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Edició 2022  

 
 
Bases de la convocatòria  
L’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH) convoca el 4t Concurs d’Innovació per a 
professionals de l’organització que, amb contracte de l’Institut Català de la Salut (ICS) a l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron, desitgin aportar les seves idees innovadores als reptes que es 
proposen dintre de cada una de les categories següents:  

 

• Atenció centrada en el pacient i la família 

• Talent, desenvolupament i benestar professional 

• Sostenibilitat i responsabilitat social 

• Organització, qualitat i seguretat  
 
No hi pot participar cap treballador de l’HUVH encarregat de l’organització o desenvolupament 
del concurs.  

 

Objectiu de la convocatòria  
El Concurs d’Innovació Hospital Vall d’Hebron té com a objectiu promoure la cultura de la 
innovació a l’HUVH i desenvolupar projectes innovadors, tot fomentant la innovació mitjançant la 
concessió d’uns premis que reconeguin i atorguin visibilitat a les experiències, les bones 
pràctiques i els projectes que realitzen els professionals de la institució en qualsevol de les seves 
activitats, funcions i disciplines.  

 
L’atorgament dels premis es regirà per les condicions que s’especifiquen a continuació, que 
inclouen els criteris d’elegibilitat per participar-hi, els criteris de selecció per designar els 
finalistes i els guanyadors, el contingut de les propostes i altres condicions.  

 

Característiques del premi  
Diploma per a les idees guanyadores de les quatre categories amb el compromís de rebre formació 
avançada en innovació. Les dotze idees seleccionades prèviament (tres de cada categoria) rebran 
una formació bàsica en innovació. Addicionalment, es lliurarà un premi absolut per la millor 
proposta de totes quatre, votada per un jurat expert i pels assistents a la Jornada de lliurament de 
premis. Aquest darrer premi constarà de l’acompanyament per portar a terme la idea durant el 
2022-23. També formarà part del premi una estada d’una setmana per a dues persones a la ciutat 



 

de Boston (Estats Units), que inclou una visita guiada al seu entorn innovador al Massachusetts 
Institute of Technology – MIT (disponible en castellà) al novembre de 2022.  

 
El/la premiat/da absolut/a, haurà d’escollir el col·laborador qui l’acompanyarà i notificar-ho a 
l’organització del premi. Aquest premi absolut és nominal i es concedeix exclusivament a una 
persona i al seu/seva acompanyant, inclou vols d’anada i tornada des de Barcelona, hotel en règim 
de mitja pensió en el destí i l’accés al MIT. 
 
El jurat podrà declarar desert algun dels quatre premis de les categories a concurs i el mateix 
premi absolut, si considera que no hi ha cap proposta de suficient qualitat o que no encaixi amb les 
bases del projecte.   

 

Candidatures i propostes: qui pot participar-hi  
Poden ser candidates al premi les persones sol·licitants que treballin a l’Hospital amb contracte 
de l’ICS i que presentin un resum d’una experiència innovadora vinculada a qualsevol dels àmbits 
especificats.  
 
L’enviament de resums al 4t Concurs d’Innovació a l’HUVH no és incompatible amb la seva 
presentació en altres jornades i congressos, o la publicació en revistes científiques.  

 
La Comissió d’Innovació avaluarà els resums. La Unitat de Innovació de l' Hospital es posarà en 
contacte amb les persones que han estat seleccionades per donar-los suport a la seva presentació 
pel dia de la Jornada de entrega de premis.  

 
 

Presentació de resums  
Títol complet de la idea.  
Nom complet i dos cognoms de l’autor, nom i adreça del centre de treball, telèfon i adreça 
electrònica. Cal distingir entre l’autor principal i els col·laboradors. Cal indicar el nom i la direcció 
completa de l’autor a qui s’ha d’enviar la correspondència.  
 
Cada persona pot enviar com a màxim una idea com a autor principal.  

 
Els resums s’han de redactar en català.  

 
Els resums s’han d’enviar a través del web joinnovo.vallhebron.com.  
 

https://joinnovo.vallhebron.com/


 

Una vegada comunicat el concurs mitjançant un correu adreçat a tots els professionals, amb la 
publicació de les bases i el format del resum, el termini de presentació de resums finalitza el dia 
27 de maig de 2022 a les 23.59 hores. 
 
Mitjançant el procés d’inscripció, els candidats assumeixen els compromisos següents:  

 

• Accepten i compleixen les bases del concurs.  

• La informació aportada és fidedigna.  

• Són els autors intel·lectuals de les idees que presenten i no han fet ús d’informació 
privilegiada registrada sense els permisos corresponents.  

• Els autors es fan responsables de qualsevol reclamació sobre propietat intel·lectual o 
utilització de domini privat, mantenint indemne a l’organització del concurs davant de 
qualsevol possible reclamació.  

• Tenen el compromís de lliurar la informació addicional que es pugui requerir i no sigui 
confidencial.  

 

Estructura dels resums  
 
L’estructura dels resums ha de seguir la indicada al formulari de participació (veure annex). En els 
diferents camps del formulari cal explicar els punts següents:  
 

• Títol de la idea 

• Necessitat detectada 

• Proposta de la solució segons el repte 

• Estat de desenvolupament de la idea 

• Viabilitat econòmica 

• Viabilitat dels recursos humans 

• Viabilitat estructural 

• Grau de factibilitat 

• Capacitat de l’organització en la implementació 

• Grau d’impacte de la idea 

• Grau de novetat de la idea 

 
 

  



 

Categories del concurs  
Podran participar projectes en qualsevol de les categories següents:  
 
Atenció centrada en el pacient i la família: es valoraran idees que incorporin novetats i cerquin 
una millora dels resultats en la satisfacció del pacient i dels familiars. Les idees que es presentin 
han d’aportar, com a mínim, solucions als problemes següents:  
 

• Millorar el procés d'atenció al final de vida 
Actualment arriben suggeriments per part del pacient i familiars exposant que la 
informació i el suport que se'ls dona durant el procés del final de la vida podria millorar.  
Es pretén identificar solucions que donin resposta a aquestes necessitats identificades. 

 

• Millorar la Comunicació entre professionals i amb el pacient 
Es tracta de proposar solucions per fomentar una millor relació inter-personal: millorar la 
comunicació, afavorir jornades o xerrades que fomentin la relació entre persones de 
diferents equips,  formació, millors canals de comunicació, millorar el coneixement del que 
fan els altres. En definitiva, es pretén identificar iniciatives per millorar treball entre 
equips diferents per afavorir la comunicació amb el pacient.  
 

• Potenciar la cultura d'humanització i l’ambientació d’espais per a pacients i familiars 
 

• Protecció del descans i de la son dels pacients durant l’ingrés 

 
Talent, desenvolupament i benestar professional: es valoraran idees que incorporin novetats 
en la millora i resultats en la satisfacció dels professionals en el desenvolupament de les seves 
activitats. Les idees que es presentin han d’aportar, com a mínim, solucions als problemes sobre 
talent, desenvolupament i benestar professional dels professionals següents:  
 

• Reducció de pràctiques de poc valor en l’organització i la pràctica clínica  
L' objectiu es identificar solucions per reduir totes aquelles pràctiques que no aporten 
valor al pacient, ni tampoc als professional, així com millorar els circuits.  
 

• Potenciar hàbits saludables entre els treballadors. 
 

• Promoure el desenvolupament competencial dels professionals del Campus 
 



 

Sostenibilitat i responsabilitat social: Es valoraran idees que incorporin novetats en la millora i 
resultats en la sostenibilitat econòmica i energètica. Les idees que es presentin han d’aportar, com 
a mínim, solucions als problemes següents:  
 

• Reduir la generació de residus i potenciar l’economia circular. 
L'economia circular és un model, sistema o estratègia econòmica que crea valor i, en 
definitiva, prosperitat, allargant la vida útil dels productes i traslladant els residus del 
final de la cadena de producció al principi.  
 

• Fomentar el consum responsable i eficient dels recursos i del sistema de salut, tant per part 
del professional com per part del pacient i les seves famílies 

• Millorar l'accessibilitat, la mobilitat i l’entorn al Campus 
 

Organització, qualitat i seguretat : es valoraran idees, tant en l’entorn assistencial com no 
assistencial, que incorporin novetats i resultats que potenciïn la millora de la organització, de la 
qualitat i de la seguretat a l' hospital Vall d' Hebron, per garantir una assistència de qualitat. Les 
idees que es presentin han d’aportar com a mínim solucions als reptes següents:  
 

• Empoderament del pacient en la seva seguretat durant la seva estada a l’hospital 
Durant l’hospitalització d’un pacient existeixen situacions que el posen en risc com per 
exemple: riscos amb la medicació (medicació de risc, polimedicació, transicions),  
identificació errònia del pacient , higiene de mans incorrecta, trasllats de pacients 
perillosos, caigudes i nafres per pressió. Es tracta de proposar solucions per augmentar la 
implicació dels pacients en detectar aquests riscs i per la disminució dels mateixos. 

 

• Aconseguir un Campus sense fum 
 

• Promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en el Campus.  
Es busca incentivar les idees innovadores que incorporin la perspectiva de gènere en el 
seu desenvolupament.  

 

Avaluació, resolució i lliurament del premi  
L’avaluació de les experiències presentades es farà atenent exclusivament al seu valor innovador, 
tot avaluant-ne la prioritat estratègica, l’impacte, la factibilitat  i la viabilitat, la novetat i l' Estat 
del projecte.  
 



 

• Prioritat estratègica: que vagi alineada amb les prioritats del pla estratègic de l´Hospital  

• Impacte: potencial clínic, econòmic i/o percebut pels beneficiaris (pacients, professionals  
i/o organització, millora de la qualitat de vida, qualitat assistencial, reducció de temps i 
costos).  

• Factibilitat: aquest criteri mesura el grau de capacitat real de l’organització en la  
implementació de les mesures proposades.  

• Viabilitat: aquest criteri avalua la disponibilitat o no dels recursos necessaris (econòmics,  
de persones, d’eines, espais, etc.).  

• Novetat: originalitat i caràcter innovador. En què són diferents / millors respecte al que  
ja existeix (avantatges i característiques diferenciadores en processos, productes i/o 
serveis respecte a l’existent).  

• Estat del projecte: punt de desenvolupament del projecte.  
 
La Comissió d’Innovació de l’Hospital seleccionarà les dotze millors experiències -tres per a cada 
categoria- per tal que es valorin per un jurat d’elevat perfil i experiència en el desenvolupament de 
projectes.  
 
La comunicació dels finalistes es donarà a conèixer a través del web joinnovo.vallhebron.com. 

 
La durada màxima de la presentació de les dotze comunicacions nominades és de deu minuts 
cadascuna. Se’n valorarà especialment el rigor, l’originalitat, els continguts, l’aportació de 
resultats i el compliment de les normes de presentació dels treballs.  
 
La resolució i el lliurament dels premis es farà durant la 4a Jornada d’Innovació de l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron, en el segon trimestre del 2022, en una data que serà degudament 
comunicada, juntament amb la composició del Jurat.  

 
Publicitat i difusió  
Les persones seleccionades entre les dotze millors idees es comprometen a autoritzar l’Hospital 
per a l’enregistrament de la seva comunicació oral en el marc de la 4rta Jornada d’Innovació, i la 
difusió posterior del seu treball a través de qualsevol dels canals de comunicació institucionals.  
 
Aquesta autorització comporta el compromís de l’Hospital de no cedir les imatges a cap altra 
empresa, a no utilitzar-les amb cap finalitat comercial i a no incloure-les en cap campanya 
publicitària.  

 

  

https://joinnovo.vallhebron.com/


 

Confidencialitat i protecció de dades  
Tots els implicats al concurs estan sotmesos a contractes de confidencialitat. En compliment de la 
normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informem que les 
dades personals que es proporcionin en el marc de la participació del concurs d’innovació 
promogut pel HUVH, seran incorporades a un fitxer amb l’exclusiva finalitat de la correcta 
organització i desenvolupament del concurs. Un cop finalitzat el concurs, l’HUVH es compromet 
a eliminar totes les dades de caràcter personal. 

 
Acceptació de les bases  
El fet de concórrer a la convocatòria suposa l’acceptació de les seves bases i de la decisió de la 
Comissió d’Innovació i del jurat, i la renúncia a qualsevol tipus de reclamació. 


