2016 

Noves xarxes metal·loorgàniques per a aplicacions en separació de gasos 

Inventors: Neus Corella, Vanessa Lillo, José-Ramón Galán-Mascarós 

El grup de recerca del Prof. Galán-Mascarós ha 
descobert un nou material basat en un derivat 
d’un aminoàcid i salts de coure que forma xarxes 
organometàl·liques a escala nanomètrica. El 
material presenta un elevat potencial en 
aplicacions de catàlisi i en la separació de gasos, 
per exemple per a la captura de CO2 o purificació 
de gas natural.  

Innovacions i avantatges 
• Material nou (MOF) que permet separar CO2 

d’altres gasos 
• El MOF no emmagatzena els gasos, sinó que els 

“filtra” amb temps de retenció variables 
• El MOF facilita la separació de materials quirals. 
• El MOF és actiu catalíticament. 

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
S’ha dut a terme un projecte de desenvolupament tecnològic, finançat per la Fundació Obra Social La 
Caixa, destinat a desenvolupar una membrana de separació de CO2 de gas natural. També s’ha sol·licitat 
un projecte ERC Proof of Concept. Es preveu la inclusió d’aquesta tecnologia en la cartera de patents a 
transferir al projecte empresarial Orchestra SL. 
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Addicionalment, amb l’objectiu de fomentar l’emprenedoria i difondre bones pràctiques en 

valorització i transferència de tecnologia entre el personal investigador de l’ICIQ, el 2016 s’ha portat 

a terme un programa de formació, basat en les següents tres actuacions: 

(i) Descripció del funcionament i els mecanismes de gestió de la propietat industrial i intel·lectual de 

l’ICIQ - Formació de 2 hores dirigida a tot el personal investigador de l’Institut (25-30 assistents) i 

impartida pel responsable de la Unitat de Propietat Industrial. 

(ii) Bones pràctiques de valorització i transferència de tecnologia - Formació de 4 hores de durada, 

amb 30 assistents i impartida per ISIS Innovation (Universitat d’Oxford). 

(iii) From Science to Business - Formació de 3 dies de durada, dirigida a un grup seleccionat de 5 

investigadors de l’ICIQ amb projectes de creació d’empreses spin-off’s, impartida per l’escola de 

negocis ESADE i organitzada pel Barcelona Institute of Science and Technology (BIST). L’objectiu era 

detallar els mecanismes de gestió de la innovació i emprenedoria científica. 

 

 

12.2. Projectes de recerca per contracte amb indústria 

L'institut persegueix activament l'establiment de contractes de recerca per projecte entre empreses i 

els grups de recerca i unitats de desenvolupament tecnològic de l'ICIQ en les àrees d’expertesa 

científica de l’ICIQ. 

Durant el 2016 s’han portat a terme col·laboracions de R+D i serveis analítics amb un total de 28 

empreses, de les quals 6 han col·laborat amb l’Institut per primera vegada. En aquest sentit, l’ICIQ 

busca fidelitzar les empreses amb qui col·labora, però alhora ampliar i diversificar la seva cartera de 

col·laboradors per tal de garantir l’estabilitat futura dels ingressos per projectes de recerca industrial.  

Cal destacar que durant el 2016 s’ha visualitzat més encara la complementarietat entre les diverses 

unitats de desenvolupament tecnològic. Actualment hi ha tres empreses que col·laboren amb més 

d’una unitat de desenvolupament tecnològic o hi tenen propostes en ferm. 

 

12.3. Unitats mixtes ICIQ-Indústria 

L’Institut va establir l’any 2009 un model nou de col·laboració amb empreses en un entorn 

d’innovació oberta a través de les unitats mixtes Indústria-ICIQ. 

Una Unitat Mixta Indústria - ICIQ consisteix en un equip d’investigadors de l’ICIQ (entre 6 i 9 

investigadors post-doctorals) desenvolupant projectes de recerca d’interès per a una única empresa, 

i que s’ubica en un dels laboratoris de l’àrea de parc científic de l’Institut. Les Unitats Mixtes 
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s’engloben sota el concepte d’Innovació Oberta (Open Innovation), que consisteix a dissoldre les 

barreres entre el sector acadèmic i la indústria per tal de facilitar la transferència de coneixement i 

tecnologia entre ambdós sectors, creant entorns que permetin una col·laboració fluida i dinàmica 

que beneficiï tots els actors. 

En aquest sentit, les Unitats Mixtes de l’ICIQ, a banda d’incorporar personal investigador contractat 

pel centre i disposar de l’ús exclusiu d’un laboratori i dues oficines cadascuna, reben assessorament 

científic de diversos grup líders de l’Institut, i el seu personal participa de la vida científica de l’Institut 

i té accés a totes les instal·lacions comunes, equipament científic i serveis del centre, en igualtat de 

condicions amb qualsevol altre grup de recerca de l’ICIQ. 

Les unitats estan coordinades per un responsable que assegura que la transferència de tecnologia 

sigui eficient i que les activitats de la unitat estiguin alineades amb l’estratègia de l’empresa. Durant 

el 2016 es varen mantenir en funcionament les unitats mixtes Esteve-ICIQ (des del 2009) i Henkel-

ICIQ (des de 2010), complint així amb l’indicador del contracte programa referent al nombre 

d’empreses instal·lades al viver d’empreses i que s’havia fixat en 2. 

La Unitat Mixta Esteve-ICIQ ha disposat de 7 investigadors al llarg de 2016, i la Unitat Mixta Henkel-

ICIQ ha tingut un màxim de 6 investigadors. A mitjans de 2016, es va incorporar, com a responsable 

de la Unitat mixte Henkel-ICIQ el Dr. Matthias Wegener, en substitució del Dr. Ligang Zhao que 

n’havia estat el responsable des de la seva posada en funcionament l’any 2010. 

 

    

Equips de les Unitats mixtes Esteve-ICIQ (esquerra) i Henkel-ICIQ (dreta)  
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12.4. Unitats de desenvolupament tecnològic 

Durant el 2016 han continuat en ple funcionament dues Unitats de Desenvolupament Tecnològic 

Crysforma i CSOL i s’ha consolidat la unitat Ertflow. 

Crysforma: dedicada a donar suport científic i tecnològic en el camp del desenvolupament de l'estat 

sòlid farmacèutic. Col·labora de forma continuada amb un grup d’empreses nacionals i internacionals 

de l’àmbit de la química fina i farmacèutica. Durant el 2016 s’ha confirmat la tendència a l’increment 

de facturació que ja s’havia observat en els dos anys anteriors, després d’una etapa de crisi general 

que havia afectat fortament als clients de Crysforma. Durant 2016, a més, s’ha estabilitzat la relació 

amb, AiCuris, empresa farmacèutica alemanya i el primer client de recerca internacional (fins ara les 

col·laboracions internacionals estaven restringides a l’àmbit de l’anàlisi). 

CSOL: orientada a valoritzar tecnologies desenvolupades a l’ICIQ i a esdevenir la baula entre la 

recerca en catàlisi que es porta a terme a l’Institut i el món industrial. EL 2016, CSOL ha realitzat els 

següents deu projectes de valorització de tecnologies amb la participació de cinc investigadors post-

doctorals: 

 Nous organocatalitzadors modulars (Prof. Pericàs): Família d’organocatalitzadors i cribratge 

d’activitat. 

 Àcids fosfòrics quirals suportats (Prof. Pericàs): Desenvolupament d’una ruta reproduïble i 

escalable. 

 Escalat d’un additiu per a matrius polimèriques que incorpora nanotubs de carboni per a 

millorar propietats de conductivitat elèctrica (Prof. Kleij).  

 Electròlisi d’aigua amb catalitzadors econòmics emprant energia renovable (Prof. Galán-

Mascarós, projecte finançat per l’Obra Social La Caixa). 

 Hidrogenació de diòxid de carboni a alta pressió per a la producció de metanol (Prof. 

Urakawa, projecte finançat per l’Obra Social La Caixa). 

 Projecte industrial de síntesi de noves molècules amb activitat fungicida (Prof. Shafir). 

 Nous MOFs per a la separació de diòxid de carboni en barreges de gas (Prof. Galán-Mascarós, 

projecte finançat per l’Obra Social La Caixa). 

 Preparació de nous catalitzadors i pre-catalitzadors d’or i plata estables (Prof. Echavarren, 

projecte finançat per l’Obra Social La Caixa). 

 Síntesi i escalat d’un catalitzador suportat per a la formació de cetones Wieland-Miescher 

(WMK) i derivats (en col·laboració amb ERTFlow, projecte finançat per l’Obra Social La Caixa). 

 Escalat d’un organocatalitzador derivat de la cinchona (Prof. Melchiorre): venda a la 

companyia STREM del catalitzador. 
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Ertflow: aprofita els coneixements en química de flux continu i ancoratge de catalitzadors homogenis 

del grup del Prof. Pericàs per oferir serveis de R+D a la indústria de química fina i farmacèutica. Les 

línies principals d’activitat són la transformació de processos batch en continus, i la síntesi en continu 

de llibreries de compostos amb activitat biològica. 

Durant 2016 Ertflow ha treballat en un projecte de recerca sota contracte amb una empresa 

farmacèutica Espanyola i ha iniciat un projecte amb el Grup Esteve finançat per la convocatòria Retos 

Colaboración. A banda, Ertflow participa en diverses col·laboracions, tant amb empreses com amb 

centres de recerca, pel desenvolupament de noves tecnologies orientades a la seva posterior 

comercialització. 

 

12.5. Activitats de promoció de col·laboracions industrials 

Durant el 2016, l’ICIQ ha continuat amb les activitats de promoció comercial i màrqueting per a 

l’establiment de noves col·laboracions amb el sector industrial.  

A banda de l’establiment de reunions amb diverses indústries i centres tecnològics, ja sigui a les 

instal·lacions de l’ICIQ o de l’empresa, per a la presentació de les experteses del centre o de discussió 

de projectes concrets, també s’ha assistit a un seguit de jornades i fires amb participació del sector 

privat (Taules 26 i 27). 

 

Taula 26: Activitats de promoció 2016 

Data Jornada/Fira Lloc 

25-02-16 
Ajuts europeus: convocatòria WaterWorks 
2015 ERA-NET Cofund 

Barcelona 

15/16-03-16 
IX Conferencia anual de las plataformas 
tecnológicas de investigación biomédica 

Barcelona 

30-03-16 
SciCloud 2016 - Innovation in the 
pharmaceutical industry 

Barcelona 

27-04-16 Fira Alimentària 2016 (brokerage event) Barcelona 

12-05-16 
Impulso a la formación de consorcios en el 
sector farmacéutico para la promoción de 
proyectos de I+D de alto impacto 

Madrid 

18-05-16 
Sessió Big Data, indústria 4.0 i internet of 
things (cluster AINS) 

Reus 

25-05-16 Light Talk Aplicaciones de la luz en cosmética Barcelona 

26/27-05-16 III Jornadas técnicas alimentarias Carinsa Barcelona 

21-06-16 Fira In(3D)ustry Barcelona 

22-06-16 
Synergies: Light Technologies and Advanced 
Materials 

Barcelona 
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Taula 27: Activitats de promoció 2016 (continuació) 

Data Jornada/Fira Lloc 

13/15-09-16 
Nordic-Life Science Days 2016 (brokerage 
event) 

Estocolm 

16-09-16 
IX Trobada interclústers: Clusters i indústria 
4.0 

Barcelona 

04/05-10-16 Fira CPhI Barcelona 

04-10-16 
Cocktail amb empreses austríaques del 
sector farma - Advantage Austria 

Barcelona 

20-10-16 III Jornades Immersió Estratègica AINS Reus 

24-10-16 Cafè amb la Recerca-ICIQ Barcelona 

24-11-16 2nd Beauty Innovation day Barcelona 

30/11-01/12-16 Fira BioFit (brokerage event) Lille 

 

 

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: 1) Presentació de les capacitats de l’ICIQ durant la jornada Synergies: Light 

Technologies and Advanced Materials, organitzat per SecPho 2) Presentació de les capacitats de l’ICIQ durant el 

2n Cafè amb la Recerca sobre l’ICIQ, a la Fundació Catalana per a la Recerca 3) Assistents de l’ICIQ al còctel 

networking organitzat per Advantage Àustria (ambaixada comercial austríaca) per reunir empreses i centres del 

sector farmacèutic austríacs i catalans, en motiu de la fira CPhI 4) Discutint sobre les necessitats en R+D+i de les 

empreses del sector cosmètic al workshop “Light Talk Aplicaciones de la luz en cosmética” 
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13. Divulgació científica - Outreach 

Un any més s’han portat a terme diversos programes i activitats de divulgació de la nostra recerca a 

la societat, posant en valor l’impacte de la recerca química en àmbits com la sostenibilitat, l’energia o 

la salut. Durant l’any 2016, vam continuar donant suport a la comunitat educativa tant per a reforçar 

coneixements com a per a fomentar vocacions científiques. El 2016, a més a més, hem impulsat o 

participat en tres programes nous de divulgació: el Casal d’estiu de l’ICIQ, que ens ha permès 

adreçar-nos a estudiants de sisè de primària i primer d’ESO, una etapa vital per a fomentar vocacions 

científiques i que ens permet introduir conceptes de química a estudiants que encara no han vist 

aquesta matèria a l’escola; el programa BIYSC de la Fundació Catalunya-La Pedrera en el que 

estudiants de batxillerat participen en diferents projectes científics; i Ciència a les escoles de la FCRI 

en el que tres estudiants de doctorat de l’ICIQ han explicat la seva recerca en tres instituts de la 

província de Tarragona.  

S’han portat a terme les 13 activitats de divulgació que es descriuen a continuació, acomplint així 

amb escreix l’indicador fixat en el contracte programa que era de 8. 

a) Química en Família: taller de química dirigit a nens i nenes d’entre 6 i 13 

anys. Amb el títol “Experimenta!” vam portar a terme diversos 

experiments: des de comprovar la resistència dels bolquers, desxifrar pistes 

secretes químicament i fer columnes cromatogràfiques de colors, fins a 

veure una reacció amb molt “de fum”. Química en Família es va realitzar els 

dies 16 i 17 de novembre a l’Auditori de l’ICIQ, dins el marc de la Setmana 

de la Ciència 2016. Hi van participar prop de 150 nens i nenes. 

b) Participació en fires: vam ser presents a l’Espai Ciència del Saló de l’Ensenyament (9-13 març) on 

vam realitzar una sèrie d’experiments químics a l’estand 

dels centres CERCA. En el marc de la Festa de la Ciència 

i la Tecnologia de Barcelona (Parc de la Ciutadella), el 

cap de setmana del 18 i 19 de juny vam oferir el taller 

d’experiments “Química Exprés!” i el monòleg 

“Rompamos el agua!” a càrrec de dos estudiants de 

doctorat de l’ICIQ, l’Ignacio Funes i el Pablo Garrido. Per 

últim, es va divulgar la recerca que portem a terme a 

l’ICIQ i les possibilitats de portar a terme recerca a l’Institut a la Fira d’Empreses de la Universitat de 

Barcelona (4 de maig).  
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c) Del Laboratori a classe: formació i recursos per a 

professors de secundària: l’ICIQ té el compromís 

d’oferir cursos especialitzats per a millorar i ampliar 

els recursos docents del professorat. Un exemple és 

el programa Professors i Ciència de la Fundació 

Catalunya-La Pedrera. El 2016 es va oferir un taller 

(29 d’abril, 5 i 13 de maig) per a treballar el concepte 

de Catàlisi. Es van realitzar reaccions catalítiques 

fàcilment reproduïbles a classe.  

d) Bojos per la Química: el 2016 vam portar a terme la tercera edició del “Bojos per la Química”, curs 

anual de química per a estudiants de 1er de batxillerat dins el marc del programa “Bojos per la 

Ciència” de la Fundació Catalunya-La 

Pedrera. Durant 18 dissabtes, 

estudiants d’Instituts de tot 

Catalunya han assistit a l’ICIQ a 

sessions teòriques i experimentals al 

laboratori. El curs es centra en 12 

temes de química que inclouen les 

principals tipologies de reaccions 

químiques. El curs el coordina la Dra. Laia Pallejà i compta amb el suport d’estudiants de doctorat, 

investigadors post-doctorals i tècnics, així com d’investigadors principals de l’ICIQ que expliquen als 

estudiants la recerca que desenvolupen a l’Institut.  

e) Laboratori d’aprenentatge de l’ICIQ: els dijous 

programem tallers temàtics de química per a estudiants 

de 1r i 2n de batxillerat científic. El 2016 vàrem oferir els 

tallers: “Química de farmaciola”, “Química que 

alimenta” i “Nét i polit”. Es van realitzar 17 tallers per a 

diferents classes de 9 instituts diferents. 

 

f) Ciència a les escoles 

Tres investigadors pre-doctorals de l’ICIQ varen explicar la seva recerca en tres instituts de la 

província de Tarragona. L’objectiu, a part de mostrar àmbits o temàtiques de recerca noves per als 

estudiants de batxillerat, és també compartir experiències vitals que ajudin a fomentar la recerca 
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com a professió. Es van impartir les següents xerrades: “Del átomo a la estequiometria” (Angel 

Mudarra, INS Priorat, Falset); “Aprovechamiento de la energia solar y día a día en un laboratorio” 

(Cristina Rodríguez, INS Móra d’Ebre) i “¿Se puede ser químico sin bata de laboratorio?” (Ignacio 

Funes, INS Martí l’Humà, Montblanc). 

g) Barcelona International Youth Science Challenge (BIYSC): El BIYSC (de l’11 al 22 de juliol) és una 

iniciativa de la Fundació Catalunya-La Pedrera que pretén posar en 

contacte els millors investigadors amb estudiants de batxillerat 

apassionats per la ciència. L’ICIQ va participar-hi, en aquesta primera 

edició, amb el projecte “From molecules into electricity”. Es va mostrar 

com preparar cel·les solars orgàniques i com s’integren en un 

dispositiu que transformi la llum solar en electricitat. 

h) Supervisió de treballs de recerca: l’any 2016 es van supervisar, des de l’ICIQ, un total de 32 

treballs de recerca d’estudiants de batxillerat. 

i) Casal d’estiu: L’any 2016 vam començar un nou projecte de foment de vocacions científiques: El 

casal d’estiu de l’ICIQ. Un casal científic d’una setmana 

de durada, adreçat a estudiants de 6è de primària i 

primer d’ESO. A partir d’una sèrie d’experiments senzills 

s’introdueixen conceptes bàsics de la química. Al final de 

l’estada, els estudiants van presentar el que havien 

après. 

j) El meu primer experiment: Vàrem visitar 3 escoles d’educació primària de la província de 

Tarragona, per obrir els ulls dels més petits al món de la química, a través d’experiments molt senzills 

i vistosos. Nens i nenes de 12 classes diferents van realitzar el seu primer experiment amb l’ICIQ. 

               

k) Newsletter de l’ICIQ: hem continuat publicant el recull de notícies, esdeveniments i resultats de la 

recerca de l’ICIQ més destacada. Al llarg del 2016 es van publicar tres números de la nostra 

newsletter els mesos d’abril, juliol i desembre. 
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l) Vídeos divulgatius: amb l’objectiu de 

millorar la difusió de la recerca, l’any 

2016 vam gravar 3 vídeos sobre la 

investigació dels grups dels professors 

Carles Bo, Paolo Melchiorre i Emilio 

Palomares. Aquests vídeos són 

accessibles a través de la nostra pàgina 

web i del canal ICIQ a YouTube. 

m) Relació amb mitjans i xarxes socials: a través dels mitjans de comunicació fem arribar a la 

societat els resultats de la recerca que l’ICIQ ha assolit. La unitat de comunicació compta amb una 

persona dedicada exclusivament a la tasca d’establir una relació amb els mitjans i d’intentar que la 

recerca de l’ICIQ tingui impacte mediàtic. A part, l’ICIQ està present a les xarxes socials, apostant pels 

canals Facebook, Twitter, YouTube i LinkedIn. 
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14. Annex I. Publicacions científiques de l’Institut Català d’Investigació Química - 2016 
 
1. Acid Activation in Phenyliodine Dicarboxylates: Direct Observation, Structures, and Implications 
S. Izquierdo, S. Essafi, I. Del Rosal, P. Vidossich, R. Pleixats, A. Vallribera, G. Ujaque, A. Lledós, A. Shafir. 
Journal of the American Chemical Society 2016, 138, 12747-12750. (DOI: 10.1021/jacs.6b07999). 
 
2. Advances in the Design of Nanostructured Catalysts for Selective Hydrogenation 
G. Vilé, D. Albani, N. Almora-Barrios, N. López, J. Pérez-Ramírez. 
ChemCatChem 2016, 8, 21-33. (DOI: 10.1002/cctc.201501269). 
 
3. Alkyl Bromides as Mild Hydride Sources in Ni-Catalyzed Hydroamidation of Alkynes with Isocyanates 
X. Wang, M. Nakajima, E. Serrano, R. Martin. 
Journal of the American Chemical Society 2016, 138, 15531-15534. (DOI: 10.1021/jacs.6b10351). 
 
4. Alternating Copolymerization of Propylene Oxide and Cyclohexene Oxide with Tricyclic Anhydrides: 
Access to Partially Renewable Aliphatic Polyesters with High Glass Transition Temperatures 
M.J. Sanford, L. Peña-Carrodeguas, N.J. Van Zee, A.W. Kleij, G.W. Coates. 
Macromolecules 2016, 49, 6394-6400. (DOI: 10.1021/acs.macromol.6b01425). 
 
5. Aluminum-Catalyzed Formation of Functional 1,3,2-Dioxathiolane 2-Oxides from Sulfur Dioxide: An Easy 
Entry towards N-Substituted Aziridines 
V. Laserna, E. Martin, E.C. Escudero-Adán, A.W. Kleij. 
Advanced Synthesis and Catalysis 2016, 358, 3832-3839. (DOI: 10.1002/adsc.201600831). 
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