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Coordinador	  d'innovació	  	  
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Què és l’AQuAS? 

L’objectiu és posicionar l’AQuAS com un referent en 
avaluació sanitària a Catalunya, l’Estat i l’àmbit 

internacional 

L’AQuAS vol generar el coneixement rellevant per 
contribuir a la millora de la qualitat, la seguretat i la 
sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya, posant 

l’enfocament en l’avaluació i utilitzant com a instruments 
principals la informació, el coneixement i les TIC 

Visió 

Missió 

Credibilitat, utilitat, agilitat, col·laboració, 
proactivitat, transparència i fiabilitat 

Valors 

Empresa pública adscrita al Departament de Salut que actua al servei de 
les polítiques públiques 
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Tres àmbits d’enfocament estratègic de l’Agència i 
un instrument necessari 

 
OBSERVATORI 

Transparència i 
rendiment de 
comptes sobre 
els resultats del 
sistema sanitari 

de Catalunya 
 

 
AVALUACIÓ 

Avaluació de la 
qualitat del 
sistema, 

tecnologies 
mèdiques, 

medicaments  i la 
recerca 

 
INNOVACIÓ 

Fomenta i 
coordina la 

participació en 
projectes 
nacionals i 

internacionals 
que promouen la 

innovació en 
l’àmbit de la 
salut i la CPI 

Centre de Serveis TIC 

Enfocament 
estratègic 

Instrument 
necessari 

L’AQuAS recupera la seva essència i posa l’enfocament en 
l’avaluació. El seu referent internacional és el NICE 
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Grau	  d’innovació	  

Termini	  Curt	   Mig	   LLarg	  

Alt	  

Baix	  
Compra	  Publica	  Innovadora	  

Compra	  Pública	  Innovadora	  (CPI)	  
	  

Necessitats	  sector	  públic	  curt	  termini	  
Productes	  i	  serveis	  existents	  
Reptes	  innovacions	  pe@ts	  
Reptes	  informacionals	  grans	  
Baix	  nivell	  incertesa	  

Necessitats	  sector	  públic	  mig	  termini	  
Productes	  i	  serveis	  no	  	  existents	  
Reptes	  innovacions	  moderats	  
Nivell	  incertesa	  moderat	  

Necessitats	  sector	  públic	  llarg	  termini	  
Productes	  i	  serveis	  no	  	  existents	  i	  	  
diDcils	  de	  definir	  	  
Reptes	  innovacions	  considerables	  
Nivell	  incertesa	  elevat	  



IDENTIFICACIÓ	  
NECESSITATS	  /	  

REPTES	  

VIABILITAT	  DEL	  
CONCEPTE	   ?	  

NO	  

Es	  tècnicament	  possible	  trobar	  	  
una	  solució	  per	  saKsfer	  la	  necessitat	  ?	   SI	  

Existeix	  	  una	  solució	  	  
en	  el	  mercat?	  

?	  

SI	  

NO	  

COMPRA	  
COMERCIAL	  

COMPRA 
PUBLICA 

INNOVADORA 
(CPTI,CPPC) 

El	  procés	  de	  Compra	  Pública	  Innovadora	  (CPI)	  



IdenKficació	  de	  
necessitats	  /	  

reptes	  

Traducció	  en	  
especificacions	  
funcionals	  

Procés	  d’oferta	  	  
(especificacions	  

tècniques,	  
diàleg,...)	  

Avaluació	  de	  les	  
ofertes	  

GesKó	  dels	  
contractes	  

Seguiment	  i	  
implantació	  

El	  model	  	  de	  Compra	  Pública	  Innovadora	  (CPI)	  



Alguns	  exemples	  del	  sector	  salut	  a	  casa	  nostra	  

•  Sistema	  de	  diagnòsKc	  de	  càncer	  d'endometri	  aplicable	  dins	  l'atenció	  primària	  en	  pacients	  
afectes	  de	  metrorragia	  en	  edat	  post-‐menopàusica,	  per	  a	  l'InsKtut	  d'InvesKgació	  Biomèdica	  
de	  Bellvitge	  -‐	  IDIBELL.	  

•  Servei	  de	  test	  farmacogenèKc	  per	  al	  tractament	  	  de	  les	  malalKes	  mentals	  	  greus	  en	  la	  xarxa	  
sanitària	  pública	  a	  Catalunya	  desenvolupat	  pel	  Servei	  Català	  de	  la	  Salut,	  el	  Departament	  de	  
Salut	  i	  l’Agència	  d’Avaluació	  i	  Qualitat	  del	  Sistema	  de	  Salut	  (AIAQS)	  

•  Taller	  de	  compra	  pública	  de	  tecnologia	  innovadora	  (CPTI)	  en	  relació	  amb	  el	  tractament	  de	  la	  
patologia	  del	  son	  mitjançant	  pressió	  posiKva	  con^nua	  a	  la	  via	  aèria	  (CPAP)	  .	  	  



10 
 
 

AQuAS	  is	  the	  project	  coordinator	  and	  leader	  of	  
the	  WP2	  PCP	  Ac6vi6es	  and	  WP4	  Evalua6on	  

AQuAS	  contributes	  to	  WP4	  Administra6on	  of	  compe66on-‐	  
product	  evalua6on	  

THALEA	  
Telemonitoring	  and	  Telemedicine	  for	  
Hospitals	  Assisted	  by	  ICT	  for	  Life	  

saving	  co-‐morbid	  paKents	  
in	  Europe	  As	  part	  of	  a	  PaKent	  

personalised	  care	  program	  of	  the	  EU	  
(CP-‐CSA	  FP7-‐ICT-‐2013-‐10)	  

Alguns	  projectes	  	  de	  PCP	  	  en	  etapes	  inicials	  
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ENIGMA	  
Enlightenment	  &	  InnovaKon,	  Ensured	  

through	  	  
Pre-‐Commercial	  

Procurement	  in	  CiKes	  
(CP-‐CSA	  FP7-‐ICT-‐2013-‐10)	  

AQuAS	  is	  leader	  of	  the	  WP4	  Evalua6on	  Ac6vi6es	  

AQuAS	  is	  leader	  of	  the	  WP	  3	  Implemen6ng	  the	  joint	  
PCP	  for	  innova6ve	  solid	  state	  ligh6ng	  based	  smart	  
public	  ligh6ng	  solu6ons	  

UNWIRED	  Health	  
(CP-‐CSA	  FP7-‐ICT-‐2013-‐10)	  

NYMPHA	  -‐	  MD	  
Next	  GeneraKon	  Mobile	  Plajorms	  for	  

HeAlth,	  in	  Mental	  Disorders	  
(CP-‐CSA	  FP7-‐ICT-‐2013-‐10)	  

AQuAS	  not	  a	  consorKum	  member	  and	  supporKng	  Catalan	  
procuring	  authority	  

Alguns	  projectes	  de	  PCP	  	  en	  etapes	  inicials	  



Alguns	  exemples	  

•  Energia	  
hkp://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395233-‐2013:TEXT:EN:HTML	  

•  Seguretat	  
hkp://www.closeye.eu/index.php/the-‐project	  
	  
•  Mobilitat,	  tràfic,seguretat	  
hkp://www.rijkswaterstaat.nl/en/about_us/business_opportuniKes/charm_pcp/	  
	  
•  Tecnologies	  cloud	  
hkp://www.cloudforeurope.eu/ca_ES	  

	  
	  

	  



PCP	  i	  PPI	  a	  H2020	  



PCP	  i	  PPI	  a	  H2020	  



PCP	  i	  PPI	  a	  H2020	  



PCP	  i	  PPI	  a	  H2020	  



•  Periode	  de	  programacio	  2007-‐2013	  
•  Innovasaude	  
•  H2050	  
•  Reina	  Sofia	  

•  Periode	  de	  programació	  2014-‐2020	  
•  RIS3CAT	  

PCP	  i	  PPI	  a	  Fons	  Regionals	  



Alguns	  exemples	  del	  sector	  salut:	  Resah	  



Alguns	  exemples	  del	  sector	  salut:Erasmus	  MC	  



Alguns	  exemples	  del	  sector	  salut:	  Erasmus	  MC	  (I	  2)	  



Alguns	  exemples	  	  mes	  del	  sector	  salut	  

•  The	  Hospital	  bed	  of	  the	  future	  -‐	  	  Randers	  Regional	  Hospital	  (DK)	  
•  Ultra-‐efficient	  lighKng	  for	  hospital	  -‐	  The	  Rotherham	  NHS	  FoundaKon	  Trust	  (UK)	  	  	  
•  Stabilising	  splints	  for	  fractured	  neck	  of	  femur	  –	  NIC-‐	  NHS	  (UK)	  
•  One-‐hand	  syringe	  holder	  –NIC	  –NHS	  (UK)	  



Per	  anar	  acabant…	  

•  Com	  es	  desenvolupen/preparen	  les	  descripcions	  detallades	  de	  les	  necessitats	  que	  es	  
pretenen	  cobrir?	  	  

•  Com	  es	  fan	  legiKmes	  per	  assumir	  el	  risc	  implicat	  en	  la	  innovació	  de	  les	  empreses	  i	  premiar	  les	  
que	  ho	  fan	  be?	  

•  Com	  crear/disposar	  d’una	  millor	  comprensió	  del	  	  mercat,	  de	  com	  funciona	  i	  que	  s’espera	  del	  
producte/servei?	  

•  Com	  arribar	  a	  una	  decisió	  ben	  informada	  de	  quins	  actors	  incloure	  en	  el	  procés	  de	  compra	  
pública?	  

•  Com	  concebre	  criteris	  de	  selecció	  de	  productes/serveis	  innovadors?	  (si	  i	  en	  quines	  vies	  es	  
prioritza	  preu,	  funció,	  prestacions	  o	  innovació)	  

•  Com	  millorar	  les	  habilitats/capacitats	  dels	  compradors?	  
•  Com	  desenvolupar	  i	  establir	  esquemes	  de	  comunicació	  i	  informació	  que	  reforcin	  el	  dialeg	  

entre	  actors?	  	  	  



Per	  anar	  acabant...	  (i	  2)	  

•  Cal	  un	  acord	  i	  un	  mandat	  clar	  de	  suport	  a	  les	  acKvitats	  de	  CPI	  
	  
•  La	   	   definició	   de	   reptes,	   	   detecció	   de	   necessitats,	   anàlisis	   de	   la	   viabilitat	   del	   concepte	   i	  

l’avaluació	  i	  valoració	  dels	  impactes	  son	  etapes	  críKques	  

•  Esforç	  en	  formació,	  sensibilització.	  Cal	  considerar	  la	  corba	  d’aprenentatge	  

•  El	   	  proper	  període	  de	  programació	  dels	  Fons	  FEDER	  (2014-‐2020)	   inclou	  com	  a	   	  finançables	  	  
les	  acKvitats	  de	  compra	  publica	   innovadora.	   	  AQuAS	  esta	  treballant	  en	   la	  metodologia	  que	  
permetrà	  els	  anàlisis	  de	  viabilitat	   i	  d’avaluació	  de	   les	  propostes.	   	  AQuAS	  validarà	   i	  avaluarà	  
les	  propostes	  tant	  a	  Catalunya	  	  (DECO)	  com	  a	  la	  resta	  de	  l’estat	  (MINECO	  i	  MSanidad)	  

•  El	  programa	  H2020	   contempla	  el	  finançament	  de	  projectes	   transnacionals	   tant	  de	  Compra	  
Publica	  de	  Tecnologia	  Innovadora	  (CPTI)	  com	  de	  Compra	  Publica	  PreComercial	  	  
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Moltes	  gràcies	  	  



IdenKficació	  de	  
necessitats	  /	  

reptes	  

Traducció	  en	  
especificacions	  
funcionals	  

Procés	  d’oferta	  	  
(especificacions	  

tècniques,	  
diàleg,...)	  

Avaluació	  de	  les	  
ofertes	  

GesKó	  dels	  
contractes	  

Seguiment	  i	  
implantació	  

El	  model	  	  de	  Compra	  Pública	  Innovadora	  (CPI)	  

AQuAS	  

CATSALUT	  

Lider	  
Suport	  



Definició	  i	  classificacions	  



Alguns	  exemples	  

•  Digital	  Dike	  (DigiDijk	  )	  (NL).	  	  (2007-‐2009)	  	  És	  possible	  aplicar	  les	  noves	  tecnologies	  
per	  realitzar	  un	  seguiment	  en	  temps	  real	  de	  l’estat	  dels	  dics	  i	  una	  detecció	  de	  
possibles	  problemes?	  

•  Making	  waves:	  Gesture-‐based	  communicaKon	  system	  (UK)	  (2011).	  Ës	  possible	  
aplicar	  les	  noves	  tecnologies	  pe	  digitalitzar	  el	  llenguatge	  de	  signes?	  



Malaga	  Harbour:	  	  The	  cubipodo	  	  
	  



Alguns	  exemples	  del	  sector	  salut	  

•  The	  Hospital	  bed	  of	  the	  future	  -‐	  	  Randers	  Regional	  Hospital	  (DK)	  
•  Stabilising	  splints	  for	  fractured	  neck	  of	  femur	  –	  NIC-‐	  NHS	  
•  PVC-‐free	  blood	  bag	  -‐Swedish	  County	  Council	  


