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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan 
1

Dades d'identificació
Nom i cognoms

Joaquín Delgadillo Duarte
Càrrec actual

Director de Planificació Estratègica de Teràpies Avançades
Departament, organisme o ens públic d'adscripció

Banc de Sang i Texits

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
És llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, amb l'especialitat de 
Farmacologia Clínica a l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, i Doctor en Medicina i Cirurgia per 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha cursat el Postgrau en Metodologies Estadístiques en 
Ciències de la Salut al Laboratori de Psicologia Matemàtica de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Ha treballat en la indústria farmacèutica, ocupant diferents càrrecs a diverses companyies: 
farmacòleg clínic al Departament de R+D de J Uriach y Compañía (1992-1993); cap del 
Departament de Farmacologia Clínica de Laboratorios Vita, S.A. (1994-1996); director de 
desenvolupament biològic de Laboratorios Vita S.A. (1996-2004); director mèdic de 
Procter&Gamble Pharmaceuticals Espanya (2004-2009); director mèdic de Warner Chilcott 
Pharmaceuticals per a España i Europa (2009-2011); director mèdic de GP-Pharm (2011-2012); 
director de desenvolupament clínic de Ferrer Internacional, S.A. (2012-2015) i Global Clínical 
Leader a AstraZeneca España (2015-2017). 
 
El 2017 s'incorpora al sector públic com a Gerent de Prestacions Farmacèutiques i Accés al 
Medicament del Servei Català de la Salut. 
 
Des de 2020 i fins a l'actualitat és director de Planificació Estratègica de Teràpies Avançades al 
Banc de Sang i Teixits de Catalunya. 
 
Pel que fa a la seva activitat docent, també ha estat professor associat al Departament de 
Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(2009-2019).  

Informació addicional
Altra informació addicional
Té una àmplia trajectòria en recerca que ha generat nombroses publicacions, així com és membre 
de diverses societats i associacions científiques.  
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Actualment és també referent en recerca-innovació i Director Científic del Biobanc al Banc de Sang 
i Teixits de Catalunya.
Localitat i data

Barcelona, 27 d'octubre de 2022
Signatura 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l'article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s'hi incorporen.
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