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PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL 
PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA  
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment 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 veracitat 
del contingut d’aquesta fitxa és responsabilitat del propi professional.  

 

DADES D’IDENTIFICACIÓ  

 
Nom 

Luis Serrano Pubul 

 
Càrrec actual 

Director 

 
 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció  

Centre de Regulació Genòmica (CRG) 

 
 

PERFIL  
 

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic) 
 

Llicenciatura en Ciències Biològiques per la Universitat Complutense de Madrid (1981), 

Màster en Ciències per la Universitat Complutense de Madrid (1982) i Doctor en Bioquímica 

per la Universitat Autònoma de Madrid (1985). Doctorat en Biologia Cel·lular al Centre de 

Biologia Molecular (CSIC-UAM) de la Universitat Autònoma de Madrid en 1987 i a la 

Universitat de Cambridge en 1991. 

 

 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL  

 

Experiència professional (per ordre cronològic)  

- Professor i Professor Sènior en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), a Madrid, de 1988 a 1992. 

- Cap de Grup en el Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL), a Heidelberg, 
Alemanya, 1993 

- Al 1999 va ser nomenat Professor de Recerca en el CSIC. 
- Cap de Grup Sènior, Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL), a Heidelberg, 

Alemanya, al 2003 
- Director de el programa “Structural & Computational Biology””, Laboratori Europeu de 

Biologia Molecular (EMBL), a Heidelberg, Alemanya, al 2006. 
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- Al 2006 també va ser nomenat Director de programa al Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO). 

- Director del programa de Biologia de Sistemes al Centre de Regulació Genòmica 
(CRG), i sotsdirector, finals de 2006. 

- Director del Centre de Regulació Genòmica al 2011 
 

INFORMACIÓ ADDICIONAL  

Altra informació rellevant  

És membre de la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular (SEBBM), membre 
de l'Organització Europea de Biologia Molecular (EMBO), i membre de la Real Acadèmia de 
Ciències Exactes, Físiques i Naturals (Espanya). En el 2003 va rebre el premi Marie Curie 
Excellence Award, pel seu treball “Design of Biological Systems to improve quality of life” i l'any 
2009 se li va concedir el premi Ciutat de Barcelona (categoria de Ciències Naturals), que 
convoca anualment l'Ajuntament de Barcelona. 

Sempre ha estat molt conscient de la importància i la necessitat de transferir els resultats de 
la recerca a la societat. Per això, va estar involucrat en la creació d'una de les primeres 
empreses biotecnològiques espanyoles en 1999, Diverdrugs (Barcelona), i també va ser co-
fundador de Cellzome (Heidelberg, Alemanya), EnVivoPharmaceutical (Boston, USA) i Triskel 
Pharmaceuticals (Dublin, Irlanda). Actualment, és membre del Comitè Científic Assessor en 
les següents companyies: Diverdrugs (Barcelona, Espanya), EnVivoPharmaceutical (Boston, 
EUA), Entomed (Estrasburg, França), Cellectis (Estrasburg, França). 

Ha estat i és investigador principal de nombrosos projectes de recerca finançats per la Unió 
Europea (6º i 7º Programa Marc) i el Ministeri d'Economia i Competitivitat (en el marc dels 
programes Consolider i Pla Nacional). En els últims anys li han estat concedides dos de les 
prestigioses ajudes que concedeix el Consell Europeu de Recerca, una ERC Advanced Grant 
i una ERC Proof of Concept. 

Al llarg de tota la seva trajectòria professional ha organitzat i participat en nombrosos 
congressos internacionals, ha dirigit un total de 15 tesis doctorals, i ha publicat més de 270 
articles en revistes internacionals (Nature, Science, Journal of Molecular Biology, etc.), a més 
de registrar 20 patents. 

 

Data actualització 

24 de desembre de 2015 

 

Signatura 
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