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BÀSICS de Compra pública d’innovació



Quina diferència hi ha entre una

licitació convencional i innovació?



Compra pública convencional = productes amb evidència 

clínica i accessibles al mercat 

de manera sistèmica

productes sense o poca 

evidència i no existents al 

mercat o poc implementats 

en el cas d’ús en qüestió

Compra pública innovadora   =



Procés d’una CPI?

PREPARACIÓ

IMPLEMENTACIÓ



Procés d’una CPI?
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Procés d’una CPI?

Basat en necessitat 

no coberta pel 

mercat

Imprescindible 

per conèixer si hi 

ha interès

Requeriments 

oberts

Elements 

d’avaluació 

nous

Inclou estudi  clínic Avaluació implantació 

sistèmica
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Licitació + 
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interna 

resultats
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sistèmicaExecució



Fases Convencional CPI

IDEACIÓ basada 

en..

Un o diversos productes existents Una necessitat no coberta per cap producte

CONSULTA 

MERCAT

Coneixement molt alt (no necessari) Coneixement del mercat baix

PLECS Molt específics Oberts

ADJUDICACIÓ Normal, fort pes el preu Elements d’avaluació nous (valor, royalties)

EXECUSIÓ Implementació Implementació + estudi clínic + indicadors 

AVALUACIÓ No estructurada o parcialment Avaluació estructurada amb agents externs

Compra pública convencional = productes amb evidència clínica 

i al mercat

Compra pública innovadora = productes sense evidència i/o no 

existents al mercat



Beneficis per l’empresa

1. Alineament dels productes amb necessitats actuals i 

de futur dels clients

2. Entrada a hospital, feedback d’usuaris i possible 

validació clínica

3. Avaluació d’implementació sistèmica per el CatSalut

4. Prova de capacitats per enfrontar una licitació

5. Visibilitat



Recomanacions

1. Ser proactiu en les licitacions obertes

2. Assegurar que s’entén el projecte abans de presentar 

la proposta

3. Mantindre una comunicació constant amb tots els 

participants del procés

4. Alliberar la màxima feina als equips de l’hospital

5. Entendre la complexitat d’un hospital i la d’un 

procediment relativament nou
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