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1. A MEMORIA 2021

A Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS), creada en virtude

do decreto 112/2015, do 31 de xullo, é unha axencia pública autonómica pertencente ao grupo

de  entidades  públicas  instrumentais  reguladas  no  Título  III  da  Lei  16/2010,  do  17  de

decembro, de Organización e Funcionamento da Administración Xeral e do Sector Público

autonómico de Galicia (LOFAXGA). A axencia atópase adscrita á Consellería de Sanidade a

través do Servizo Galego de Saúde e posúe personalidade xurídica propia, así como tamén

patrimonio e tesourería de si, e autonomía na súa xestión nos termos que precisan as leis. 

Esta  Memoria  2021 é  un  instrumento  operativo  da  ACIS  (artigo  27.1.b  do  Decreto

112/2015) que especifica a actividade desenvolvida ao longo do ano. 

Neste documento descríbense as actividades mais salientables ao longo do ano 2021

para  cada  unha  das  áreas  funcionais  da  Axencia.  Como  introdución  do  documento,

preséntase una breve descrición desas áreas funcionais, así como do marco estratéxico da

entidade. 

O  contido  da  memoria  sirve  de  base  para  o  necesario  proceso  de  información ao

Consello Reitor da Axencia da execución e do grao de cumprimento dos obxectivos fixados

no contrato plurianual de xestión para o ano 2021. 
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2. A AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO
COÑECEMENTO EN SAÚDE (ACIS)

A ACIS ten como fins xerais e obxectivos básicos actuar en réxime de descentralización

funcional como un instrumento de xestión da formación no Sistema Público de Saúde de

Galicia, así como o fomento e coordinación da investigación nas institucións sanitarias do

Servizo Galego de Saúde. Estes fins prioritarios tamén inclúen a coordinación e o impulso da

actividade  innovadora  da  Consellería  de  Sanidade  e  do  Servizo  Galego  de  Saúde,  e  a

avaliación  de  tecnoloxías  e  servizos  sanitarios,  así  como  a  formación  continuada  dos

profesionais das institucións sanitarias.

ÁREAS FUNCIONAIS

Para  o  desenvolvemento  de  tales  fins  e  obxectivos,  establecéronse  tres  áreas

funcionais, unha unidade e un servizo, dependentes todas elas orgánica e funcionalmente da

xerencia da mesma, que determinan e concretan as actividades a realizar pola axencia:

a) Área de Xestión do Coñecemento e Talento

Á Área de Xestión do Coñecemento e Talento correspóndelle a xestión e coordinación

dos servizos  de formación e xestión do talento da axencia.  Para o  desempeño das súas

funcións conta cos seguintes servizos:

1. Servizo  de  Docencia,  responsable  das  actividades  de  promoción,  coordinación  e

autorización da formación regulada universitaria e especializada.

2. Servizo  de  Innovación  Formativa,  responsable  das  actividades  relacionadas  coa

planificación, xestión, execución e avaliación da actividade de formación levada a cabo

pola axencia.

b) Área de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria

Á  Área  de  Desenvolvemento  e  Innovación  Sanitaria  correspóndelle  a  execución  e

xestión de proxectos de investigación e  innovación sanitaria,  e  o deseño e execución da

estratexia de valorización da innovación sanitaria desenvolvida no Sistema Público de Saúde

de Galicia.
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c) Área de Planificación e Promoción da Investigación Sanitaria

Á  Área  de  Planificación  e  Promoción  da  Investigación  Sanitaria  correspóndelle  a

planificación, promoción, coordinación, execución e avaliación da investigación sanitaria do

Sistema Público de Saúde de Galicia.

d) Unidade de Asesoramento Científico-técnico

Á  Unidade  de  Asesoramento  Científico-técnico  correspóndelle  a  avaliación  e

demostración de tecnoloxías, procesos e servizos sanitarios da axencia.

e) Servizo de Xestión

Ó Servizo  de Xestión correspóndenlle as actividades relativas  á xestión económica,

administrativa e do persoal da axencia.

Nos  seguintes  capítulos,  dentro  de  cada  unha  destas  áreas  funcionais,  farase

referencia ás actividades ao longo do ano 2021 en relación cos eixos de actuación do Plan de

Acción para este ano que se introduce no seguinte epígrafe.
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3. O MARCO ESTRATÉXICO

Dende unha perspectiva  estratéxica,  a  creación da ACIS  responde á necesidade de

dotar  ás  actividades  de  docencia,  formación,  investigación,  innovación  e  avaliación  de

tecnoloxías  e  servizos  sanitarios  de  flexibilidade  de  xestión,  autonomía,  promoción  da

eficiencia e responsabilidade por resultados. Ademais, a cada vez maior complexidade da

investigación biomédica (configuración de proxectos consorciados, impacto normativo, etc.)

demanda unha xestión diferenciada e profesionalizada.

A súa visón e misión establecen as metas a longo prazo e potencian o desempeño e

orientación estratéxica da Axencia.

VISIÓN
A  visión  é  a  de  converterse  nun  elemento  nucleador  do  ecosistema  galego  de

coñecemento e innovación en saúde contribuíndo ao seu posicionamento como referente

internacional.

MISIÓN 
A  misión  é  actuar  como  un  instrumento  que  posibilite,  con  máxima  eficiencia  e

aportando valor á xestión do coñecemento xerado no Sistema Público de Saúde en Galicia,

desde momento da súa xeración ata a transferencia a sociedade, promovendo ao mesmo

tempo a incorporación ao sistema de novas tecnoloxías e sistemas organizativos nun modelo

de innovación aberta.

CADEA DE VALOR 
Para  que  o  coñecemento  circule  de  forma  óptima  desde  a  súa  orixe  ata  a  súa

transferencia á sociedade, ACIS integra nunha mesma cadea de valor:

A formación dos profesionais sanitarios.

A investigación en saúde.
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A innovación baixo un enfoque aberto para que os resultados cheguen do laboratorio

á cama do paciente e tamén ao mercado, con retornos económicos que reverterán na

sanidade pública.

A avaliación de tecnoloxías para garantir a aplicación das máis novas baixo criterios

de máxima seguridade.

PLAN DE ACCIÓN
Con eses fins, o Plan de Acción Anual para o ano 2021 inclúe seis eixos de actuación,

cada un deles cos obxectivos estratéxicos e operativos que se enumeran a continuación, e

coa desagregación de recursos económicos que pódese consultar no Anexo 1 desta memoria.

Eixo 1. Formación 

Obxectivo  estratéxico:  Promover  un  modelo  integral  de  xestión  da  formación

continuada dos profesionais que traballan no Sistema Público de Saúde de Galicia.

- Obxectivo operativo 1.1: Promover un plan de formación continuada adaptado ás

necesidades dos profesionais.

- Obxectivo  operativo  1.2:  Transformar  o  coñecemento  para  favorecer  novas

contornas de aprendizaxe e potenciar novas metodoloxías docentes.

- Obxectivo operativo 1.3: Facilitar sinerxías e colaboracións.

Eixo 2: Docencia 

Obxectivo estratéxico: Poñer en valor o sistema de formación sanitaria especializada

no  Sergas,  grazas  á  coordinación  dun  modelo  integral  de  xestión  da  formación

sanitaria especializada no Sergas.

- Obxectivo operativo 2.1: Promover unha estrutura docente de calidade.

Eixo 3. Investigación

Obxectivo estratéxico: Fomentar unha investigación de calidade que responda aos

retos do Sistema Público de Saúde de Galicia, grazas á absorción de coñecemento

por parte dos profesionais e das empresas, a mobilización e atracción de capital

privado  para  os  procesos  de  innovación  galegos,  o  fomento  da  transferencia  de
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investigación  dende  os  axentes  de  xeración,  a  difusión  do  coñecemento  cara  o

mercado e o apoio ao descubrimento emprendedor en todos os eidos.

- Obxectivo  operativo  3.1:  Consolidar  unha  contorna  de  investigación  atractiva

para  a  retención,  captación  e  desenvolvemento  de  persoal  investigador

altamente cualificado.

- Obxectivo operativo 3.2: Impulsar e consolidar o tecido de estruturas de apoio á

investigación.

Eixo 4. Innovación

Obxectivo estratéxico: Impulsar a innovación no Sistema Público de Saúde de Galicia.

- Obxectivo operativo 4.1: Promover a valorización dos resultados da investigación

sanitaria e a cultura de innovación entre os profesionais do Sergas.

- Obxectivo operativo 4.2: Promover a innovación aberta no sistema sanitario.

- Obxectivo operativo  4.3:  Promover  a  internacionalización  da  innovación  do

Sistema Público de Saúde de Galicia.

Eixo 5. Avaliación

Obxectivo estratéxico: Xerar evidencia científica que sustente a toma de decisións do

Sistema Público de Saúde no relativo a incorporación de tecnoloxías sanitarias, así

como adopción de novas prácticas clínicas. 

- Obxectivo operativo 5.1: Realizar informes de avaliacións de tecnoloxías sanitarias,

así como a súa posterior difusión,  solicitados pola Consellería de Sanidade ou o

Sergas,  pola  RedETS  ou  os  organismos  europeos  competentes  en  avaliación  de

tecnoloxías sanitarias.

- Obxectivo  operativo  5.2:  Elaborar  guías  de  práctica  clínica  e  colaborar  na

realización doutros  produtos  baseados  na  evidencia  científica  así  como

desenvolver outras actividades propias da unidade.

Eixo 6. Xestión

Obxectivo  estratéxico:  Xestión eficiente  dos recursos económicos e  humanos das

diferentes unidades e áreas da ACIS para facilitar a consecución dos seus obxectivos

- Obxectivo operativo 6.1: Xestión económica.

- Obxectivo operativo 6.2: Xestión de persoal e administrativa. 
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ÁREA DE XESTIÓN DE
COÑECEMENTO E

TALENTO
13AXENCIA  GALEGA DE COÑECEMENTO EN SAÚDE | acis

Avda. Fernando de Casas Novoa, nº37 Portal A-B 1ºandar
CP 15707 Santiago de Compostela A Coruña
(0034)981555103 / email: acis@sergas.gal



1. INTRODUCIÓN

A  Área  de  Xestión  de  Coñecemento  e  Talento  é  unha  unidade  administrativa

dependente da ACIS,  de acordo co Decreto 112/2015,  do 31  de xullo,  polo  que se crea  a

Axencia Galega para a Xestión de Coñecemento en Saúde (DOG núm. 157 do 19 de agosto de

2015).

Dende esta área lidérase a coordinación dos servizos de formación, a implicación dos

usuarios nos procesos de adquisición de novos coñecementos e habilidades e a identificación

do coñecemento relevante nas distintas unidades e institucións do sistema sanitario,  así

como o desenvolvemento das ferramentas precisas para a súa divulgación.

Os principios que rexen a xestión da formación continuada por parte da Axencia de

Coñecemento en Saúde son:

 Deseñar  e  renovar  de  maneira  continuada  unha  oferta  de  actividades  que  lles

proporcionen valor  aos  profesionais  de todas  as áreas  e  especialidades  a través  de

coñecemento aplicable á súa práctica diaria.

 Manter aberto, con carácter permanente, unha canle de comunicación cos profesionais

para  recoller  as  súas  demandas  de  formación  co  fin  de  que  esta  responda

efectivamente as súas necesidades.

 Mellorar a capacidade de todos os profesionais, independentemente das súas funcións,

para a xestión, a adaptación e o liderado nos procesos de transformación que permiten

que o sistema de saúde evolucione de forma áxil e efectiva.

 Incrementar a calidade e a competitividade do conxunto do sistema de saúde a través

da mellora da produtividade e as competencias de cada un dos seus profesionais.

 Intensificar a motivación e o nivel de compromiso das persoas que traballan ao servizo

do sistema sanitario.

DESTINATARIOS/AS 
A formación continuada dos profesionais do Sistema público galego de saúde é unha

prioridade para ACIS. A actualización permanente das competencias para a práctica sanitaria

é imprescindible para alcanzar o noso obxectivo esencial: mellorar o coidado dos pacientes a

través do coñecemento.
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FUNCIÓNS
• Planificar,  autorizar  e  avaliar  as  accións  de  formación  práctica  regulada,  tanto

universitaria como especializada, nos centros dependentes da consellería competente

en materia de sanidade e do Servizo Galego de Saúde.

• Programar, executar e avaliar programas de docencia e formación non regulada para o

persoal  sanitario  e  investigador,  conforme  a  estratexia  definida  pola  consellería

competente  en  materia  de  sanidade  e  o  Servizo  Galego  de  Saúde,  potenciando  o

desenvolvemento de novas metodoloxías docentes e o uso de novas tecnoloxías nos

plans de formación.

• Elaborar e aplicar as políticas,  instrumentos,  directrices,  normas e criterios  sobre a

avaliación dá actividade formativa de persoal sanitario e investigador e ou seu impacto

sobre a mellora do sistema.

• Facilitar  a  implicación  dous  usuarios  nos  procesos  de  adquisición  de  novos

coñecementos  e  habilidades  garantindo  a capilaridade e a  idoneidade da actividade

formativa.

• Identificar o coñecemento relevante nas distintas unidades e institucións do sistema

sanitario e desenvolver as ferramentas precisas para a súa divulgación.

• Propoñer  ferramentas  para  a  materialización  do  coñecemento  creando  produtos  e

servizos que faciliten a súa extensión e implantación non sistema de saúde.

• Xestionar, explotar e difundir o coñecemento xerado no desempeño das funcións da

propia Axencia.

• Asumir por delegación da Presidencia da Axencia a representación desta en institucións,

foros  e  plataformas  nacionais  e  internacionais  para  a  promoción  e  intercambio  de

coñecemento científico e tecnolóxico no ámbito sanitario.

• Facilitar  o  cumprimento  da  Lei  14/2011,  do  1  de xuño,  da  ciencia,  a  tecnoloxía  e  a

innovación,  garantindo  o  desenvolvemento  de  repositorios  dixitais,  propios  ou

compartidos,  de  acceso  aberto  ás  publicacións  do  persoal  de  investigación  cuxa

actividade estea financiada por fondos públicos, e o establecemento de sistemas que

permitan conectalos con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional.

• En xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados en razón da súa competencia pola

Xerencia  da Axencia  de financiamento,  así  como favorecer  a conexión  coa contorna

empresarial.
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OBXECTIVOS OPERATIVOS E ACCIÓNS
As accións desenvolvidas pola Área de Xestión de Coñecemento e Talento en  2021

foron as que se enumeran a continuación, relacionadas cos obxectivos operativos dos eixos 1.

Formación e 2. Docencia do Plan de Acción Anual da ACIS. 

Eixo 1. Formación

• Obxectivo  estratéxico:  Promover  un  modelo  integral  de  xestión  da  formación

continuada dos profesionais que traballan no Sistema Público de Saúde de Galicia.

- Obxectivo operativo 1.1: Promover un plan de formación continuada adaptado ás

necesidades dos profesionais.

Accións: 

1.1.1 Enquisa online anual de detección de necesidades de formación.

1.1.2 Promover unha formación acreditada de calidade.

- Obxectivo  operativo  1.2:  Transformar  o  coñecemento  para  favorecer  novas

contornas de aprendizaxe e potenciar novas metodoloxías docentes.

Accións: 

1.2.1  Implantar  unha  nova  Plataforma  Tecnolóxica  de  Xestión  do

Coñecemento.

1.2.2 Deseñar un plan integral de formación en simulación, en horario laboral,

que provoque un troco no xeito actual de entender a actuación competencial

dos profesionais do sector saúde.

1.2.3 Deseñar e desenvolver dúas solucións formativas co uso da realidade

virtual e realidade aumentada.

• Obxectivo operativo 1.3: Facilitar sinerxías e colaboracións.

Accións:

1.3.1 Xestión dun plan de colaboracións externas.

Eixo 2. Docencia

• Obxectivo estratéxico: Poñer en valor o sistema de formación sanitaria especializada no
Sergas.

- Obxectivo operativo 2.1: Promover unha estrutura docente de calidade.

Accións:

2.1.1 Coordinación e impulso da Rede de Comisións de Docencia de Galicia

2.1.2   Desenvolvemento  do  marco  legal  de  coordinación  da  formación

sanitaria especializada.
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2. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA

A planificación da formación continuada realízase con base en dous plans formativos: 

• Acordo de Formación para o Emprego das Administracións Públicas – AFEDAP

• Plan Estratéxico de Formación – PEF

Ademais, no marco do obxectivo do Plan de Acción 2021 relativo á promoción dunha

formación  continuada  adaptada  ás  necesidades  dos  profesionais,  fíxose  una  enquisa  de

detección  de  necesidades  e  adoptáronse  os  criterios  para  garantir  unha  formación  de

calidade.

PLAN AFEDAP

No seguinte gráfico obsérvase a evolución do número de actividades formativas do

AFEDAP ao longo dos últimos oito anos.

Ano Cursos
planificados

Cursos
executados

% de
execución

2014 170 164 96%

2015 200 193 97%

2016 235 220 94%

2017 398 290 73%

2018 279 262 94%

2019 313 301 96%

2020 301 144 48%

2021 382 357 93%
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PLAN ESTRATÉXICO DE FORMACIÓN

No seguinte gráfico obsérvase a evolución do número de actividades formativas do

PEF ao longo dos últimos oito anos.

Ano Cursos
planificados

Cursos
executados

% de
execución

2014 338 246 73%

2015 301 232 77%

2016 321 255 79%

2017 234 175 75%

2018 197 183 93%

2019 241 226 94%

2020 282 157 56%

2021 152 131 86%

Cabe destacar a modalidade de autoformación iniciada no ano  2020  que facilita o

acceso á formación en materias concretas, con accesibilidade e aprendizaxe autónoma.

Son cursos que se imparten en liña pero, a diferenza dos cursos de teleformación

tradicionais,  non  hai  titores,  polo  que  o  proceso  de  aprendizaxe  se  realiza  de  xeito

autónomo, coa posibilidade de acceder aos contidos sen restrición de días ou de horarios,

dentro  do  período  de  dispoñibilidade  que  se  sinale  para  cada  unha  das  actividades

formativas.

Unha  vez  acadados  os requisitos  indicados  no  curso  certificarase  de  maneira

automática e pasará a estar validado no expedient-e (FIDES).

A demanda dos cursos de autoformación supuxo que o número de certificados emitidos por

cursos finalizados aumentase exponencialmente nos tres últimos anos. 
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Aliñadas co obxectivo estratéxico do Eixo 1 de promover un modelo integral de xestión da

formación continuada dos profesionais que traballan no Sistema Público de Saúde de Galicia,

as  accións  desenvolvidas  no  marco  do  obxectivo  operativo  1.1  Desenvolver  un  plan  de

formación  continuada  adaptado  ás  necesidades  dos  profesionais,  as  actuacións

desenvolvidas foron dúas:

• Enquisa online anual de detección de necesidades de formación

• Promoción dunha formación acreditada de calidade

ENQUISA  DE  DETECCIÓN  DE  NECESIDADES  DE
FORMACIÓN

As enquisas foron postas a disposición de todos os profesionais do Servizo Galego de

Saúde na ligazón https://www.necesidadesformativas.gal/cuestionario e remitiuse un correo

electrónico animando á participación. Recibíronse máis de 1.200 enquisas que proporcionaron

información moi valiosa para a elaboración do Plan de formación do ano 2022 incorporando

22 novas actividades formativas.
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Debido a pandemia anuláronse as actividades presenciais e algunhas se reprogramaron como

actividades de telepresenza a través de Zoom.
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3. NOVAS CONTORNAS DE APRENDIZAXE 

En relación co obxectivo  operativo  1.2  Transformar  o  coñecemento  para favorecer

novas contornas de aprendizaxe e potenciar novas metodoloxías docentes, as actuacións

desenvolvidas foron dúas:  

• Desenvolver unha nova Plataforma Tecnolóxica de Xestión do Coñecemento.

• Deseñar un plan integral de formación en simulación, en horario laboral, que provoque

un troco no xeito actual de entender a actualización das competencias dos profesionais

do sector saúde.

PLATAFORMA  TECNOLÓXICA  DE  XESTIÓN  DO
COÑECEMENTO

Estase  a  desenvolver  unha  plataforma  tecnolóxica  integral  que  permita  canalizar,

dinamizar e diseminar o coñecemento e xestión de profesionais en base a competencias,

personalizar a súa formación e ao mesmo tempo xestionar o talento sanitario dende o punto

de vista organizativo e de recursos humanos.

Isto permitirá optimizar e aproveitar ao máximo, a través de ferramentas innovadoras,

a  experiencia  e  o  coñecemento  adquiridos  polos  profesionais  no  desempeño  das  súas

funcións,  cun sistema circular de potenciación de coñecemento e do talento do Sistema

Público  de  Saúde  de  Galicia,  capaz  de  transformar  o  coñecemento  tácito  actual  nun

coñecemento explícito e accesible, facilitando la xestión dos fluxos de coñecemento experto

entre profesionais, e entre estes e os pacientes. 

Nace  así  SHARE,  unha  plataforma  tecnolóxica  para  a  xestión  do  coñecemento  no

ámbito  sanitario,  adquirida  a  través  dos  novos  procedementos  de  Compra  Pública

Innovadora,  que  permitirá  aos  profesionais  sanitarios  e  aos  seus  pacientes  vantaxes

competitivas  que  contribuirán  a  situalos  á  vangarda  da  xestión  do  coñecemento  nas

organizacións sanitarias. 

• Permitirá  formular  unha  estratexia  de  alcance  global  e  da  organización  para  o

desenvolvemento, adquisición e aplicación do coñecemento.
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• Ofrecerá  a  posibilidade  de  implantar  estratexias  asistenciais  orientadas  ao

coñecemento.

• Promoverá a mellora continua con énfase na xeración e utilización do coñecemento.

• A  organización  poderá  medir  e  avaliar  os  logros  obtidos  coa  aplicación  do

coñecemento.

• Reducirá  os  tempos  do  desenvolvemento  de  solucións  aos  problemas  detectados

mediante o uso do coñecemento  da organización.

• Reducirá os custos asociados á repetición de erros.

A  continuación  descríbense  as  tarefas  de  programación  e  desenvolvemento  da

plataforma. 

Fase I: Análise e definición funcional e técnica do sistema

A formación dun grupo de traballo composto por profesionais da ACIS, da Subdirección

Xeral de Tecnoloxías e Sistemas de Información, da Escola Galega de Saúde para Cidadáns,

de E-saúde e da propia empresa adxudicataria impulsaron esta primeira fase con reunións de

seguimento quincenais que se realizan dende principios do ano.

Fase II: Desenvolvemento dun prototipo da solución

Defínense todos os aspectos funcionais e técnicos que debe abordar SHARE:

• Un  módulo  de  formación  baseado  na  utilización  dunha  plataforma  LMS  (Learning

Management System) para a xestión integral dos procesos formativos.

• Un módulo de gamificación que ten por obxectivo incentivar aos usuarios no uso da

plataforma, usando mecánicas como desafíos, recompensas e rankings.

• Un módulo de publicación editorial. Unha ferramenta autora de xeración de contidos

formativos a través de plantillas e sen necesidade de dominar programación. Cada

usuario poderá compartir o seu coñecemento converténdose en autor. Ademais, unha

vez superado un proceso de validación, poderán publicalos automaticamente.

• Un  módulo  de  ferramentas  sociais  e  comunicación  informal,  usando  redes  sociais,

canles de chat e comunidades de práctica.

• Un observatorio  sanitario  de  novidades  científico-técnicas,  usando  un  algoritmo de

machine  learning,  recupera  e  clasifica  segundo  a  relevancia  artigos  indexados  por

repositorios
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• Un  módulo  de  recomendacións.  Os  profesionais  recibirán,  a  través  da  intelixencia

artificial  a  recomendación  de  contidos,  listas,  canles  e  itinerarios  formativos

personalizados. Basearase nunha estratexia de recomendación híbrida que combina:

- Filtrado baseado en  contido  da mesma maneira  que fan  plataformas como

Netflix ou Spotify. En resumo, ofrecerá ao usuario o que máis encaixa coas súas

preferencias.

- Filtrado  colaborativo.  Céntrase  en  utilizar  o  que  din  (explícita  ou

implicitamente) os usuarios con perfiles similares.

A  recomendación  de  contactos  en  SHARE  basearase  en  ofrecer  ao  usuario

recomendacións de persoas que poderían ser do seu interese para incorporar á súa

rede social na plataforma. Ademais, a través das comunidades de prácticas poderán

crear canles para compartir e xerar coñecemento de maneira colaborativa.

• Un observatorio  sanitario  de  novidades  científico-técnicas,  usando  un  algoritmo de

machine  learning,  recupera  e  clasifica  segundo  a  relevancia  artigos  indexados  por

repositorios

Fase III: Desenvolvemento completo e posta en marcha da solución

A plataforma está completada e dúas das pezas xa están instaladas dende novembro
de 2020:

• ContidosShare: ferramenta de autor para xerar contidos didácticos virtuais. 

• PortalShare: peza na que se montan os cursos de teleformación

Debido  á  complexidade  da  integración  de  SHARE  coas  aplicacións  corporativas  do
Servizo Galego de Saúde queda pendente para o ano 2021 a posta a disposición dos usuarios
finais.

Fase IV: Demostración e avaliación

Realizáronse sesións de demostración dos módulos que non dependen da integración

coas aplicacións corporativas do Servizo Galego de Saúde: módulo de formación, módulo de

gamificación,  módulo  de  publicación  editorial  e  módulo  de  ferramentas  sociais  e

comunicación  informal.  Ditos  módulos  foron  validados  por  un  grupo  multidisciplinar  de

profesionais  composto  por  persoal  de  atención  hospitalaria  e  primaria,  persoal  de

tecnoloxías  e  sistemas  de  información,   persoal  das  unidades  de  formación  das  áreas

sanitarias e persoal da ACIS. O número de profesionais implicados na validación dos módulos

citados ascendeu a 45.
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4. COLABORACIÓNS EXTERNAS

Nun  mundo  global  requírense  solucións  globais,  e  isto  pasa  por  implementar  as

melloras prácticas docentes e de xestión de coñecemento doutros ámbitos (universidade,

fundacións,  empresas,  industria  farmacéutica),  compre  salientar  a  xestión  dun  plan  de

colaboracións externas.

No marco do obxectivo operativo 1.3 Facilitar sinerxías e colaboracións, o ano 2021 foi

moi produtivo no que se refire a convenios de colaboración e encomendas de xestión, que

permitiron abrir 13 liñas formativas e captar 307.694,06  euros. 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Entidade

colaboradora Denominación convenio
Obxecto convenio Importe

económico
Data

sinatura

ASTRAZANECA
FARMACÉUTICA

SPAIN S.A.

Convenio  de  colaboración empresarial
entre a Axencia Galega para a Xestión
do  Coñecemento  en  Saúde  e
Astrazeneca  Farmacéutica  Spain  S.A.
para  a  realización  dunha  pílula
formativa E-learning sobre “Cancro de
pulmón” 

Colaboración  para
a  realización  da
pílula formativa E-
learning  sobre
“Cancro  de
pulmón” 

Ingreso
4.809,75 € 

15/04/2021

FUNDACIÓN
BIOMÉDICA

GALICIA SUR

Convenio  de  colaboración  entre  a
Axencia  Galega  para  a  Xestión  do
Coñecemento en Saúde e a Fundación
Biomédica  Galicia  Sur  para  a
realización de actividades de formación
do persoal

Colaboración  para
a  realización  de
actividades  de
formación  do
persoal

Sen achega
económica 

08/09/2021

FUNDACIÓN
PROFESOR NOVOA

SANTOS

Convenio  de  colaboración  entre  a
Axencia  Galega  para  a  Xestión  do
Coñecemento en Saúde e a Fundación
Profesor  Novoa  Santos  para  a
realización de actividades de formación
do persoal

Colaboración  para
a  realización  de
actividades  de
formación  do
persoal

Sen achega
económica 

09/09/2021

FUNDACIÓN
INSTITUTO DE

INVESTIGACIÓN
SANITARIA DE
SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Convenio  de  colaboración  entre  a
Axencia  Galega  para  a  Xestión  do
Coñecemento en Saúde e a Fundación
Instituto de Investigación Sanitaria  de
Santiago de Compostela (FIDIS) para a
realización de actividades de formación
do persoal

Colaboración  para
a  realización  de
actividades  de
formación  do
persoal

Sen achega
económica 

17/09/2021

GALAPAGOS
BIOPHARMA SPAIN

S.L.U.

Convenio  de  colaboración  empresarial
entre a Axencia Galega para a Xestión
do Coñecemento en Saúde e Galápagos
Biopharma  Spain  S.L.U.  para  a

Colaboración  para
a  realización  das
pílulas  formativas
e  informativas

Ingreso

6.930,00 €
15/10/2021
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Entidade
colaboradora Denominación convenio

Obxecto convenio Importe
económico

Data
sinatura

organización  da  actividade  pílulas
formativas e informativas sobre Artrite
Reumatoide

sobre  Artrite
Reumatoide

BOEHRINGER
INGELHEIM
ESPAÑA S.A.

Convenio  de  colaboración  empresarial
entre a Axencia Galega para a Xestión
do  Coñecemento  en  Saúde  e
Boehringer Ingelheim España S.A. para
a  organización  da  actividade  de
identificación  de  boas  prácticas  en
Atención Integrada da EPOC

Colaboración  para
a  realización  da
actividade  de
identificación  de
boas  prácticas  en
Atención
Integrada da EPOC

Ingreso

7.240,00 €
18/10/2021

ENCOMENDAS DE XESTIÓN
Táboa 1. Encomendas de xestión en 2021

Concepto Importe

Escola Galega de Saúde para Cidadáns 50.000 €

Formación MIR 25.000 €

Cohesión Sanitaria e uso racional do medicamento 40.000 €

III Congreso internacional sobre prevención, tratamento e 
control do consumo de cannabis e os seus derivados

20.000 €

Formación para persoas coidadoras de pacientes con 
enfermidades neurodexenerativas

35.000 €

Actividades formativas no uso de gases medicinais e das súas 
instalacións

87.720,71 €

Conferencias e autoformación no marco do Plan de 
intervención psicosocial para o apoio ao persoal do Servizo 
Galego de Saúde en pandemia Covid-19

30.993,60 €
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5. OUTRAS ACCIÓNS DE FORMACIÓN

Ademais das accións descritas, a área de Xestión do Coñecemento e Talento continuou

coas actuacións e programas iniciados desde hai anos:

• Apoio ás xornadas presenciais e webinarios do Servizo Galego de Saúde e Consellería

de Sanidade

• Plan Estratéxico de Formación en Bioética

• Escola Galega de Saúde para Cidadáns

• Sala de videogravación

• Gamificación

• Proxecto P2P: do Profesional para o Profesional 
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6. DOCENCIA

O Servizo de Docencia é o responsable das actividades de promoción, coordinación e

autorización da formación regulada universitaria e especializada. Unha das súas principais

funcións é o fomento, a defensa e a promoción da importancia estratéxica da formación e a

docencia de calidade no Sistema público de Saúde de Galicia.

FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA
A  coordinación,  o  desenvolvemento  e  o  exercicio  das  funcións  relacionadas  coa

formación  sanitaria especializada, velando pola súa excelencia, así como a elaboración da

oferta anual  de prazas  de  formación sanitaria  especializada,  en  colaboración con outras

unidades, sobre a base dos estudos de necesidades formativas no ámbito sanitario estatal e

autonómico.

No que atinxe a formación sanitaria especializada elaborouse a oferta anual de prazas

de formación sanitaria  especializada para a  convocatoria  2021-2022,  en colaboración con

outras unidades, sobre a base dos estudos de necesidades formativas no ámbito sanitario

estatal e autonómico.

Así, estableceuse unha oferta de 543 prazas de formación especializada de diferentes

titulacións, o que supuxo un incremento do  10,5% respecto as da convocatoria anterior  e

dun 18,8% respecto do dous últimos anos. Na comparativa da nova convocatoria actual coa

do ano  anterior,  rexístrase  un incremento  importante  na  formación  na especialidade de

enfermaría familiar e comunitaria. En concreto, o Sergas solicitou ao Ministerio de Sanidade

ofertar un total de 44 prazas para a formación de enfermeiros/as de familia, é dicir, 9 prazas

máis que en 2020 o que supón un incremento do 25%.

Tamén se autorizaron máis de  875 rotacións externas, que son períodos formativos

autorizados  para  que  o  persoal  en  formación  poida  desenvolver  certas  habilidades  en

centros  ou  dispositivos  non  previstos  no  programa  de  formación  nin  na  acreditación

outorgada ao centro ou unidade docente. Destas, o 30% das rotacións externas autorizadas

tiveron como destino centros sanitarios galegos, o 64% centros sanitarios situados no resto

de España e  un  6% centros  sanitarios  estranxeiros  situados en Portugal,  Francia,  Italia,

Bélxica, Irlanda, Reino Unido, Arxentina, Chile ou Perú entre outros. 
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A  pandemia  tamén  afectou  as  estadías  formativas  de  estranxeiros  nos  centros

dependentes  do  Servicio  Galego  de  Saúde,  xa  que,  como  consecuencia  da  situación  de

emerxencia  sanitaria,  o  Ministerio  de Sanidade suspendeu as  tramitacións  deste  tipo  de

solicitudes.

Por último tramitáronse tanto as solicitudes de novas acreditacións de unidades e

dispositivos docentes das áreas sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia a través do

programa  ACREFSE  do  Ministerio  de  Sanidade  como  as  solicitudes  de  acreditación  de

incrementos docentes en unidades xa existentes.

Durante o ano 2021  tramitáronse  11 solicitudes de acreditación de novas unidades

docentes, 23 solicitudes de incremento de capacidade docente en unidades xa acreditadas e

máis de 40 acreditacións de novos dispositivos docentes como centros de saúde e puntos de

atención continuada (PACs), ademais da acreditación do Hospital Comarcal de Verín para a

especialidade de enfermería familiar e comunitaria. 

FORMACIÓN  PRÁCTICA  DOS  ALUMNOS  DE
TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS

A  coordinación  e  autorización  da  formación  práctica  dos  alumnos  de  titulacións

universitarias, tanto sanitarios coma non sanitarios, nos centros dependentes da Consellería

de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde.

En 2021, xestionouse a formación práctica do alumnado das tres universidades galegas

de titulacións universitarias tanto sanitarios coma non sanitarios, nos centros dependentes

da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde mediante convenios establecidos

con  estas  tres  universidades.  Estas  prácticas  inclúen  tanto  prácticas  curriculares  como

extracurriculares.

Ademais  xestionáronse prácticas  con outras  universidades  españolas  tales  como a

Universitat Oberta de Catalunya, a Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED) e

a Universidade Europea de Madrid.

No caso de solicitudes de prácticas con carácter ocasional por parte de universidades

de fóra de Galicia, aplícase o establecido na  Orde do 13 de novembro de 2007 pola que se

establece o procedemento para tramitación e xestión das solicitudes de formación práctica de
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alumnos/as de universidades non pertencentes ao sistema universitario de Galicia en centros

asistenciais adscritos ao Servizo Galego de Saúde.

Neste caso as prácticas nos centros asistenciais diríxense a estudantes das titulacións

universitarias correspondentes as profesións definidas na Lei 44/2003, do 21 novembro, de

ordenación das profesións sanitarias, que no momento da solicitude superasen o  50% dos

créditos da súa titulación nos plans renovados ou se encontren nos dous últimos cursos dos

plans non renovados. Mediante este procedemento tramitáronse máis de 175 solicitudes,

correspondentes  a  alumnado  procedente  de  diferentes  universidades  españolas  (Lleida,

Salamanca,  Barcelona,  Burgos  ou  Madrid  entre  outras),   a  alumnado  de  universidades

europeas (fundamentalmente portuguesas) e tamén a alumnado de universidades de fóra da

UE, como Arxentina, Guatemala ou Colombia.

ORDENACIÓN PROFESIONAL
No que se refire a ordenación profesional emitíronse:

• Resolucións e informes de recoñecemento para efectos profesionais dos títulos de

formación profesional expedidos noutros Estados da Unión Europea e a certificación

dos títulos de formación profesional  da rama sanitaria  expedidos en  Galicia para

exercer noutros países comunitarios.

• Informes  de  avaliación dos  períodos  de  exercicio  profesional  en  prácticas  ou  de

formación complementaria establecidos no Real decreto 459/2010, do 16 de abril,

para o recoñecemento para efectos profesionais de títulos de especialista obtidos en

países extracomunitarios  ou no  Real  Decreto 581/2017 do 9 de xuño,  polo que se

incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2013/55/UE do Parlamento

Europeo e do Consello, do 20 de novembro de 2013, pola que se modifica a Directiva

2005/36/CE  relativa  ao  recoñecemento  de  cualificacións  profesionais  e  o

Regulamento (UE) nº  1024/2012 relativo á cooperación administrativa a través do

Sistema de Información do Mercado Interior (Regulamento IMI) no caso de títulos de

especialista obtidos en países comunitarios.
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SISTEMA ACREDITADOR DA FORMACIÓN CONTINUADA
DAS PROFESIÓNS SANITARIAS

O  Sistema  Acreditador  da  Formación  Continuada  dos  profesionais  sanitarios  na

Comunidade Autónoma de Galicia (Saga) foi creado mediante o Decreto 8/2000, do 7 xaneiro,

coa  misión  de  contribuír  a  asegurar  a  calidade  da  formación  continuada  ofertada  por

provedores públicos ou privados, con sede social en Galicia, que dirixen os seus programas

aos profesionais sanitarios.

Está  integrado  pola  Comisión  Autonómica  de  Formación  Continuada,  o  Comité  de

Acreditación e a Secretaría Técnica.

O Servizo de Docencia ten, entre outras funcións, o apoio técnico e administrativo á

Comisión  Autonómica  de  Formación  Continuada  das  Profesións  Sanitarias,  asumindo  a

Secretaría  Técnica  do  Sistema  Acreditador  da  Formación  Continuada  das  Profesións

Sanitarias, así como do Comité de Acreditación.

Actualmente no  sistema acreditador da formación continuada da nosa comunidade

están rexistradas 363 entidades provedoras, das cales 11 déronse de alta no ano 2021.

Enténdese como provedor, a entidade que organiza ou promove a actividade, solicita a

acreditación e emite os certificados facéndose responsable da devandita actividade.

Ditas  entidades  poden  ser,  tanto  públicas  como  privadas,  e  entre  elas  atópanse:

institucións sanitarias, sociedades científicas, colexios profesionais, organizacións sindicais,

academias  de  formación  privadas  e  outras  entidades  sen  ánimo  de  lucro  (Fundacións,

ONGs...).

Ao longo do ano 2021, a Comisión Autonómica de Formación Continuada resolveu 1237

solicitudes de acreditación de preto de 100 entidades provedoras distintas. 

 As actividades formativas acreditadas foron cursos, obradoiros, xornadas, congresos,

reunións científicas, seminarios e sesións clínicas.

Das actividades acreditadas durante o 2021, o 16% foron dirixidas exclusivamente ao

persoal médico e o  8% exclusivamente ao persoal de enfermería. O resto corresponde a

outras  categorías  profesionais  como  persoal  técnico  auxiliar  de  coidados  de enfermaría,

persoal  farmacéutico,  fisioterapeutas,  odontólogos,  terapeutas  ocupacionais,  técnicos  de
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laboratorio, etc. A maioría das actividades acreditadas,  o 56%, foron dirixidas a máis dun

colectivo  profesional  e  case  un  10  % tivo  como  destinatarios  todos  os  profesionais

sanitarios, por tratarse de actividades de formación continuada de carácter transversal.

Do total de actividades acreditadas durante o 2021 o 66,4% corresponde a actividades

de formación continuada de curta duración (igual ou inferior ás 20h) mentres que só o 0,7%

das actividades acreditadas superaba as  80 h.  Por  outra parte,  o 82,4% das actividades

estaban destinadas a un número reducido de alumnos (igual ou inferior a 20 alumnos) e

unicamente o 1,8% das actividades dirixiuse a máis de 80 participantes. 

REDE  DE  COMISIÓNS  DE  DOCENCIA  DE  GALICIA
(REDEGA)

REDEGA  agrupa  e  coordina  as  actuacións  de  organismos  e  persoas  dedicadas  á

formación  sanitaria  especializada,  fundamentalmente  as  comisións  de  docencia,  os

responsables docentes, titores ou persoal docente involucrado na formación especializada.

ACIS exerce a Secretaría Técnica de REDEGA, para potenciar e dinamizar o funcionamento da

rede como elemento clave da Formación Sanitaria Especializada.

Ao longo do ano 2021 non se realizou ningunha reunión do Pleno de REDEGA; reunión

que está previsto levar a cabo durante o primeiro semestre do 2022, co obxectivo de avanzar

na coordinación das actuacións dos organismos e persoas dedicadas á formación sanitaria

especializada,  fundamentalmente  as  Comisións  de  Docencia,  os  responsables  docentes,

titores e/ou persoal docente involucrado na formación especializada.

MARCO  LEGAL  DE  COORDINACIÓN  DA  FORMACIÓN
SANITARIA ESPECIALIZADA
Para despregar un marco legal que constrúa as bases do sistema de formación sanitaria

especializada,  do  mesmo  xeito  que  xa  realizaron  previamente  outras  comunidades

autónomas,  e  sentar  as  bases  para  apuntalar  un  sistema  docente  de  alta  calidade,  a

principios de 2019 puxéronse en marcha os trámites coa consulta pública previa no portal de

transparencia.
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Recibidas  e  analizadas as  achegas  de REDEGA son incorporadas ao texto definitivo  para

continuar cos trámites do Decreto.

Recibidos os seguinte informes favorables:

• Consellería de Facenda e Administración Pública, 

• Secretaría de Igualdade 

• Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Pendentes os seguintes trámites:

• Informe Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

• Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

• Consello consultivo

• Consello da Xunta

• Publicación no DOG
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ÁREA DE DESENVOLVEMENTO
E INNOVACIÓN SANITARIA

33AXENCIA  GALEGA DE COÑECEMENTO EN SAÚDE | acis
Avda. Fernando de Casas Novoa, nº37 Portal A-B 1ºandar
CP 15707 Santiago de Compostela A Coruña
(0034)981555103 / email: acis@sergas.gal



1. INTRODUCIÓN

A Área  de Desenvolvemento  e  Innovación  Sanitaria  é  unha unidade  administrativa

dependente da ACIS,  de acordo co Decreto 112/2015,  do 31  de xullo,  polo  que se crea  a

Axencia Galega para a Xestión de Coñecemento en Saúde (DOG núm. 157 do 19 de agosto de

2015).

A área encargase do desenvolvemento e coordinación das iniciativas  de innovación

sanitaria dentro da ACIS. Tendo entre as súas funcións a coordinación da Plataforma de

Innovación Sanitaria e as iniciativas e proxectos  de innovación sanitaria no ámbito rexional,

nacional e europeo.

DESTINATARIOS/AS 
Nas súas labores colabora cos profesionais do Servizo Galego de Saúde e con outras

institucións no ámbito nacional e internacional para desenvolver iniciativas de innovación

que melloren a calidade da prestación do servizo sanitario que se presta aos doentes.

FUNCIÓNS
• Deseñar  e  executar  programas,  proxectos  e  actividades  de  desenvolvemento  e

innovación en materia sanitaria, financiados directamente pola propia Axencia, a través

do financiamento de terceiros, ou dos institutos de investigación sanitaria.

• Xestionar e executar proxectos e programas de investigación e innovación financiados

con fondos europeos ou doutros organismos.

• Seleccionar, de acordo coa normativa aplicable, persoal investigador para a execución

de  proxectos  e  actividades  innovadoras  desenvolvidas  pola  Axencia  ou  por  outras

institucións coas que a Axencia teña convenios de colaboración.

• Deseñar e  executar a estratexia  de valorización dos proxectos e ideas  identificados

susceptibles de aplicabilidade real ou saída ao mercado, facilitando a súa implantación

ou transferencia.

• Dar soporte ás actividades da Plataforma de innovación sanitaria.

• Promover e divulgar o coñecemento científico e tecnolóxico en Galicia, fomentando o

interese da sociedade pola investigación, o desenvolvemento e a innovación no ámbito
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sanitario,  así  como  a  través  de  congresos  e  reunións  de  carácter  científico  e  de

especialistas no sector sanitario.

• Promover a cultura innovadora en toda a organización, desenvolvendo un modelo de

xestión aberto e participativo de iniciativas innovadoras e favorecendo a participación

de profesionais sanitarios en proxectos de innovación sanitaria.

• Difundir e participar en iniciativas nacionais e europeas de innovación e do clúster da

saúde de Galicia, fomentando o acceso a fondos que financien proxectos de innovación

sanitaria.

• En xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados pola Xerencia da Axencia en razón do

ámbito funcional e de actuación que ten esta área.

OBXECTIVOS OPERATIVOS E ACCIÓNS
As  accións  desenvolvidas  pola  Área  de  Desenvolvemento  e  Innovación  Sanitaria

alíñanse co Eixo 4. Innovación do Plan de Acción Anual da ACIS. 

Eixo 4. Innovación

• Obxectivo  operativo  4.1:  Promover  a  valorización  dos  resultados  da  investigación

sanitaria e a cultura de innovación entre os profesionais do Sergas.

Accións: 

4.1.1 Promover proxectos de valorización biosanitaria.

4.1.2  Culminar  o  desenvolvemento  dun  novo  marco  normativo  para  a

transferencia de resultados da I+D biomédica galega.

4.1.3 Dinamizar os nodos de innovación.

4.1.4 Proxecto sobre Intelixencia Artificial: TARTAGLIA

• Obxectivo operativo 4.2: Promover a innovación aberta no sistema sanitario.

Accións: 

4.2.1  Xestionar  e  coordinar  o  Plan de Innovación  Código  100  en nome do

Sergas.

4.2.2 Por  en  marcha  e  desenvolver  o  proxecto  Living  Lab  no  hospital  de

Ourense. 

4.2.3. Xestionar e coordinar o proxecto INNOVATRIAL no marco do Convenio

entre  o  Servizo  Galego  de  Saúde  e  o  Centro  para  o  Desenvolvemento

Tecnolóxico Industrial (CDTI).
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4.2.4.  Xestionar  e  coordinar  o  proxecto  INNOVA  MICROLAB  en  nome  do

Servizo Galego de Saúde.

4.2.5. Proxecto Living Lab de Compra Pública de Innovación do CSIC

4.2.6 Recoñecementos en CPI: EUIPAwards 2021

• Obxectivo  operativo  4.3:  Promover  a  internacionalización  da  innovación  do Sistema

Público de Saúde de Galicia.

Accións:

4.3.1  Garantir  a  posición  de  liderado  de  Galicia  na  rede  do  European

Innovation artnership on Active and Healthy Ageing (EIP ON AHA).

4.3.2 Coordinar e executar o proxecto TITTAN.

4.3.3 Coordinar e executar o proxecto Regions4PerMed.

4.3.4 Posicionar a Galicia no consorcio do European Institute of Innovation

and Technology (EIT Health Spain)

4.3.5 Posicionar a Galicia na rede Europea de Living Labs

4.3.6 Coordinar e executar o proxecto TITTAN Covid-19

4.3.7  Outras  xornadas  europeas:  Seminario  sobre  Innovación  na  Atención

Primaria: Pacientes en casa – Galicia & Escocia
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2.VALORIZACIÓN DE RESULTADOS

De  acordo  co  obxectivo  operativo  4.1  Promover  a  valorización  dos  resultados  da

investigación  sanitaria  e  a  cultura  de  innovación  entre  os  profesionais  do  Sergas,

desenvolvéronse as tres actuación seguintes: 

 Promover proxectos de valorización biosanitaria.

 Culminar  o desenvolvemento  dun novo marco normativo  para a transferencia  de

resultados da I+D biomédica galega.

 Dinamizar os nodos de innovación.

 Proxecto sobre Intelixencia Artificial: TARTAGLIA

PROXECTOS DE VALORIZACIÓN BIOSANITARIA 
No transcurso destes anos desenvolvéronse tres convocatorias que teñen por obxecto

a  articulación  dunha  axuda  de  concesión  directa  para  a  realización  de  actuacións  de

valorización e transferencia respectos dos proxectos seleccionados no ámbito do Programa

de Desenvolvemento Precomercial dos Resultados da Investigación do Sistema de Saúde de

Galicia  (PRIS)  xestionados  polas  tres  fundacións  de  investigación  biosanitaria  de  Galicia

(FIDIS, FPNS, FBGS).

As  propostas  teñen como  obxectivo  acadar  unha  investigación  de  excelencia  e  a

consolidación  dos  centros  de  coñecemento  en  saúde  de  Galicia.  O  seu  funcionamento

basease en:

1. Identificar proxectos de investigación en saúde que se están a desenvolver en Galicia

e que xa teñen resultados con potencial comercial.

2. Realizar unha análise por expertos externos que permita identificar os puntos fortes

e febles de cada proxecto, enfocado ao seu potencial desenvolvemento comercial.

3. Seleccionar os máis interesantes e elaborar un plan de desenvolvemento estratéxico

detallado sobre eles.

4. Financiar  o  codesenvolvemento  dese  plan,  en  colaboración  con  empresas,

priorizando a fórmula da compra pública innovadora.
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MARCO  NORMATIVO  PARA  A  TRANSFERENCIA  DE
RESULTADOS DA I+D BIOMÉDICA 

 Decreto 141/2018, do 25 de outubro, polo que se regula a protección, valorización e

transferencia  dos  resultados  de  investigación,  desenvolvemento  e  innovación  no

ámbito do Sistema público de saúde de Galicia, co obxecto de regular:

- A titularidade e protección dos resultados da investigación e da innovación obtidos

polo persoal investigador do Sistema público de Saúde Galicia.

- O dereito á participación nos beneficios obtidos na explotación dos resultados da

investigación por parte do persoal  investigador do Sistema público de Saúde de

Galicia.

- As actuacións de valorización e de transferencia dos resultados da investigación ou

innovación  realizada  polo  persoal  investigador  do  Sistema  público  de  Saúde de

Galicia, así como os mecanismos de transferencia para a súa explotación comercial.

 Modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, coa incorporación na

Lei  7/2019,  do  23  de  decembro,  de  medidas  fiscais  e  administrativas,   dunha

modificación do capítulo XI da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, para

introducir  unha  nova  disposición  adicional  reguladora  dun  Sistema  integrado  de

información da investigación clínica do Sistema Público de Saúde de Galicia, que dea

cobertura a todos os centro que o compoñen para aproveitar ao máximo as sinerxías

en  investigación  clínica  e  atraer  terapias  innovadoras  en  fases  temperás  de

desenvolvemento,  e  respecto  da  cal  se  adoptarán  un  conxunto  de  medidas

organizativas, tecnolóxicas e de seguridade dentro do Sistema Público de Saúde de

Galicia. Así mesmo, incorpóranse determinados aspectos organizativos esixidos pola

normativa de protección de datos no ámbito da investigación con datos de saúde, de

conformidade co Regulamento de protección de datos e coa normativa estatal en

materia de protección de datos. 
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NODOS DE INNOVACIÓN
Durante  o  ano  2021 convocáronse  dúas reunións  cos  nodos  da  Plataforma  de

innovación: 

 O 12 de maio (Comité de selección dos Premios de innovación en saúde 2020)

 O 17 de decembro 

II edición dos Premios de innovación en saúde

       A  II edición dos Premios de innovación en saúde 2020 convocouse mediante unha

resolución do 10 de decembro de 2020 publicada no DOG núm.  257 do 23 de  decembro de

2020. O prazo de presentación de solicitudes foi de dous meses contados a partir do día

seguinte  ao  da  publicación,  rematando o día  23  de febreiro  de 2021.  Debido  a situación

epidemiolóxica e sanitaria de Galicia o prazo de presentación de solicitudes foi ampliado ata

o 23 de marzo de 2021, segundo a resolución do 17 de febreiro de 2021 publicada no DOG

núm. 35 do 22 de febreiro de 2021.

       Nesta convocatoria mantivéronse as dúas modalidades de presentación de proxectos:

idea de profesionais e idea de pacientes. Nas características dos premios establecidos foi

onde se produciu unha variación ao ampliar as opcións de gastos permitidos e  vencellados

ás actividades da idea gañadora.

       Nesta edición presentáronse 99 proxectos dos cales 75 se encadran na modalidade de

idea de profesionais e os 24 restantes na modalidade de idea de pacientes. 

     O comité de selección,  constituído por  un representante de cada un dos nodos de

innovación xunto co titular da Área de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria, elixiron os

proxectos finalistas sendo os correspondentes á modalidade de pacientes os seguintes: 

 Telemedicina en tempos de COVID  durante e POSTCOVID.

 Accesibilidade,  tecnoloxía  e  adaptación  funcional  para  condicións  de  vivenda

saudable en persoas con enf. Neuromusculares.

 EN COMPAÑÍA- Acompañamento terapéutico intelixente a persoas con demencia.

 PRECONSULTA.
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 Confección  de  produtos  de  apoio  e  ortesis  a  medida  con  impresión  3D  e

termoplásticos para persoas con esclerose múltiple.

       Os proxectos finalistas da modalidade de profesionais foron seis ao producirse un

empate nas puntuacións entre dous deles:

 Reorganización  da  atención  cardiolóxica  comunitaria  ao  cardiópata  crónico:

integración da teleasistencia. Proxecto TELECARDIOCHUS.

 Implementación dun programa de Rehabilitación Cardio-Oncolóxica (ReCO).

 TELEA en seguimento nutricional  de pacientes institucionalizados en residencias  

sociosanitarias.

 Plataforma dixital BIT-O (Benestar, información e Tecnoloxía en Oncoloxía).

 Implantación  dunha  consulta  de  seguimento  remoto  de  dispositivos

cardioimplantables automatizada na plataforma TELEA.

 Recuperación de pacientes perdidos con Hepatite C desde o Sistema de Información 

do Laboratorio de Microbioloxía (SILM).

       O xurado reuniuse o día 8 de outubro para a selección das candidaturas gañadoras desta

II edición dos Premios de innovación. Tras a valoración das diferentes propostas decidiuse

que o proxecto premiado na modalidade de idea de pacientes fora o titulado: 

 “Telemedicina en tempos de COVID durante e post COVID”

       Na modalidade de idea de profesionais produciuse un empate resultando gañadores os

seguintes proxectos:

 “Reorganización  da  atención  cardiolóxica  comunitaria  ao  cardiópata  crónico:  

integración da teleasistencia. Proxecto TELECARDIOCHUS”.

 “Implementación dun programa de Rehabilitación Cardio-Oncolóxica (ReCO)”.

       O acto de entrega dos premios tivo lugar o 12 de novembro de 2021, dentro dunha

xornada de innovación organizada polo nodo de Lugo (#LUGOinnova) desenvolta de xeito

mixto: presencial e telemática.
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III edición dos Premios de innovación en saúde

       A convocatoria da III edición dos Premios de innovación en saúde xa está elaborada e

efectuándose os trámites pertinentes  para levar a cabo a súa publicación en canto sexa

posible.

Programa formativo iRaise: dinamización da Plataforma e nodos de
innovación

       Dende ACIS promoveuse a participación dos nodos nun programa educativo denominado

iRaise  (financiado  por  EIT  Health  da  que  ACIS  é  socio)  que  consistiu  nunha  actividade

formativa en innovación enfocada a equipos multidisciplinares constituídos por profesionais

de servizos de saúde. No curso participaron cinco representantes dos nodos de innovación e

un de ACIS. O proxecto elixido por este grupo de traballo  foi a mellora da plataforma e

redes  de  innovación  acadando  unha  proposta  de  modelo  centrado  nos  profesionais  do

servizo público de saúde. 

     O  día  9  de  decembro  convocouse  unha  reunión  cos  participantes  no  curso  para

agradecerlles o traballo realizado e comunicarlles os seguintes pasos a seguir co proxecto

iniciado durante o curso que serán a posta en común das conclusións acadadas co resto dos

nodos e elaboración dunha proposta conxunta para elevar á próxima reunión do Consello

para a innovación en materia sanitaria.

PROXECTO EN INTELIXENCIA ARTIFICIAL: TARTAGLIA
       A Consellería de Sanidade a través da Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS)

iniciou  a  participación  no  proxecto  TARTAGLIA  para  a  creación  dunha  rede  federada de

intelixencia  artificial  para  acelerar  a  investigación  sanitaria.  O  proxecto  enmárcase  no

Programa  Misións  de  I+D  en  Intelixencia  artificial,  da  Axenda  España  Dixital  2025  e  da

Estratexia  Nacional  de  Intelixencia  artificial  financiado  pola  Unión  Europea  a  través  dos

fondos NextGenerationEU e conta cun orzamento total de máis de 7,5 millóns de euros. 

       O proxecto conta coa participación de varias organizacións nacionais de saúde, entre

elas axencias e institutos asociados a hospitais así como os Servizos Autonómicos de Saúde

de Galicia, Canarias e A Rioxa. As 15 entidades que conforman o proxecto son:
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• GMV Solucións Globais Internet, S.A.U.

• Accexible Impacto SL

• Barcelona Supercomputing Center Centro Nacional de Supercomputación

• Dasel SL

• Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades

• Fundación para o Fomento da Investigación Sanitaria e Biomédica da Comunitat 

Valenciana

• Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias

• Fundación para a investigación do Hospital Universitario e Politécnico A Fe - 

Comunidade Valenciana

• Entrepreneur Capital SL

• Pixelabs SL

• Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS)

• Universidade Complutense de Madrid

• PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios SL

• Fundació Hospital Universitari Vall D'Hebron Institut de Recera

• Veratech for Health, SL.

      O obxectivo principal  de TARTAGLIA é facilitar e fomentar a investigación clínica e

sanitaria. Os datos clínicos das persoas son dos máis críticos e sensibles e o seu uso para a

creación  de  modelos  de  Intelixencia  artificial  está  moi  limitado  polas  restricións

regulamentarias, administrativas, de seguridade e privacidade. Existen outros sectores que

se  beneficiarán  da  tecnoloxía  (banca,  turismo,  servizos,  transporte,  etc.),  pero  o  maior

impacto social e económico é no sector saúde.
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       A aplicación desta tecnoloxía nunha contorna relevante permitirá situar a tecnoloxía

máis preto do seu obxectivo final, que é a comercialización.

3. INNOVACIÓN ABERTA 

Aliñadas  co  obxectivo  operativo  4.2  Promover  a  innovación  aberta  no  sistema

sanitario, ao longo de 2021 leváronse a cabo as seguintes actuacións: 

 Xestionar e coordinar o Plan de Innovación Código 100 en nome do Sergas.

 Por en marcha e desenvolver o proxecto Living Lab no hospital de Ourense. 

 Xestionar  e  coordinar  o  proxecto  INNOVATRIAL  no  marco  do  Convenio  entre  o

Servizo Galego de Saúde e o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial

(CDTI).

 Xestionar e coordinar o proxecto INNOVA MICROLAB en nome do Servizo Galego de

Saúde.

 Proxecto Living Lab de Compra Pública de Innovación do CSIC

 Recoñecementos en CPI: EUIPAwards 2021

PLAN DE INNOVACIÓN CÓDIGO 100 

O  SERGAS  asinou  en  2016  un  convenio  co  MINECO  para  desenvolver  o  Plan  de

Innovación Codigo100, dotado con 13 Millóns de Euros de Fondos FEDER.

No cadro desta iniciativa, vanse desenvolver proxectos de innovación que permitan a

personalización  de  terapias  en  función  das  características  individuais  dos  pacientes,  o

desenvolvemento  de  ferramentas  que  axudes  aos  pacientes  a  xestionar  as  súas

enfermidades e novas ferramentas de xestión para os profesionais. O 70% dos fondos vanse

a executar a través de procedementos de Compra Pública Innovadora. CÓDIGO100 necesita

por tanto dunha alta dedicación de expertos en innovación e xestión de proxectos de Compra

Publica Innovadora.

Os principais fitos no proxecto Código100 foron os seguintes:

a) Finalización licitacións de CPI en 2021.
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b) Situación ao peche do proxecto.

c) Difusión.

d) Documentación de referencia.

e) Xustificación técnica e económica do proxecto.

a) Finalización licitacións de CPI en 2021:

O día 11 de xullo de 2020 solicitouse ao Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) a

ampliación dos prazos de execución e xustificación económica e técnica das liñas de Terapias

Avanzadas  debido aos atrasos sufridos motivados pola situación de emerxencia sanitaria e

estado de alarma orixinados pola Covid-19.

O 31 de xullo o MICINN resolve ampliar o prazo de execución previsto no convenio,

sendo a nova data límite para a execución o 31 de xaneiro de 2021. Igualmente amplía o prazo

de xustificación das actuacións do convenio, sendo a nova data límite para a presentación da

conta xustificativa o 31 de abril 2021.

As licitacións afectadas por esta resolución foron as seguintes: 

Código
expediente

Obxecto Fecha  fin
de
contrato
inicial

Fecha   fin  de
contrato
ampliada  por
Suspensión
Estado  de
Alarma

Nueva  fecha  fin
de  contrato  por
ampliación
prazos
Resolución
Secretaría
General  de
Innovación

AB-SER1-19-
008 LOTE 2

HEALTH  IN
CODE
PROGENIKA
BIOPHARMA

Servizos  de  investigación  e
desenvolvemento  para  a  procura  de
solucións   innovadoras  para  o
desenvolvemento  e  fase  de
demostración  de  dispositivos  /test
baseados  en  biomarcadores  para  o
estudo  de  enfermidades
reumatolóxicas

INICIAL
31/05/2020

ESTADO
ALARMA
04/09/2020

AMPLIACIÓN 
31/01/2021

AB-SER1-19-
008 LOTE 3
ONCOMATRYX

Servizos  de  investigación  e
desenvolvemento  para  a  procura  de
solucións  innovadoras  para  o
desenvolvemento  e  fase  de
demostración  de  dispositivos  /test
baseados  en  biomarcadores  para  a
biopsia líquida en cancro

INICIAL
31/05/2020

ESTADO
ALARMA
04/09/2020

AMPLIACIÓN 
31/01/2021
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AB-SER1-19-
025
BIOCROSS,
S.L.

Desenvolvemento  e  fase  de
demostración de biomarcadores para
diagnóstico precoz en pacientes con
patoloxías  relacionadas  con
neuroloxía

INICIAL
31/05/2020

ESTADO
ALARMA
04/09/2020

AMPLIACIÓN
31/01/2021

AE-SER1-19-
005
AGILENT
TECHNOLOGI
ES

Desenvolvemento  e  avaliación  de
funcionamento  dun  test
multimarcador  que  permita  a
caracterización molecular de tumores
de cancro de pulmón non microcítico

INICIAL
31/05/2020

ESTADO
ALARMA
04/09/2020

AMPLIACIÓN
31/01/2021

AE-SER1-18-
047
VECMEDICAL
SPAIN, S.L.

Desenvolvemento, validación clínica e
adquisición  dun  dispositivo
multicanal para a resección avanzada
de  tumores  rectais  mediante
endoscopia  flexible  e  cirurxía
endoscópica trasanal

INICIAL
31/05/2020

ESTADO
ALARMA
04/09/2020

AMPLIACIÓN
31/01/2021

DC-SER1-19-
003
UTE
VICOMTECH-
INYCOM

Desenvolvemento  e  fase  de
demostración dun sistema de axuda á
detección  de  diversas  patoloxías
(CADIA) baseado na análise de imaxe
con técnicas de intelixencia artificial. 

INICIAL
31/05/2020

ESTADO
ALARMA
04/09/2020

AMPLIACIÓN 
31/01/2021

b) Situación ao peche do proxecto:

A data de 31/01/2021, deuse  por finalizado o prazo de execución do plan de innovación

Código100 sendo a situación económica do proxecto a data de peche a seguinte:

Tras a devolución de remanentes, o orzamento total do proxecto era de 11.642.351 €,

do cal foron adxudicados e executados 11.496.508 €, supoñendo esta cantidade un 98,75% do

total.
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O 71,35  % do orzamento final  executouse a través  de Compra Pública Innovadora,

supoñendo  as  consultas  preliminares  ao  mercado  un  2,06  %  do  orzamento  total,  CPP

(Compra Pública Precomercial)  13,9 % e CPTI (Compra Pública de Tecnoloxía  Innovadora)

55,38%.

Puxéronse en marcha 15 proxectos de Compra Pública de Innovación por importe de

8.074.009 €, onde se empregou a contratación pública como unha estratexia de innovación,

utilizando  todos  os  procedementos  de  contratación  pública  (licitación  con  negociación,

diálogo  competitivo,  asociación  para  a  innovación)  para  potenciar  a  innovación  e  sendo

pioneiro no emprego da asociación para a innovación no sector saúde.

c) Difusión:

Web e redes sociais: 

A través da web mantívose unha información actualizada do proxecto. O número de

visitas a páxinas desde a súa creación ata a data de finalización do proxecto (31/01/2021) foi

de 86.043.

Con respecto ás redes sociais, a conta de Twitter segue contando con 973 seguidores

e Facebook con 443.

d) Documentación de referencia:

Durante  o  ano  2020  e  ata  o  remate  deste  Plan  de  Innovación  elaboráronse  os

seguintes documentos:

    •  Informe  de  boas  prácticas  e  leccións  aprendidas  como unha  ferramenta  de

aprendizaxe e reflexión para todas as  persoas e institucións que estean involucradas en

procesos  de  Compra  Pública  de  Innovación,  e  que  pretende  contribuír  a  achegar

coñecementos relevantes neste proceso que axuden a dinamizar o ecosistema empresarial e

a sociedade en xeral de maneira diferencial e con alto impacto.

    • Caderno de ventas, documento no que se recolle de xeito global os resultados

obtidos en materia de solucións innovadoras desenvolvidas a través de Compra Pública de

Innovación, dentro do Plan de Innovación Sanitaria Código 100.
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e) Xustificación técnica e económica do proxecto:

Unha vez acadada a data límite (31/01/2021) para a execución das actuacións derivadas

do convenio, segundo resolución do Ministerio do 31/07/2020 para ampliación de prazo do

mesmo, iníciase o proceso de presentación da conta xustificativa. 

A  documentación  xustificativa  do  convenio  achegouse,  segundo  indica  o

procedemento, a través da aplicación JUSTIWEB, distinguindo entre a xustificación técnica

final e a xustificación económica. 

Para  a  xustificación  técnica  final  elaboráronse  e  achegáronse  os  seguintes

documentos: 

1 Memoria económica consolida 

2 Lista de control FEDER

3 Memoria técnica global

4 Xeración de ingresos

5 Despregadura da solución

6 Soporte documental de Boas Prácticas

7 Soporte  documental  de  número  de  empresas  que  realizan  innovacións
tecnolóxicas

8 Soporte documental de bens ou servizos adquiridos polo sector público

9 Soporte documental de Indicadores de Publicidade

10 Soporte documental de Expediente de Gasto de Publicidade

A xustificación económica implica a presentación na mesma aplicación electrónica dos

xustificantes  de  gastos  relativos  a  contratos,  facturas,  gastos  de  persoal  e  outros

xustificantes como viaxes e axudas de custo.

A documentación relativa á xustificación do convenio foi presentada en tempo e forma

no prazo indicado.
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PROXECTO LIVING LAB NO HOSPITAL DE OURENSE

Dende  o  2018  a  área  de  Desenvolvemento  e  Innovación  de  ACIS  traballou  na

elaboración do Plan Funcional do Living Lab de Ourense. Neste documento se recollen as

liñas de innovación/investigación centradas no paciente, a definición dos distintos espazos

para a  innovación (zonas de hospitalización experimental  e  o espazo de co-creación),  os

axentes que conforman o Living Lab de Ourense, o modelo de gobernanza, a metodoloxía

baseada  na  desenvolvida  pola  European  Network  of  Living  Labs  (EnoLL),  e  o  marco

estratéxico.   Para a posta en marcha do proxecto cóntase co apoio da Xerencia  da Área

Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco De Valdeorras.

No 2018 ACIS presenta este proxecto, dentro do plan de acción do proxecto TITTAN,

como acción piloto do programa Interreg Europe. No ano 2019, ACIS acada unha das 13 acción

piloto deste programa (dos 133 plans de acción elaborados) para financiar a implantación

dunha rede de Living Labs de saúde nas áreas sanitarias, chamada LABSAÚDE.

Os principais fitos no ano 2021 deste proxecto foron os seguintes:

Resolución da convocatoria

  O Plan Funcional do Living Lab de Saúde de Ourense e a posta en marcha da Rede de

Living Labs de Saúde de Galicia (LABSAÚDE) foi aprobado mediante acordo do Consello da

Xunta celebrado o día 27 de febreiro de 2020. 

   O día 13 de marzo publicouse no Diario Oficial de Galicia (DOG) núm. 50 a resolución

do 3 de marzo de 2020 pola que se pon en marcha a Rede de Living Labs de Saúde de Galicia

(denominada LABSAÚDE) e apróbanse e publican as bases reguladoras para o procedemento

de selección das entidades que participarán no Living Lab de Ourense e procédese a súa

convocatoria para o ano 2020. Debido á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 e a súa

repercusión no normal funcionamento do procedemento, ampliouse o prazo de presentación

de proxectos ata o 2 de novembro de 2020 mediante resolución publicada no DOG nº 171 do

25 de agosto.

Por  Resolución  definitiva  de  14  de  abril  de  2021,  de  acordo  co  artigo  17  da

convocatoria, as entidades seleccionadas como participantes no Living Lab de Ourense foron

as seguintes: 
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ACRÓNIMO PROXECTO

1 HOMEWORKSREHAB Rehabilitación virtual motora mediante habilidades domésticas

2 NEUROQUANT Incorporación á práctica clínica de biomarcadores de neuroimaxen

3 MINERVA
Demostrador avanzado para o apoio á decisión clínica de enfermidades 
neurolóxicas

4 AVECEN
Asistente virtual para o envellecemento activo de persoas con enfermidades
mentais neurodexenerativas

5 SEMDA Estimulación multisensorial sala Snozelen axón

6 CI3D Implantes personalizados

Convenios de colaboración

Unha  vez  seleccionados  os  proxectos  participantes,  elaboráronse  os  convenio  de

colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde, ACIS e as entidades

participantes no procedemento, sendo asinados o 9 de novembro nun acto que tivo lugar nas

propias instalacións do Living Lab de Ourense.

Posteriormente, a Xerencia do CHOU designou os profesionais que participarán por

parte  da  área  sanitaria  nos proxectos acordados antes  de iniciar  a  rolda de entrevistas

individuais coas empresas correspondentes. 

Internacionalización do living lab

En 2020, ACIS formalizou a súa adhesión como socio da European Network of Living

Labs  (EnoLL)  en  representación  da  Rede  Galega  de  Living  Labs  de  Saúde  de  Galicia

(LABSAÚDE). 

A información relativa a este proxecto, así  como o seu funcionamento no Hospital

Universitario  de  Ourense,  poderán ser  compartidos  con profesionais  de  Porto  (Portugal)

grazas á participación acadada entre Galicia e esta rexión portuguesa, nunha das iniciativas

de irmandade coñecidas como “Twinnnigs” financiadas pola Comisión Europea. O obxectivo

destas iniciativas é levar a cabo actividades de intercambio de coñecementos centrados no

eido do envellecemento  activo  e  saudable,  e  unha das  liñas  de innovación prioritaria  do

proxecto  galego  é  a  atención  ao  paciente  maior  e/ou  crónico,  buscando  proxectos

innovadores dirixidos á poboación maior de 65 anos e pacientes pluripatolóxicos co obxectivo

de mellorar a súa calidade de vida e a relación co sistema sanitario.
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PROXECTO INNOVATRIAL
O  Centro  para  el  Desarrollo  Tecnológico  Industrial  (CDTI),  entidade  pública

empresarial adscrita ao Ministerio de Ciencia e Innovación,  lanzou no 2019 unha iniciativa

para  fomentar  o  proceso  de compra  pública  innovadora  na  modalidade  de  contratación

precomercial, co obxecto de resolver necesidades públicas susceptibles de ser satisfeitas

mediante a contratación de servizos de I+D a desenvolver por ámbalas  partes (Consellería

de Sanidade-Servicio Galego de Saúde-Acis).

Como consecuencia desta convocatoria, unha vez analizadas as propostas recibidas e a

necesidade  detectada  polo  Servizo  Galego  de  Saúde,  seleccionouse  como  ámbito  de

actuación a procura de solucións innovadoras para a mellora da xestión da investigación e a

súa interconexión coa actividade asistencial, a través do proxecto INNOVATRIAL.

No  ano  2020  levouse  a  cabo  a  Consulta  Preliminar  do  Mercado  elaborándose  un

informe coas conclusións obtidas na mesma que foi publicado na web do CDTI así como na

páxina web da Plataforma de contratación do sector público (PLACSP).

Os principais fitos no ano 2021 deste proxecto foron os seguintes: 

Elaboración do prego de licitación

      Continúase a traballar nos requisitos funcionais e demais cláusulas que conforman

o prego de licitación que xa está moi avanzado. Ao longo deste ano o grupo de traballo

reuniuse a través de videoconferencia en 4 ocasións: o 21 de xaneiro, o 17 de marzo, o 15 de

abril e o 11 de novembro

      Durante este ano, o grupo de traballo comprobou a necesidade dun maior tempo

de execución para este proxecto, ademais de novos fondos para asignar a esta iniciativa ao

rematar a rolda de fondos FEDER na que estaba previsto incluílo inicialmente. 

Comisión de seguimento

O día 15 de outubro de 2021 reuniuse a Comisión de seguimento deste convenio na que

informaron  de  cambios  nos  membros  que  forman  parte  dela  por  parte  do  CDTI.  Este

organismo  tamén  informa  da  continuación  con  este  reto  tecnolóxico  pero  con  fondos

procedentes  do  Plan  de  Recuperación,  Transformación  e  Resiliencia  e  cun  orzamento
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aproximado de 10 M €. Isto vai provocar modificacións do convenio que se aprobarán coa

subscrición da correspondente addenda ao mesmo.

Vixilancia tecnolóxica

Dada  a  importancia  de  ter  actualizada  a  vixilancia  tecnolóxica  para  asegurar  a

adecuación  deste  proxecto  á  modalidade  de  compra  pública  precomercial,  desde  ACIS

contratouse  un  servizo  de  elaboración  dun  informe  actualizado  relativo  a  este  reto

tecnolóxico en novembro de 2021.  O servizo xa foi efectuado concluíndo que o grado de

innovación  do  reto  se  considera,  cos  requirimentos  de  custo,  eficacia  e  características

adecuadas, que pode ser elevado e elixible para un proceso de compra pública precomercial,

tal como está previsto.

PROXECTO INNOVA MICROLAB
O 17  de  decembro  de 2020 asinouse  o  Convenio  entre  o  Ministerio  de  Ciencia  e

Innovación e o Servizo Galego de Saúde para o proxecto “Sanidade Servizo de Microbioloxía

4.0 Saúde 4.0:Microbioloxía” (en diante INNOVA MICROLAB),  que foi  publicado mediante

resolución da Secretaría Xeral de innovación no BOE núm. 338 do 28 de decembro de 2020.

Este proxecto está cofinanciado con fondos FEDER a través do Programa Operativo FEDER

Plurirrexional de España (POPE) 2014-2020.

Os obxectivos que se pretenden neste proxecto son:

1. Desenvolvemento  dunha  plataforma  tecnolóxica  altamente  específica,  rápida,  e

totalmente automatizada que permita obter un diagnóstico microbiolóxico fiable de

calquera patoloxía infecciosa a partir de calquera mostra clínica biolóxica, así como

dos mecanismos de resistencia a antimicrobianos do patóxeno identificado nunha

única xornada laboral dende que se recibe a mostra.

2. Desenvolvemento dunha plataforma tecnolóxica, totalmente automatizada, baseada

en metaxenómica  e  culturómica,  que  permita  identificar  cambios  no  microbioma

humano asociados  a  enfermidades  (cardiovasculares,  diabetes,  obesidade,  fibrose

pulmonar  e  demencia  entre  outras)  a  partir  de  mostras  clínicas  (heces
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maioritariamente) e a súa correlación con outras variables clínicas (big data) para

establecer relacións inequívocas entre o cambio na microbioma e o cadro clínico que

se vai a estudar.

En  definitiva,  preténdese  desenvolver  plataformas  tecnolóxicas  totalmente

automatizadas  que  redundan  de  maneira  clara  e  directa  na  saúde  dos  cidadáns:  unha

plataforma microbiolóxica de diagnóstico rápido (ultrarrápido)  con detección temperá de

bacterias resistentes aos antibióticos e outra plataforma de metaxenómica e culturómica

acompañadas de ferramentas informáticas de última xeración e “Big Data”. 

Publicación da convocatoria da Consulta Preliminar do Mercado

No DOG do 7 de xullo de 2021 publicouse a resolución do 25 de xuño de 2021,  da

Xerencia da Área Sanitaria da Coruña e Cee, pola que se aproba a convocatoria de consulta

preliminar do mercado (CPM) no marco do proxecto Sanidade Servizo de Microbioloxía 4.0-

Saúde 4.0–Innova Microlab. A convocatoria tamén se publicou na Plataforma de Contratos

Públicos de Galicia, finalizando o prazo para a recepción de solicitudes o día 30 de xullo ás 14

horas. 

O 9 de xullo celebrouse, no salón de actos do Hospital Universitario de A Coruña, o

evento de presentación das Consultas Preliminares do Mercado que permitirán coñecer as

solucións artelladas polas empresas participantes en torno aos retos do proxecto Innova

MicroLab.

Accións de divulgación

Web e redes sociais:

En  xuño  púxose  en  marcha  a  web  oficial  do  proxecto  co  seguinte  enderezo:

https://innovamicrolab.sergas.gal/.

A través desta canle ofreceuse unha información actualizada do proxecto. O número

de visitas desde a súa creación o 7 de xullo de 2021 foi de 739.
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A divulgación do proxecto e das actividades e novidades máis relevantes del tamén se

efectuou a través das redes socias do mesmo.  Na conta de Twitter computáronse a finais de

2020  80 seguidores

Publicacións:

Divulgación do proxecto a  través  dun artigo  publicado o  14/06/2021  no boletín de

Gciencia:  https://www.gciencia.com/talento/innova-microlab-tecnoloxia-de-vangarda-para-

a-deteccion-tempera-das-enfermidades-infecciosas/  

Soportes publicitarios:

En  xuño  de  2021  elaborouse  un  vídeo  explicativo  do  proxecto  coincidindo  coa

publicación da Consulta Preliminar do Mercado (disposición na web e proxección no evento

informativo da CPM)

Así mesmo contratouse o subministro de artigos de mercadotecnia do proxecto que

permite cumprir coas obrigas de difusión FEDER ao amparo do estipulado no Anexo XII do

regulamento 1303/2013 que establece as disposicións comúns aos fondos europeos.

Informe de conclusións da CPM

O  informe  de  conclusións  das  Consultas  Preliminares  ao  Mercado  efectuadas  foi

publicado  na  Plataforma  de  Contratos  de  Galicia  o  día  28  de

decembro:https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=802488&lang=glasí como

nas  páxinas  webs  de  ACIS,  SERGAS  e  do  propio  proxecto

https://innovamicrolab.sergas.gal/Consultas-ao-mercado

Comisión de seguimento anual

O 16 de novembro de 2021 celebrouse a comisión de seguimento anual do convenio

asinado entre o Ministerio de Ciencia e Innovación e o Servizo Galego de Saúde coa presencia

de representantes da ACIS, na que se expuxo o avance do proxecto, ademais da formulación

de dúbidas e exposición de recomendacións por parte do MCIN de cara a continuación no

desenvolvemento do proxecto. 
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Licitación do Servizo de Oficina Técnica do proxecto

O  día  27  de  decembro  publicouse  no  DOUE  o  expediente  de  licitación  relativo  á

contratación dun servizo de Oficina Técnica do proxecto. A licitación tamén foi publicada no

perfil  do  contratante  do  SERGAS:

https://extranet.sergas.es/cadmoweb/Cadmo_Web/DetalleContratacion342010.aspx?

IdPaxina=70003&seccion=0&IdExpediente=75224 , e na Plataforma de Contratos de Galicia

(www.contratosdegalicia.gal). O prazo de presentación de ofertas finaliza o 7 de febreiro de

2022.

      Esta contratación responde á necesidade de dispor dunha oficina técnica que

preste servizos de apoio á labor de dirección, coordinación e xestión do proxecto; así como

soporte nas tarefas de definición de procedementos de xestión, control e seguimento das

actuacións  acordes  ao  marco  legal  e  regulamentario  relativo  ao  Fondo  Europeo  de

Desenvolvemento  Rexional,  ao  cumprimento  dos  obxectivos  do  proxecto  recollidos  no

convenio  asinado  co  Ministerio  de  Innovación  e  Ciencia,  asesoramento  sobre  o  carácter

innovador das actuacións a desenvolver, o seguimento da execución técnica do modelo de

CPI, o seguimento da execución orzamentaria e a política de comunicación FEDER.

PROXECTO  LIVING  LAB  DE  COMPRA  PÚBLICA  DE
INNOVACIÓN DO CSIC

A Axencia Galega de  Coñecemento en Saúde, como entidade adscrita á Consellería

competente en materia de sanidade a través do Servizo Galego de Saúde, forma parte do

grupo de entidades colaboradoras do Living Lab de Compra Pública de Innovación do CSIC

dende o 2021.

O obxectivo do Living Lab (LLab) de Compra Pública de Innovación (CPI) do Consello

Superior  de  Investigacións  Científicas  (CSIC),  é  fomentar  o  uso  da  Compra  Pública  de

Innovación como instrumento para transferir os resultados da ciencia ás empresas privadas

que provén ao sector público. Esta iniciativa nace baixo o proxecto PPI4MED -financiado polo

Instrumento Europeo de Veciñanza do Programa de Cooperación Transfronteiriza na rexión

mediterránea (ENI CBC Med)- e realízase en paralelo con outros tantos Living Labs en Italia,

Exipto, Xordania e Tunes.
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RECOÑECEMENTOS EN CPI: EUIPAWARDS 2021
O Consello  Europeo  de  Innovación  (EIC)  convocou  a  primeira  edición  dos  Premios

Europeos á Contratación Pública de Innovación (EUIPAwards), que pretenden recoñecer aos

compradores  públicos  e  privados  de  toda  Europa  nos  seus  esforzos  por  promover  a

contratación de innovación.

O Servizo Galego de Saúde, a través da Axencia Galega de Coñecemento en Saúde,

presentou en xullo  deste ano a candidatura titulada "O camiño galego de innovación en

busca da contratación pública de solucións innovadoras para un envellecemento activo e

saudable", titulada en inglés "The Galician innovation Journey in search of PPI solutions for

active and healthy ageing", co acrónimo "INNO-AHA SERGAS".

A candidatura mostrou a aposta da Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de

Saúde desde o ano 2012 pola compra pública innovadora con proxectos como Hospital2050 e

Innovasaúde,  Código100  e  proxectos  actualmente  en  marcha  como  Innova  MicroLab,

INNOVATRIAL  ou  LABSAÚDE  -o  primeiro  living  lab  de  saúde  do  SERGAS  no  Hospital

Universitario de Ourense-. Ademais a candidatura incluíu o recoñecemento de Galicia como

unha  das  rexións  de  referencia  europea  no  desenvolvemento,  a  adopción e  escalado  de

prácticas innovadoras para un envellecemento activo e saudable (EIP on AHA Reference Site

con 4 estrelas).

O  SERGAS  foi  gañador  co  primeiro  premio  na  categoría  denominada  Innovation

procurement strategy award na que se premian estratexias a longo prazo que desencadean

diferentes adquisicións de innovación, solucións e prácticas sustentables.

O resultado coñeceuse durante o Cume do Consello Europeo de Innovación celebrado

do 24 ao 25 de novembro de 2021 en Bruxelas.
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4. INTERNACIONALIZACIÓN

Enmarcadas  no  obxectivo  operativo  4.2  Promover  a  innovación  aberta  no  sistema

sanitario, ao longo de 2021 leváronse a cabo as seguintes actuacións: 

 Garantir a posición de liderado de Galicia na rede do European Innovation Partnership

on Active and Healthy Ageing (EIP ON AHA).

 Coordinar e executar o proxecto TITTAN.

 Coordinar e executar o proxecto Regions4PerMed.

 Posicionar a Galicia no consorcio do European Institute of Innovation and Technology

(EIT Health Spain)

 Posicionar a Galicia na Rede Europea de Living Labs (EnoLL)

 Coordinar e executar o proxecto TITTAN Covid-19

 Outras xornadas europeas: Seminario sobre Innovación na Atención Primaria: Pacientes

en casa – Galicia & Escocia

EUROPEAN  INNOVATION  PARTNERSHIP  ON  ACTIVE
AND HEALTHY AGEING (EIP ON AHA)

A Comisión Europea recoñece a Galicia como Reference Site con catro estrelas, das

catro  posibles,  no  desenvolvemento  e  a  adopción  de  prácticas  innovadoras  para  un

envellecemento activo e saudable no marco da iniciativa estratéxica European Innovation

Partnership  on  Active  and  Healthy  Ageing  (EIP  on  AHA).  Como  resultado  da  terceira

convocatoria de Reference Sites 2019 no marco da iniciativa EIP on AHA, Galicia continúa

como rexión de referencia  pasando de ter  tres  estrelas  a  catro.  Esta nova convocatoria

realízase para a reacreditación dos Reference Sites da convocatoria anterior de 2016, e a

incorporación de novas rexións ou organizacións locais.

En decembro, Galicia acadou, xunto coa rexión de Porto (Portugal), unha das iniciativas

de  irmandade  da  iniciativa  estratéxica  European  Innovation  Partnership  on  Active  and

Healthy Ageing EIP on AHA (coñecido como “Twinnings”), que financia a Comisión Europea, e

que serven para levar a cabo actividades de intercambio de coñecementos. Os proxectos de

irmandade promovidos céntranse no eido do envellecemento activo e saudable. Grazas a

56AXENCIA  GALEGA DE COÑECEMENTO EN SAÚDE | acis
Avda. Fernando de Casas Novoa, nº37 Portal A-B 1ºandar
CP 15707 Santiago de Compostela A Coruña
(0034)981555103 / email: acis@sergas.gal



esta  iniciativa  o  grupo  de  traballo  formado  por  Galicia  e  Porto  levarán  a  cabo  accións

conxuntas, reunións e transferencia de coñecemento en torno aos living labs de saúde.

PROXECTO TITTAN

ACIS  lidera  dende  o  1  de  abril  de  2016  o  proxecto  TITTAN,  rede  europea  de

intercambio de coñecemento sanitario para abordar, a través da innovación e a transferencia

de tecnoloxía, o envellecemento da poboación.

En  TITTAN  participan  7  rexións  europeas:  Galicia,  Pais  Vasco,  Lombardía  (Italia),

Escocia (Reino Unido), Saxonia (Alemania), Baixa Silesia (Polonia) e Almere (Países Baixos). En

TITTAN identificáronse 60 boas prácticas de innovación sanitaria recollidas nun “Informe de

Avaliación”.  O proxecto atópase na segunda fase que consiste na implantación dos plans

rexionais  elaborados  tras  o  intercambio  de aprendizaxe destas  prácticas  innovadoras  no

ámbito do envellecemento activo e saudable. Agora o proxecto céntrase na implementación

dunha  parte  delas  co  obxectivo  de  mellorar  os  servizos  de  saúde.  A  data  de  peche  do

proxecto foi o 31 de marzo de 2021.  A coordinación de TITTAN supón que ACIS asume a

xestión  e  coordinación  diaria  do  proxecto,  incluíndo  tamén  o  control  orzamentario  do

mesmo, así como a interacción directa cos responsables da Unión Europea.

O acto de peche do proxecto tivo lugar o 1 de decembro de 2020 cunha conferencia

virtual organizada por ACIS e que contou coa intervención de todos os socios participantes.

Durante o ano 2021 elaborouse o informe final do proxecto así como a xustificación

económica-administrativa do mesmo.

PROXECTO REGIONS4PERMED

ACIS  en  colaboración  co  Servizo  Galego  de  Saúde  e  coa  Consellería  de  Sanidade,

participa en calidade de socio no proxecto Regions4PerMed.

Regions4PerMed  enmárcase  no  programa  H2020  como  accións  de  apoio  (CSA)  ao

Consorcio Internacional de Medicina Personalizada baixo a convocatoria con referencia SC1-

HCO-2018-2019-2020, e céntrase en aspectos rexionais.
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No proxecto traballan seis organizacións de distintas rexións de Europa:

 Fondazione Toscana Life Sciences (TLS), coordinación (Toscana, IT)

 Sachsisches  Staatsministerium  fur  Wissenschaft  und  Kunst  (SMWK),  beneficiario

(Saxonia, AL)

 Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS), beneficiario (Galicia,

ES)

 Urzad  Marszalkowski  Wojewodztwa  Dolnoslaskiego  (UMWD),  beneficiario  (Baixa

Silesia, PL)

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB), beneficiario (Lombardía, IT)

 Uniwersytet Medyczny im Piastow Slaskich we Wroclawiu (WMU), beneficiario (Baixa

Silesia, PL)

O  obxectivo  xeral  do  proxecto  Regions4PerMed  é  o  establecemento  da  primeira

cooperación interrexional  en medicina personalizada ca finalidade de aliñar  estratexias e

instrumentos financeiros, identificar áreas de inversión clave, crear un enfoque participativo

e  lanzar  unha  axenda  rexional  europea  en  medicina  personalizada  co  fin  de  realizar

inversións  de  maneira  efectiva  nesta área  e  establecer  un diálogo  permanente  entre  as

rexións europeas para unha rápida e completa implementación da medicina personalizada

nos servizos de saúde europeos.

As áreas identificadas como estratéxicas son: big data e historias clínicas electrónicas,

mellores sistemas de integración e xestión do paciente, industria do sector saúde, facilitar o

fluxo da innovación na asistencia sanitaria e aspectos socio-económicos. Sobre cada unha

delas se elaborará un documento do estado da arte e os desafíos detectados, a organización

dun taller interrexional en torno a temática e de visitas in situ, así como a elaboración dun

documento  dos  talleres  nos  que  se  recolla  entre  outros  as  recomendacións  para  os

responsables das políticas europeas, nacionais e rexionais neste ámbito e recomendacións de

inversións en I+D e modelos de innovación e boas prácticas.

Os principais fitos no ano 2021 deste proxecto foron os seguintes:

Conferencia Innovation Flow in the Healthcare

ACIS organizou a conferencia deste proxecto europeo sobre o impulso da innovación

dentro do sistema sanitario. A conferencia desenvolveuse durante dous días, 13 e 14 de xullo,

coa intervención de diferentes expertos de Europa, onde se discutiron os principais retos da
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medicina personalizada enfocados na investigación e innovación. Dentro deste contexto, as

sesións  programadas  diferenciáronse  en  dous  bloques  de  intervencións.  O  primeiro  día

centrouse  en  analizar  aspectos  tales  como  o  uso  eficiente  das  infraestruturas  de

investigación e innovación (I+D+i) e os diversos instrumentos financeiros que fomentan o

desenvolvemento da I+D+i dende institucións e organismos públicos europeos. No segundo

día  avaliáronse  as  características  máis  relevantes  do  instrumento  de  compra  pública

innovadora  centrado  na  medicina  personalizada  dentro  dos  distintos  sistemas  sanitarios

rexionais. O evento foi retransmitido en streaming a través da canle de YouTube da ACIS.

Worshop sobre o impulso da innovación na medicina personalizada

En novembro, ACIS foi a anfitrioa dun taller que tivo lugar en dous días, 16 e 17, no que

interviñeron diferentes expertos de Europa presentando as boas prácticas e recomendacións

dos seus respectivos territorios que poden acelerar a investigación e innovación, mellorar os

instrumentos financeiros para a aplicación de novas tecnoloxías e servizos innovadores no

campo da medicina personalizada. Este evento estruturouse en dous bloques. O primeiro día

centrouse en compartir as distintas boas prácticas a nivel rexional cos expertos, relativas á

explotación  das  infraestruturas  de  investigación  e  innovación  (I+D+i),  as  diferentes  vías

financeiras que promoven o desenvolvemento da innovación e a culminación de todo iso, en

forma de servizos  e prototipos innovadores  directamente utilizados polos  pacientes  e o

persoal médico. Durante o segundo día avaliáronse e identificaron as recomendacións e as

leccións aprendidas para mellorar os sistemas sanitarios rexionais co impulso da innovación

no ámbito da medicina  personalizada.  Este evento  tamén foi  retransmitido en directo a

través da canle Youtube da ACIS.

EUROPEAN  INSTITUTE  OF  INNOVATION  AND
TECHNOLOGY (EIT HEALTH SPAIN)

A Unión Europea, a través do Instituto Europeo de Innovación e Tecnoloxía (EIT) busca

integrar as tres vertentes do coñecemento en saúde -formación, investigación e innovación-.

O Instituto Europeo de Innovación e Tecnoloxía (EIT) é un organismo independente da UE.

Este instituto ten como obxectivo fortalecer a capacidade de innovación dos países da Unión

Europea propiciando o talento empresarial e apoiando as ideas novas.
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EIT Health é o maior organismo europeo para a innovación en saúde e ten como misión

acelerar  o  emprendemento  e  a  innovación  en  vida  saudable  e  envellecemento  activo,

proporcionando novas oportunidades e recursos para o beneficio de todos os cidadáns.

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é socio do nodo EIT Health Spain dende o 1

de xaneiro de 2020, xunto con outras entidades de toda España, entre elas -universidades,

empresas, centros de investigación, hospitais e centros tecnolóxicos- todas elas líderes no

seu sector e comprometidas coa innovación en saúde e o seu impacto na mellora da calidade

de vida dos cidadáns.

InfoDay para emprendedores 2021

O  17  de  febreiro  realizouse  unha  xornada  informativa  online  sobre  os  diferentes

instrumentos de financiamento e soporte ao emprendemento que ten dispoñibles EIT Health

en 2021.  A actividade ía dirixida a emprendedores e startups con solucións para o sector

saúde (medtech, biotech, digital health) que tiveran interese en coñecer instrumentos de

financiamento e soporte ao emprendemento de EIT Health. 

EIT Health Think Tank sobre o impacto da IA en saúde

O 24 de febreiro de 2021, organizouse un evento con EIT Health Spain sobre o impacto

da intelixencia artificial na saúde. O acto consistiu nunha conversa entre a directora de EIT

Health  Spain  e  o  conselleiro  de  Sanidade,  retransmitida  online,  na  que se  abordaron  as

principais conclusións e recomendacións da mesa redonda española do Think Tank sobre

intelixencia artificial e se comentaron propostas aos retos que o impacto que terá sobre a

saúde, os seus profesionais e a cidadanía. 

Actividade formativa iRaise

A través  de  esta  entidade,  desde  ACIS  promoveuse  a  participación  dos  nodos  de

innovación  nun  programa  educativo  denominado  iRaise  que  consistiu  nunha  actividade

formativa en innovación enfocado a equipos multidisciplinares formados por profesionais de

servizos de saúde.
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REDE EUROPEA DE LIVING LABS (ENOLL)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) en representación da Rede de Living Labs

de  Saúde  de  Galicia  (LABSAÚDE)  é  dende  o  1  de  setembro  de  2020  membro  oficial  da

federación  internacional  da  EnoLL:  https://enoll.org/network/living-labs/?

livinglab=labsaude#description.

Fundada en novembro de 2006 baixo a Presidencia Europea de Finlandia, esta rede

Internacional de Living Labs está presente nos cinco continentes ademais de Europa. Ata o

momento,  a  rede  consta  de  máis  de  300  Living  Labs  de  todo  o  mundo.  Despois  dun

exhaustivo proceso de solicitude e revisión, o comité avaliador da ENoLL determinou que

LABSAÚDE e a súa formulación metodolóxica cumpren cos requisitos necesarios.

Durante o ano 2021 ACIS participou nas reunións de socios como “Adherent members”

celebradas trimestralmente.

PROXECTO TITTAN COVID-19
A Secretaría Conxunta de Interreg Europe anunciou en abril de 2021 a apertura dunha

convocatoria  extraordinaria  restrinxida  a  proxectos  xa  concedidos  previamente  nas

convocatorias anteriores de Interreg para intercambiar boas prácticas relacionadas coa crise

xerada pola Covid-19. O 13 de agosto foi aprobada polo comité de seguimento a solicitude de

actividades adicionais para o proxecto TITTAN COVID-19.

Baixo o liderado da ACIS participan nesta iniciativa outras organizacións de referencia

en  Europa  como  a  Fundación  Vasca  de  Innovación  e  Investigación  Sanitarias  (BIOEF  de

Euskadi); a Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB, de Lombardia en Italia); o

Healthy Saxony, (HS de Saxonia en Alemaña); e o Digital Health & Care Innovation Centre

(DHI de Escocia en Reino Unido).

O proxecto ten unha duración dun ano e comenzou en outubro deste ano. No marco do

proxecto  prevese  un  primeiro  diálogo  cos  actores  máis  relevantes  a  nivel  rexional  para

identificar as mellores prácticas relacionadas coa Covid-19 no eido da saúde potencialmente

para ser transferidas a outras rexións europeas.
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Durante o 2022 está previsto celebrar varias sesións de intercambio de experiencias en

Escocia (Reino Unido), Saxonia (Alemaña), e no País Vasco. A conferencia final do proxecto

será a cargo do coordinador do proxecto (ACIS) en Santiago de Compostela.

OUTRAS XORNADAS EUROPEAS

Seminario sobre Innovación na Atención Primaria: Pacientes en casa
– Galicia & Escocia

A Axencia Galega de Coñecemento en Saúde coa colaboración da Embaixada do Reino

Unido en España celebraron o seminario sobre Innovación na Atención Primaria o día 8 de

xullo  2021.  Trátase dunha  serie  de  eventos  que  teñen  como  obxectivo  compartir  boas

prácticas  e  experiencias  entre  o  Reino  Unido  e  España,  identificando  oportunidades  de

negocio mutuas e fortalecendo a relación bilateral.

Por parte de Galicia participaron representantes da Consellería de Sanidade, Servizo

Galego de Saúde, Axencia Galega de Coñecemento en Saúde, Cluster Saúde de Galicia e a

Axencia  Galega  de  Innovación.  Pola  súa  banda,  Escocia  estivo  representada  polo  NHS

Scotland, Business is Great (Britain & Northern Ireland), e Digital Health & Care Institute. No

evento  participaron  empresas  galegas  e  escocesas  para  presentar  e  compartir  os  seus

proxectos.
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ÁREA DE PLANIFICACIÓN E
PROMOCIÓN DA

INVESTIGACIÓN SANITARIA
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1. INTRODUCIÓN

A  Área  de  Planificación  e  Promoción  da  Investigación  Sanitaria  é  unha  unidade

administrativa dependente da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, de

acordo co Decreto 112/2015, do 31 de xullo, polo que se crea a Axencia Galega para a Xestión

de Coñecemento en Saúde (DOG núm. 157 do 19 de agosto de 2015).

Dende  a  súa  creación,  é  a  unidade  responsable  da  planificación,  promoción,

coordinación, execución e avaliación da investigación sanitaria do sistema público de saúde

de Galicia, e a súa misión principal é realizar investigación traslacional da máxima calidade,

aproximando os resultados da investigación básica, clínica e de servizos sanitarios ó Sistema

Galego de Saúde, ó paciente e á sociedade en xeral.

A aposta e apoio  á  investigación ten ido evolucionando,  dende unha primeira  fase

inicial  de estruturación co obxectivo de mellorar e impulsar a súa xestión en termos de

número de investigadores, proxectos de investigación, financiamento e resultados, pasando

a unha fase actual que tenta dar un impulso das actividades de investigación cara a súa

consolidación e orientación estratéxica que permita mellorar o seu impacto, tanto en termos

de contribución o desenvolvemento socioeconómico de Galicia como no coidado eficiente da

saúde das persoas.

A principal panca para conquistar estes obxectivos, é a Estratexia Sergas 2021 que

recolle as directrices do Servizo Galego de Saúde e que está concibida para xerar un proceso

de transformación e modernización do actual  sistema sanitario  que tiña como obxectivo

para o ano 2021 mellorar a saúde dos cidadáns galegos, mediante a prestación de servizos

sanitarios efectivos, eficientes e de calidade, de forma equitativa.

As liñas de acción operativas en materia de investigación para o ano 2021 da Estratexia

Sergas 2021 foron:

 O inicio e  desenvolvemento dun modelo corporativo de xestión do coñecemento na

organización e poñer en valor a figura do investigador en Galicia.

 O  deseño  de  propostas  formativas  innovadoras  adaptadas  ás  necesidades  dos

profesionais  e  do  entorno,  co  obxectivo  de  desenvolver  e  coordinar  un  modelo  de

innovación aberta, así como atracción, promoción e coidado do talento investigador

en saúde.
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Neste senso, foi preciso, por un lado establecer unha carreira investigadora, cun marco

legal  axeitado  e  dotar  de  maior  estabilidade  aos  profesionais  que  desenvolven  a  súa

actividade no ecosistema galego de investigación. Por outro lado, mellorar a visibilidade do

seu  traballo  de  cara  a  sociedade,  conseguir  melloras  estruturais  e  maior  acceso  a

oportunidades de financiamento, así como favorecer a conexión coa contorna empresarial.

Este  obxectivo  recolle  un  modelo  integral  de  desenvolvemento  que  ten  como fin

principal  incrementar  a  masa  crítica  de  investigadores  altamente  cualificados  que

desenvolvan o  seu labor  no  Sistema Público  de Saúde de Galicia,  para  o  que se  precisa

consolidar unha estrutura de apoio aos investigadores que lles permita a súa integración e

desenvolvemento  da  súa  actividade  científica  ao  máximo  nivel  de  competitividade.  A

existencia  dunha estrutura  de  apoio  potente  actúa  como facilitador  para  atraer  e  reter

profesionais altamente cualificados e competitivos.

DESTINATARIOS/AS 
Para o desempeño desta tarefa, ACIS colabora cos profesionais do Servizo Galego de

Saúde cuxa labor investigadora se desenvolve principalmente nos institutos de investigación

sanitaria (IIS) de Galicia: Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), Instituto

de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) e o Instituto de Investigación

Sanitaria Galicia Sur (IISGS), que ten como misión principal realizar investigación traslacional

de máxima calidade, aproximando os resultados da investigación básica, clínica e de servizos

sanitarios  ó Sistema Galego de Saúde, ó paciente e á sociedade en xeral.

FUNCIÓNS
 Planificar,  promover,  coordinar  e  avaliar  a  investigación  sanitaria  de  calidade  en

función  dos  criterios  e  obxectivos  definidos  polo  Servizo  Galego  de  Saúde  e  a

consellería competente en materia de sanidade, e de acordo coa política xeral da

Xunta de Galicia en materia de I+D+i.

 Elaborar  a  estratexia  integral  de  protección,  valorización  e  transferencia  de

resultados da I+D+i sanitaria, implicando a tódolos axentes que forman o sistema

sanitario de Galicia así como á ACIS.
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 Promover proxectos e programas de Investigación en materia sanitaria derivados das

prioridades  de  investigación  sanitaria  da  Comunidade  Autónoma  de  forma

coordinada con outros organismos con competencias na materia.

 Coordinar,  realizar  o  seguimento  e  avaliación  dos  institutos  de  investigación

sanitaria, o impulso de estruturas de investigación en rede entre eles, así como a

implantación e xestión dun sistema de avaliación da capacidade investigadora.

 Realizar  o  seguimento  e  avaliación  científica  das  fundacións  de  investigación

sanitaria vencelladas ó Servizo Galego de Saúde, promovendo a interacción entre os

centros e a súa conexión co resto do sistema de ciencia e tecnoloxía, especialmente

co sistema universitario.

 Coordinar e facer o seguimento dos biobancos de investigación do Servizo Galego de

Saúde e outros instrumentos que permitan o desenvolvemento de investigación en

biomedicina  e  biotecnoloxía,  mediante  a  xestión  integrada de mostras  biolóxicas

clasificadas.

 Definir a política de selección de persoal investigador e desenvolver o seguimento e

avaliación dos investigadores estables do Sistema público sanitario de Galicia.

 Medir e difundir de forma pública e transparente os resultados das actividades de

I+D+i  biomédica  conseguidos  polos  diferentes  actores  que  integran  o  Sistema

público de saúde de Galicia, e velar polo cumprimento da Lei 14/2011, de 1 de xuño,

da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, e da Lei 5/2013, de 30 de maio, de fomento da

investigación e da innovación en Galicia,  no relativo á difusión dos resultados da

I+D+i en formatos de acceso aberto.

 Velar  polo  cumprimento  das  disposicións  sobre  a  protección  de  resultados  de

investigación e innovación desenvolvidos polos profesionais do Sistema público de

saúde de Galicia recollidas na normativa regulatoria da valorización e transferencia

dos  resultados  de  investigación,  desenvolvemento  e  innovación  no  ámbito  da

consellería competente en materia de sanidade, o Servizo Galego de Saúde e as súas

entidades instrumentais.

 Propoñer a convocatoria de becas, axudas e premios, e outras medidas de fomento

da investigación sanitaria,  así  como o seu seguimento,  asesoramento, difusión de

resultados, e apoio a investigadores e rexistros na materia.

 En xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados pola Xerencia da Axencia en razón

do ámbito funcional e de actuación que teña esta área.
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OBXECTIVOS OPERATIVOS E ACCIÓNS
As accións desenvolvidas pola Área de Xestión de Coñecemento e Talento alíñanse co

Eixo 3. Investigación do Plan de Acción 2021 da ACIS. 

Eixo 3. Investigación

• Obxectivo operativo 3.1:  Consolidar unha contorna de investigación atractiva para a

retención, captación e desenvolvemento de persoal investigador altamente cualificado.

Accións:

3.1.1  Consolidar  unha estrutura de Servizo  de Apoio  ao  investigador  para  dar

resposta ás súas consultas e resolución de incidencias.

3.1.2 Promover  melloras  nas  condicións  de  traballo  e  favorecer  o

desenvolvemento profesional do persoal investigador.

• Obxectivo  operativo  3.2:  Impulsar  e  consolidar  o  tecido  de  estruturas  de  apoio  á

investigación.

Accións:

3.2.1 Promover o aceso de pacientes a ensaios clínicos.

3.2.2  Potenciar os biobancos adscritos ao Sergas.

3.2.3  Participación  nos  mecanismos  de  goberno  e  vinculación  con  axentes  de

investigación autonómicos e nacionais.

3.2.4 Proporcionar soporte á xestión de procesos de transferencia de resultados

de investigación do Sistema Público de Saúde de Galicia
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2. CONTORNA DE INVESTIGACIÓN

Aliñadas co obxectivo operativo 3.1 Consolidar unha contorna de investigación atractiva

para a retención, captación e desenvolvemento de persoal investigador altamente cualificado,

traballouse en tres liñas de actuación:

 Consolidar unha estrutura de Servizo de Apoio ao Investigador e ao persoal/técnicos

de apoio á investigación vinculados (ou con vinculación potencial) ao Sistema Público

de  Saúde  de  Galicia  (SPSG)  para  dar  resposta  ás  consultas  e  resolución  de

incidencias.

 Promover  melloras  nas  condicións  de  traballo  e  favorecer  o  desenvolvemento

profesional do persoal investigador.

ESTRUTURA DE APOIO 
Todas as accións destináronse ó reto de facilitar a interlocución dos investigadores

coas  administracións  públicas  e  outros  axentes  implicados  na  contorna  investigadora  e

prestarlles apoio nos temas de xestión e administrativos para optimizar o seu tempo de

dedicación á súa actividade investigadora e a súa integración nos centros do Sistema Público

de Saúde de Galicia.

Ao longo do ano 2021, leváronse a cabo as seguintes actuacións:

 Asesoramento e orientación na xestión administrativa na presentación de propostas a

convocatorias públicas: AES 2021, MICIN 2021, GAIN 2021 (Proxectos de Xeración de

Coñecemento, Proxectos de persoal investigador con traxectoria excelente...)

 Tarefas  de  interlocución  e  intermediación  coas  distintas  axencias  públicas  de

financiamento  (ISCIII,   AEI,  GAIN)  para  a  resolución  de  dúbidas  no  marco  da

presentación de axuda, seguimento de axudas concedidas e incidencias xurdidas.

 Realización de accións informativas para dar a coñecer o procedemento interno para a

presentación de solicitudes, co fin de apoiar a tramitación e presentación de solicitudes

perante os distintos organismos de financiamento.
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 Xestión  de  solicitudes  de  axudas  e  documentación  de  seguimento  de  axudas

concedidas e revisión para a tramitación da firma do representante legal do Servizo

Galego de Saúde como centro beneficiario.

 Emisión  de  certificados  sobre  a  situación  laboral  dos  investigadores  adscritos  ao

Servizo Galego de Saúde, nos distintos programas de axudas ( vinculación, prórrogas

motivadas pola COVID-19, compromisos de estabilización ...etc. 

 Elaboración  e  tramitación  de  convenios  coas  distintas  entidades  de  Investigación

Sanitaria  co  fin  de  xestionar  a  contratación  do  persoal  investigador  beneficiario  de

axudas de apoio e impulso a investigación ( AES 2021) 

 Como  resultados  atendéronse  a  práctica  totalidade  das  incidencias  e  consultas

formuladas.

MELLORAS  NAS  CONDICIÓNS  DE  TRABALLO  E
DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL 

Ao longo do 2021  desenvolvéronse accións co reto de continuar  coa promoción  e

impulso da integración do persoal investigador no Sistema Público de Saúde de Galicia e de

coordinación  para  o  establecemento  dun  sistema  de  desenvolvemento  profesional  que

facilite o incremento da masa crítica estable de investigadores altamente cualificados que

poidan desenvolver a súa actividade científica ao máximo nivel de competitividade. 

Para iso leváronse a cabo as seguintes actuacións:

Para iso leváronse a cabo as seguintes actuacións:

 Execución  de tarefas  en  coordinación con investigadores  e  persoal  de xestión  dos

institutos  de investigación sanitaria  co obxecto  de revisar  a  situación de  diferentes

colectivos de investigación en relación coa avaliación para a continuidade de contratos

de investigación estabilizados e trámites administrativos pertinentes a levar a cabo.

 Realización  de  xuntanzas  con  fin  de  promover  accións  de  modo  conxunto  coa

Dirección Xeral  de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde e a Dirección

Xeral de Función Pública para analizar e propor un marco regulador de contratación

dos investigadores no Sistema Público de Saúde de Galicia.
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 Accións de coordinación coas unidades con competencias en materia  de Recursos

Humanos e Investigación e co persoal investigador ao servizo do Sistema Público de

Saúde de Galicia, co obxecto de mellorar a súa participación nas OPEs.

 Colaboración nos traballos desenvolvidos no marco do Grupo Técnico de I+d+i de

apoio á Comisión Interdepartamental de I+D+i da Xunta co fin de articular un novo

marco  normativo  que  regule  a  contratación  do  persoal  investigador  no ámbito

sanitario

 de Galicia. Un cambio normativo en aras de potenciar o crecemento e consolidación

profesional do persoal investigador no ámbito sanitario e favorecer a transferencia e

posta en valor dos resultados da actividade investigadora.

 Como resultados, acordáronse a posta en marcha dunha folla de ruta que permita un

cambio do marco normativo para establecer o réxime xurídico do persoal investigador

laboral  que realice tarefas de investigación no ámbito  sanitario,  as que se realicen

dentro  do  ámbito  dun  proxecto  específico  e  novidoso  así  como  as  actividades  de

investigación ou a dirección de equipos humanos, centros de investigación, instalacións

e  programas  científicos  e  tecnolóxicos  singulares  prestando  os  seus  servizos  nas

entidades do Sistema Público de Saúde de Galicia
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3. ESTRUTURAS DE APOIO

O aumento de grupos de investigación biosanitaria a nivel nacional e europeo, que non

se  acompañou  en  paralelo  dun  aumento  de  financiamento,  xerou  unha  contorna  de

investigación  altamente  competitiva.  Este  feito  obriga  a  repensar  a  orientación  do

ecosistema,  apostando  por  unha  maior  especialización  e  fortalecendo  a  actividade  dos

grupos de investigación co obxectivo de impulsar e consolidar o tecido de estruturas de

apoio á investigación. 

Para afrontar os retos que se presentan, denda ACIS, como elemento nucleador da

actividade investigadora no ámbito sanitario, considerase necesario:

Promover o aceso de pacientes a ensaios clínicos.

Utilizar a aplicación Sophos para incorporar a produción científica dos Institutos de

Investigación Sanitaria (IIS).

Potenciar os biobancos adscritos ao Sergas.

Participar  nos  mecanismos  de  goberno  e  vinculación  con  axentes  de  investigación

autonómicos e nacionais.

Promocionar  soporte  á  xestión  de  procesos  de  transferencia  de  resultados  de

investigación do Sistema Público de Saúde de Galicia. 

ACESO DE PACIENTES A ENSAIOS CLÍNICOS
Trátase dun conxunto de actividades encamiñadas a reforzar a realización e inclusión

de pacientes en ensaios clínicos co dobre reto de potenciar o papel do Comité Autonómico

de Ética de Investigación Clínica e facilitar o acceso a novas opcións terapéuticas a tódolos

pacientes de Galicia.

Ao longo do ano 2021, promovéronse as seguintes accións:

 Xuntanzas  para  incidir  no  reforzo  e  potenciación  das  estruturas  de  apoio  á

investigación, como o Comité Ético de Investigación de Galicia, plataformas de ensaios

clínicos,  etc.,  en  canto  ferramentas  transversais  de  gran  valor  para  potenciar  a

actividade investigadora sanitaria en Galicia.
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 Xuntanzas de traballo para a elaboración e mellora de procedementos para facilitar

a  derivación de  doentes  a  ensaios  abertos  en  Áreas  Sanitarias  distintas  a  que  lle

corresponde, favorecendo así a igualdade de oportunidades no acceso a ensaios clínicos

entre pacientes de distintas Áreas Sanitarias de Galicia

 Participación  no  Grupo  de  traballo  que  desenvolve  as  accións  preparatorias  da

iniciativa lanzada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (en adiante,

CDTI),  entidade pública empresarial  adscrita ao Ministerio de Ciencia e Innovación,

para fomentar o proceso de compra pública innovadora na modalidade de contratación

precomercial,  co  obxecto  de  resolver  necesidades  públicas  susceptibles  de  ser

satisfeitas  mediante  a  contratación  de  servizos  de I+D a  desenvolver  por  ámbalas

partes (Consellería de Sanidade-Servicio Galego de Saúde-ACIS).

 Como resultados, traballouse no proceso de Consultas Preliminares ao Mercado, co fin

de  identificar  aos  posibles  axentes  /  socios  colaboradores  que  nos  formulen  as

solucións máis axeitadas ás necesidades identificadas no reto tecnolóxico Innovatrial,

que pretende  abordar dunha maneira  máis  integral  tódolos aspectos  e  necesidades

asociadas á xestión de datos en ensaios clínicos e a súa interconexión coa actividade

asistencial.

APLICACIÓN SOPHOS 
Trátase  de  desenvolver  aquelas  actuacións  de  apoio  e  asesoramento  para  que  a

ferramenta Sophos poida clasificar axeitadamente a produción científica dos investigadores

dos IIS, mellorando a súa visibilidade e contribuíndo a difusión desta produción científica.

Ao longo do ano 2021, tiveron lugar accións de formación e resolución de dúbidas para

a utilización da aplicación Sophos para incorporar a produción científica dos Institutos de

Investigación Sanitaria (IIS)

Como  resultados,  deuse  resposta  as  dúbidas  presentadas  ao  persoal  técnico

responsable nos centros para que incorporen a produción científica.
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BIOBANCOS
Co reto de poñer en valor a actividade dos biobancos, en canto unidades dotadas de

persoal  e  equipamento  especializado  que xestionan unha  colección de mostras  biolóxica

concibidas, entre outros, con fins de investigación biomédica, esta acción tenta difundir e

impulsar,  o  traballo  destas  unidades  nos  diferentes  hospitais,  promover  que  continúen

ofertando recursos para proxectos de investigación.

Ao  longo do  2021,   leváronse a  cabo  accións  dirixidas  a  dar  soporte  e  difundir  o

traballo dos biobancos, así como a consolidación da Rede Galega de Biobancos, que tenta

avanzar cara un modelo de funcionamento integrado entre os biobancos adscritos ao Servizo

Galego de Saúde.

Como resultado, definiuse a necesidade de darlle maior divulgación a estas unidades, a

través do impulso da Rede Galega de Biobancos.

GOBERNO E VINCULACIÓN CON AXENTES 
Trátase de actividades relacionadas coa participación da ACIS nos consellos reitores

dos  IIS,  nos  padroados  das  fundacións  de  xestión  da  investigación  sanitaria  e  noutras

plataformas de colaboración científica en rede nacionais  con capacidades de decisión en

políticas  de  investigación,  medidas  ou  programas  de  promoción  científica  e  innovación

relacionados co ámbito da saúde ( CIBER, CNIO, CECBE, Plataforma SEIS, etc.) ou entidades

autonómicas (GAIN).

En 2021, cabe destacar: 

 Participación  nas  accións  desenvolvidas  en  distintas  áreas  temáticas  do  Consorcio

Centro  de  Investigación  Biomédica  en  Red  (CIBER),  no  marco  do  convenio  de

colaboración asinado.

 Participación  nas  reunións  anuais  dos  Comités  de  Seguimento  do  Convenio  co

CECBE (Centro Español para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia)  así

como organización e participación nas xuntanzas do Comité de Coidados en Saúde de

Galicia ( CUIBEG) para o Deseño da Estratexia de Difusión de Actividades do CECBE,

no marco do Convenio de colaboración co Centro Español para os Coidados de Saúde

baseados na Evidencia do Instituto Joanna Briggs (CECBE)

73AXENCIA  GALEGA DE COÑECEMENTO EN SAÚDE | acis
Avda. Fernando de Casas Novoa, nº37 Portal A-B 1ºandar
CP 15707 Santiago de Compostela A Coruña
(0034)981555103 / email: acis@sergas.gal



 O  resultado  foi  a  presencia  activa  nas  principais  redes  nacionais  de  promoción

científica.

TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 
Todas as accións están destinadas ó reto de contribuír á xestión de patentes, acordos

de licenzas e acordos de cotitularidade dos resultados de investigación dos investigadores

do Servizo Galego de Saúde.

Durante  o  ano  2021  .  leváronse  a  cabo  as  actividades  relacionadas  co  soporte  a

procesos  de  xestión  de  transferencia  de  resultados  da  investigación  desenvolvida  por

investigadores e  profesionais do Servizo Galego de Saúde que se describen a continuación.

Titularidade e protección de resultados 

A titularidade dos dereitos de explotación dos resultados da investigación desenvolvida

polo persoal investigador ao servizo do Sistema Público de Saúde de Galicia correspóndenlle á

Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou, de ser o caso, ás entidades para

as que o persoal investigador preste os seus servizos, tal como se establece na normativa

estatal e autonómica na materia.

Cómpre mencionar que, aínda que a ACIS ten encomendada a protección, valorización e

transferencia de resultados de investigación no ámbito sanitario, a titularidade deses dereitos

correspóndelle ao Servizo Galego de Saúde.

Por  outra  parte,  é  habitual  asinar  acordos  de  cotitularidade  cando  hai  resultados

compartidos  con  outras  institucións  (na  súa  maior  parte  coas  universidades do SUG e  as

fundacións de investigación sanitaria). No acordo de cotitularidade establécese a porcentaxe de

propiedade ou de participación na invención, ademais de regular as condicións da xestión da

súa eventual explotación comercial. Para determinar a porcentaxe de reparto, tense en conta a

medida en que os investigadores contribuíran á consecución dos resultados, aínda que tamén

se consideran outras variables coma o financiamento, recursos humanos, experiencia previa,

etc.
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A protección dos resultados da investigación faise co obxectivo de obter o seu dereito de

explotación  en  exclusiva  e  para  que,  posteriormente,  poidan  ser  licenciados  a  calquera

empresa  interesada  na  súa  explotación.  Deste  modo  a  protección  dos  resultados  de

investigación  convertese  nunha  condición  indispensable  para  que  se  poida  producir  a

transferencia  efectiva  dos  resultados  e  para  que  acaben  beneficiando  a  sociedade.  A

propiedade industrial protexe todas as creacións que están relacionadas coa industria: patentes

e modelos de utilidade, signos distintivos e deseños. A propiedade intelectual refírese entre

outras cousas a: creacións científicas (ex.: libros, artigos), obras audiovisuais, programas de

ordenador, bases de datos nas que a estrutura sexa creación intelectual etc.

A través das Fundacións de Investigación Sanitaria, a ACIS recibe a comunicación dos

resultados de investigación con potencial de explotación. As solicitudes de invención son

obxecto  de  análise  para  a  toma  de  decisión  sobre  a  patentabilidade  e  estratexia  de

protección  que  aplicar  e,  deste  modo,  no  ano  2021 solicitáronse  sete  novas patentes

prioritarias  e  tres PCTs,   dous modelos  de  utilidade,  unha  marca,  dous  rexistros de

propiedade intelectual ( un software e un programa de contidos dun curso), cincos acordos

de cotitularidade, tres acordos de licenzas e concedéronse 9 títulos.  

Táboa 1. Relación de solicitudes de patentes no ano 2021

Ano
solicitude

Ámbito Acrónimo invención Titularidade
Sergas

Fundación
xestora

Data
solicitude
prioridade

2020 Europa Flow Reserve 20% FIDIS 23/12/2020

2021 Europa Breast Cancer II 8.85% FIDIS 14/05/2021

2021 Europa DdD 60% FPNS 20/04/2021

2021 Europa AF-MARKERS 50% FIDIS 07/05/2021 

2021 Europa EPIPNK 17,50% FIDIS 21/05/2021 

2021 Europa BC-CDK 10% FPNS 20/07/2021 

2021 Europa Vértigo 40% FIDIS 07/10/2021 

ç

75AXENCIA  GALEGA DE COÑECEMENTO EN SAÚDE | acis
Avda. Fernando de Casas Novoa, nº37 Portal A-B 1ºandar
CP 15707 Santiago de Compostela A Coruña
(0034)981555103 / email: acis@sergas.gal



Táboa 2. Relación de solicitudes de patentes ampliadas no ano 2021

Ano
solicitude 

Ámbito Acrónimo invención Titularidad
e Sergas

Fundación
xestora

Data
solicitude
prioridade

2021 USA Ectasia Corneal 62,50% FIDIS 16/02/2015

2021 Internacional KITGAG 20% FIDIS 10/09/2015

2021 Internacional Antimicrobial Strain 83% FBGS 24/11/2016

2021 Internacional Dispositivo Quirúrgico Multicanal 100% FPNS 07/06/2017

2021 USA y Europa Morquio 33% FIDIS 10/07/2018

2021 USA y Europa Depresión Spuch 20% FBGS 10/01/2019

2021 USA y Europa Diavir - Genvip 33,30% FIDIS 05/02/2019

2021 USA y Europa Heterotopic Ossification 84% FIDIS 11/02/2019

2021 Internacional LINC 473 90% FIDIS 15/04/2019

2021 Europa Oleuropeína 45% FPNS 25/04/2019

2021 PCT U-ileostomía 100% FPNS 22/04/2020

2021 PCT Can-Braf 25% FPNS 06/10/2020

2021 PCT Flow Reserve 20% FIDIS 23/12/2020

Táboa 3. Relación de solicitudes de modelos de utilidade no ano 2021

Ano
solicitude 

Ámbito Acrónimo invención Titularidade
Sergas

Fundación
xestora

Data solicitude
prioridade

2021 Nacional Clip de simulación intraoral 80% FIDIS 15/06/2021

2021 Nacional Maniquí ECMO 100% FBGS 08/07/2021

Táboa 4. Relación de solicitudes de marcas no ano 2021

Ano
solicitude 

Ámbito Acrónimo invención Titularidade
Sergas

Fundación
xestora

Data solicitude
prioridade

2021 Nacional NEmecum 100% FIDIS 02/11/2021

Táboa 5. Relación de propiedade intelectual no ano 2021

Ano
solicitude

Ámbito Acrónimo invención Titularida
de Sergas

Fundación
xestora

Data
solicitude
prioridade

2021 Nacional Curso de úlceras 
(Programa e contidos)

24% FIDIS 27/07/2021

2021 Nacional NEmecum 
(Programa de ordenador  e base de 
datos)

100% FIDIS 19/10/2021
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Táboa 6. Relación de spin-off no ano 2021

Ano
solicitude

Ámbito Acrónimo invención Fundación
xestora

Estado de
tramitación

2020 Empresa Flow-Reserve FIDIS
En proceso de

creación

2020 Empresa Diversa FIDIS
En proceso de

creación

Incentivos ó persoal  investigador:  o dereito  á  participación nos beneficios obtidos na

explotación dos resultados.

No referente á participación nos beneficios obtidos pola explotación dos resultados de

investigación, o Decreto 141/2018, do 25 de outubro, establece o seguinte reparto:

1. Un 50% para o persoal investigador que teña a consideración de autor ou inventor dos

resultados de investigación.

2. Un  30%  para  a  Consellería  de  Sanidade,  Servizo  Galego  de  Saúde  ou  as  súas

entidades instrumentais, a través do centro onde preste os seus servizos o persoal

investigador.

3. Un  20%  para  a  promoción  de  actividades  de  I+D+i  sanitario,  as  cales  serán

xestionadas pola ACIS.

Das licenzas formalizadas nos anos anteriores, a única que supuxo ingresos económicos

foi a licenza a Corneal Project, S.L., pola explotación da tecnoloxía  Biomarkers for diagnosis

and prognosis of corneal ectasia (Patente EP 15382060.0), ingresos correspondentes ao canon

anual dado que non houbo marxe temporal para a obtención de beneficios por regalías sobre

ventas.

Explotación mediante licenzas e spin-off dos resultados de investigación e innovación.

En 2021  traballouse na explotación comercial dos resultados de investigación a través

da promoción de explotación de licenzas e a creación de  spin-offs, sen por elo prexudicar a

protección do interese público. Ao peche do ano non houbo novos acordos de licenzas que se

fixeran efectivas este ano. En canto a spin-offs, no momento da redacción desta memoria hai

unha spin-off activa participada polo Servizo Galego de Saúde: Nasasbiotech, S.L e dúas spin-

offs en proceso de creación: Diversa e Flow-Reserve.
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Tarefas de apoio e xestión coas unidades de transferencia das fundacións e institutos de

Investigación.

Asistencia na identificación de resultados susceptibles de protección así como velar polo

cumprimento das disposicións sobre a protección dos resultados de investigación e innovación

desenvolvidos polos profesionais do Sistema público de saúde de Galicia.

Tramitación dos acordos de cotitulariedade, licenzas, etc. en colaboración co Servizo de

Patrimonio  do  Servizo  Galego  de  Saúde,  Asesoría  Xurídica  e  Subdirección  de  Xestión

Económica Patrimonial das Entidades Instrumentais do Servizo Público Autonómico.

Tarefas  de  apoio  e  xestión  das  actividades  do  proxecto  CodigoMais  relativas  a

promoción de proxectos de valorización biosanitaria.

Os principais  fitos  no  ano  2021 no  proxecto  CodigoMais  consistiron  no  peche  das

actuacións de validación e xustificación das actividades desenvolvidas. 

A  fin  de  valorar  e  validar  a  execución  dos  diferentes  fitos  incluídos  nos  plans  de

valorización  dos  proxectos  (análise  dos  avances realizados e cumprimento  dos  obxectivos

fixados)  celebrarónse  varias  xuntanzas  do  Advisory  Board  (AB)  integrado  por  diferentes

representantes dos beneficiarios do proxecto.
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4. OUTRAS ACTUACIÓNS

PROGRAMA  TRASLACIONA COVID.19.  REFORZO DA
INVESTIGACIÓN SANITARIA DE GALICIA.

Durante o ano 2021, desenvolveuse e rematou a convocatoria que tiña por obxecto

promover a investigación biosanitaria, recoñecida pola Lei 1/2018, do 2 de abril, pola que se

modifica a Lei 8/2008, de 10 de xullo, de saúde de Galicia, especialmente na súa vertente

traslacional, como un instrumento para a mellora da saúde da poboación tendo en conta as

prioridades  marcadas  nos  distintos  plans  de  investigación  e  innovación  vixentes  en  cada

momento e un dos tractores do desenvolvemento económico de Galicia.

A finalidade desta convocatoria extraordinaria era apoiar os  proxectos de investigación

clínica traslacional que xorden do coñecemento do Sistema Público de Saúde de Galicia  e a

experiencia  recollida  durante  o  estado  de  alarma co  obxectivo  de  previr  novos  brotes,

anticiparse  a  novos  eventos  adversos,  contribuír  a  mellorar  o  diagnóstico  e  tratamento  de

pacientes infectados por SARS-CoV-2, apoiar novos tratamentos ou terapias, desenvolvemento

de ferramentas rápidas e  fiables que van máis aló do estado da técnica para a detección de

portadores da COVID-19  e persoas  sintomáticas sospeitosas de infección pola  COVID-19,

etc.

A contía máxima destinada a financiar estas axudas foi de 499.629,31 €,

No ano 2021 remataron con éxito os 10 proxectos de investigación que  foran seleccionados

pola Comisión de selección:

 Ensaio  clínico  en  fase  II  aleatorizado  para  avaliar  a  eficacia  e  a  seguridade  da

inmunoterápia pasiva con plasma de doante curado.

 Epidemiología xenómica e monitoraxe en tempo real do  SARS- CoV-2 en Galicia.

 Evolución clínica posthospitalización e secuelas pulmonares da pneumonía grave por

SARS-CoV-2,  co fin de levar a cabo un estudo ambispectivo dunha cohorte de pacientes

dados de alta tras unha neumonía grave por SARS-CoV-2.
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 Ensaio clínico fase III para avaliar a eficacia e seguridade de etanol inhalada.

 Estudo da variabilidade xenómica do  SARS-CoV-2 no contexto da COVID-19.

 Tecnoloxía  de  desinfección  para  reutilización  de  equipos  de  protección  individual

desechables.

  SARS- CoV-2: modelo de infección para contribuir á predicción da evolución da epidemia

e a optimización das estratexias de saúde pública con novas técnicas diagnósticas e virus

cultivables. 

 Estudo para avaliar a influencia do tratamento con  estatinas, incluíndo tipo e dose, sobre

a COVID-19. 

 Estado  neurocognitivo tras a recuperación da COVID-19. 

 Influenza do  adn  mitocondrial na infección polo  SARS-CoV-2 e nos perfís clínicos da

Covid-19.

Fundación Axuda concedida Nº  axudas 

FBGS 234.472, 56 € 4

FIDIS 144.086,39 € 4

FPNS 121.070,36 € 2

Total Xeral 499.629,31 € 10
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PROXECTO CPI MICROBIOLOXÍA

Durante  o ano 2021 participouse activamente en xuntanzas e preparación da proxecto

de  Microbioloxía  4.0,  FID  Saúde  2019,  no  que  se  pretenden  desenvolver  actividades  de

investigación cun custe  de 5,7 millóns de euros. 

Os obxectivos que se pretenden neste proxecto son:

1. Desenvolvemento  dunha  plataforma  tecnolóxica  altamente  específica,  rápida,  e

totalmente automatizada que permita obter un diagnóstico microbiolóxico fiable de calquera

patoloxía infecciosa a partir de calquera mostra clínica biolóxica, así como dos mecanismos de

resistencia a antimicrobianos do patóxeno identificado nunha única xornada laboral dende que

se recibe a mostra.

2. Desenvolvemento dunha plataforma tecnolóxica, totalmente automatizada, baseada en

metaxenómica e culturómica, que permita identificar cambios no microbioma humano

asociados a enfermidades (cardiovasculares, diabetes, obesidade, fibrose pulmonar e

demencia entre outras) a partir de mostras clínicas (feces maioritariamente) e a súa

correlación  con  outras  variables  clínicas  (Big  Data)  para  establecer  relacións

inequívocas entre o cambio na microbioma e o cadro clínico que se vai a estudar.

3. En  definitiva,  preténdese  desenvolver  plataformas  tecnolóxicas  totalmente

automatizadas  que  redundan  de  maneira  clara  e  directa  na  saúde  dos  cidadáns:  unha

plataforma  microbiolóxica  de  diagnóstico  rápido  (ultrarrápido)  con  detección  temperá  de

bacterias  resistentes  aos  antibióticos  e  outra  plataforma  de  metaxenómica  e  culturómica

acompañadas de ferramentas informáticas de última xeración e Big Data.
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UNIDADE DE ASESORAMENTO
CIENTÍFICO TÉCNICO
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1. INTRODUCIÓN

A  Unidade  de  Asesoramento  Científico-Técnico,  Avalia-t  é  unha  unidade

administrativa  dependente da Axencia  Galega para a  Xestión do Coñecemento  en Saúde

(ACIS), que se encarga da avaliación de tecnoloxías sanitarias, segundo o disposto no Decreto

112/2015, do 31 de xullo, polo que se crea a Axencia Galega para a Xestión de Coñecemento

en Saúde (DOG núm. 157 do 19 de agosto de 2015).

Desde  a  súa  creación  no  ano  1999,  Avalia-t  é  a  unidade responsable  de  avaliar  a

información científica dispoñible sobre a eficacia, efectividade, seguridade e eficiencia das

tecnoloxías sanitarias e valorar o seu impacto sanitario, organizativo, económico e social. Por

tecnoloxía sanitaria enténdese calquera intervención que poida ser utilizada na promoción

da  saúde,  prevención,  diagnóstico  ou  tratamento  dunha  enfermidade,  rehabilitación  ou

coidados prolongados. O termo tecnoloxía sanitaria inclúe por tanto os medicamentos, os

dispositivos,  os procedementos médicos e cirúrxicos,  así  como os sistemas organizativos

dentro dos cales se proporciona a atención sanitaria.

DESTINATARIOS/AS
A información  elaborada  por  Avalia-t  diríxese  principalmente  aos  profesionais

sanitarios e aos órganos xestores do sistema de saúde, pero tamén se realiza un importante

esforzo  para  ofrecer  produtos  específicos  dirixidos  ás  necesidades  dos  pacientes  e

coidadores.

Por  tanto,  os  informes  e  demais  produtos  de  Avalia-t  póñense  a  disposición  dos

diferentes actores do sistema sanitario para que sexan utilizados como base na súa toma de

decisións, garantindo así a seguridade e a eficiencia das tecnoloxías sanitarias utilizadas no

sistema de saúde.

FUNCIÓNS

 Deseñar  e  desenvolver estudos  específicos  de  investigación  en  avaliación  de

tecnoloxías sanitarias.
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 Promover a investigación especificamente dirixida a obter a información necesaria

para a avaliación de tecnoloxías fomentando a colaboración entre as universidades,

os centros, unidades de investigación, as empresas e outras institucións.

 Analizar e revisar a información científica relacionada coa avaliación das tecnoloxías

sanitarias e a súa difusión entre os profesionais e os servizos sanitarios.

 Analizar  a difusión e os patróns de utilización das tecnoloxías  médicas  de maior

impacto en termos de saúde ou económicos no sistema sanitario, principalmente en

relación coa súa accesibilidade, demanda potencial e utilización apropiada.

 Promover  a  utilización  apropiada  das  tecnoloxías  médicas  mediante  deseño,

elaboración e difusión de guías de práctica clínica, recomendacións e participación na

aplicación das tecnoloxías sanitarias nos distintos enfoques: prevención, diagnóstico,

tratamento e rehabilitación.

 Colaborar e participar asesorando na creación e desenvolvemento de programas de

avaliación de tecnoloxías sanitarias, nos diferentes niveis de decisión.

 Recomendar o  desenvolvemento  de sistemas de información dirixidos  a  obter  os

datos necesarios para a avaliación de tecnoloxías.

OBXECTIVOS OPERATIVOS E ACCIÓNS
As accións desenvolvidas pola Unidade de Asesoramento Científico-Técnico, Avalia-t,

en 2021 foron as que se enumeran a continuación, ao redor dos obxectivos operativos do Eixo

5. Avaliación do Plan de Acción 2021 da ACIS. 

Eixo 5. Avaliación

• Obxectivo operativo 5.1: Realizar informes de avaliacións de tecnoloxías sanitarias, así

como a súa posterior difusión, solicitados pola Consellería de Sanidade ou o Servizo

Galego de Saúde pola RedETS ou polos organismos europeos cos que colabora

Accións: 

5.1.1 Realizar informes de avaliación de tecnoloxías sanitarias para a Comisión

Asesora e a Consellería de Sanidade ou o Servizo Galego de Saúde. 

5.1.2 Realizar os informes de avaliación de tecnoloxías sanitarias solicitados

pola RedETS.
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5.1.3  Realizar  actividades  encomendadas  polos  organismos  europeos

relacionados coa avaliación de tecnoloxías dos que forma parte a Unidade de

Asesoramento Científico Técnico, Avalia-t.

5.1.4 Difusión dos informes de avaliación e doutros produtos elaborados a

través das redes sociais, artigos publicados en revistas científicas, boletíns

electrónicos  e  participación  en  congresos  e  outras  reunións  e  xornadas

científicas. 

5.1.5  detectar precozmente as tecnoloxías emerxentes de interese para o

sistema e avalialas.

• Obxectivo operativo 5.2: Elaborar guías de práctica clínica e colaborar na realización

doutros  produtos  baseados  na  evidencia  científica  así  como  desenvolver  outras

actividades propias da unidade.

Accións: 

5.2.1 Realizar as guías de práctica clínica (GPC) ou outros produtos baseados

na  evidencia  (OPBE)  encargados  pola  “Red  Española  de  Agencias  de

Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de

Salud (SNS)”.

5.2.2 Elaborar guías e ferramentas metodolóxicas que incidan nunha maior

calidade e uniformidade dos produtos elaborados polas distintas unidades e

axencias de avaliación de tecnoloxías sanitarias das comunidades autónomas

e países europeos.  

5.2.3  Formación  práctica  en  materias  de  postgrao  relacionadas  coa

documentación e a avaliación de tecnoloxías sanitarias. 

5.2.4 Participación en grupos de traballo, comisións ou comités de interese

estratéxico para a Consellería de Sanidade. 
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2. INFORMES DE AVALIACIÓN DE 
TECNOLOXÍAS SANITARIAS

Aliñadas co obxectivo operativo 5.1   Realizar informes de avaliacións de tecnoloxías

sanitarias, así como a súa posterior difusión, solicitados pola Consellería de Sanidade ou o

Sergas, pola RedETS ou os organismos europeos competentes en avaliación de tecnoloxías

sanitarias, as accións desenvolvidas por Avalia-t en 2021 foron as seguintes:

 Realizar informes de avaliación de tecnoloxías sanitarias para a Comisión Asesora e a

Consellería de Sanidade ou o Sergas. 

 Realizar os informes de avaliación de tecnoloxías sanitarias solicitados pola RedETS.

 Realizar  actividades  encomendadas  polos  organismos  europeos  relacionados  coa

avaliación de tecnoloxías dos que forma parte a Unidade de Asesoramento Científico

Técnico, Avalia-t.

 Difusión dos informes  de avaliación e  doutros  produtos  elaborados a  través  das

redes  sociais,  artigos  publicados  en  revistas  científicas,  boletíns  electrónicos  e

participación en congresos e outras reunións e xornadas científicas. 

 Levar a cabo a detección e avaliación preliminar de tecnoloxías emerxentes.

INFORMES  PARA  A  COMISIÓN  ASESORA,  A
CONSELLERÍA DE SANIDADE E O SERGAS

Avalia-t ten entre as  súas principais  funcións a  emisión de informes a petición da

Comisión Asesora para a Incorporación de Técnicas, Tecnoloxías ou Procedementos, órgano

colexiado de carácter permanente e consultivo dependente da Secretaría Xeral, así como

responder a  consultas ou peticións de informes de outras unidades da Consellería.

Informes solicitados para a Comisión Asesora pendentes de resposta

 Dispositivo  reductor  fluxo  de  seo  coronario:  prótese  Reducer® (para  anxina

refractaria a outros tratamentos). 

 Reavaliación  utilización  PET-Amiloide  para  a  avaliación  do  deterioro  cognitivo

(incluida Enfermidade de Alzheimer). 

 Quimioterapia intravesical con mitomicina.
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 Anxioplastia de venas pulmonares con balón

 Reparación da válvula mitral con cordas artificiais (Neochord®)

Informes elaborados para a Comisión Asesora en 2021

 Sistema  de  navegación  virtual  esterotáctica  CAS  One  IR  navigation  system

(tecnoloxía de posicionamento intraoperatorio). 

 Termoplastia bronquial para a asma aguda grave.

Informes presentados na Comisión en 2021 e publicados

 Tratamiento endovascular de venas varicosas en extremidades inferiores: Ablación

por radiofrecuencia y mediante adhesivo venoso cianocrilato. Comisión: 23/01/2021

 Neuroestimulación nervio hipogloso en apnea do sono. Comisión: 06/05/2021
 Ablación de miomas uterinos con radiofrecuencia. Comisión: 25/10/2021

INFORMES  DE  AVALIACIÓN  DE  TECNOLOXÍAS
SANITARIAS SOLICITADOS POLA RED ETS

A Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del

Sistema Nacional de Salud (RedETS) está formada polas axencias ou unidades de avaliación

de tecnoloxías sanitarias das Comunidades Autónomas e da Administración Xeral do Estado.

As axencias traballan de maneira coordinada cunha metodoloxía común e baixo o principio

do recoñecemento mutuo e a cooperación. A Rede creouse polo Consello Interterritorial do

SNS en 2012 co fin de promover a calidade, eficiencia e sustentabilidade en avaliación de

tecnoloxías sanitarias no SNS.

Os principios que inspiran esta acción son a coherencia  coas prioridades do SNS;  a

solidez e rigor científicos dos traballos e informes que se elaboran;  a independencia,  ao

carecer  de  conflitos  de  intereses  que  poidan  mediatizar  o  seu  labor;  a  transparencia  e

carácter participativo nos seus procesos; e a colaboración interna e externa con actores e

partícipes no sistema sanitario (profesionais, sociedades científicas, pacientes e industria).

As axencias e unidades integrantes da RedETS son as seguintes:
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 Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Gobierno Vasco (Osteba).

 Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQUAS).

 Unidade de Asesoramento Científico-técnico, Avalia-t. Axencia de Coñecemento en

Saúde (ACIS).

 Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA).

 Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS).

 Servicio de Evaluación y Planificación del Servicio Canario de Salud (SESCS).

 Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (UETS), Comunidad de Madrid.

 Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS). Instituto de Salud Carlos III.

 Forman parte da rede como coordinadores a Dirección General de Cartera Básica de

Servicios  del  Sistema  Nacional  de  Salud  y  Farmacia  de  Ministerio  de  Sanidad,

Consumo y Bienestar Social (MSCBS) e a Dirección General de Salud Pública, Calidad e

Innovación, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS).

INFORMES DE AVALIACIÓN

Os informes de avaliación son documentos nos que se avalía unha tecnoloxía sanitaria

mediante  unha  revisión  sistemática  da  literatura  científica,  na  que  se  valora  a

eficacia/efectividade,  seguridade  e  ademais  pode  incluír  unha  avaliación  económica;  un

análise  de  impacto  orzamentario;  un  análise  de  aspectos  organizativos;  e  un  análise

ético/legal. Estes son os informes nos que se traballou en 2021:

Informes en elaboración 

 Informe  de  Evaluación  ECMO  en  parada  cardiorrespiratoria  extrahospitalaria

agnetoterapia en el tratamiento del dolor (PT2020)

 Informe de Evaluación Sistema de Navegación Virtual Esterotáctica para la punción

percutánea y ablación tumoral (PT2020)

 Informe sobre plasma Convaleciente Hiperinmune en el tratamiento de la COVID-19

(PT2020)

 Informe sobre el Cribado de Cáncer Pulmón con TAC de baja dosis (PT2021).

 Informe sobre Herramientas de detección precoz de malestar emocional en personas

con cáncer (PT2021)
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 Informe sobre Monitorización invasiva de las presiones pulmonares en pacientes con

insuficiencia cardiáca (PT2021)

Informes maquetados e/ou publicados 

 Tratamiento nutricional enteral oral domiciliaria en población ≥ 65 años con fractura

de cadera que comportan una situación de desnutrición enérgico–proteica grave, que

no es posible revertir mediante la ingesta única de alimentos de consumo ordinario

(PT2019)

 Nutrición  enteral  domiciliaria  oral  en  pacientes  oncológicos  que  requieren

modificación de la dieta oral por mucositis aunque no exista desnutrición (PT2019)

 Nutrición enteral domiciliaria oral en el paciente con cáncer en tratamiento activo y

con desnutrición grave que no revierte mediante la ingesta única de alimentos de

consumo ordinario (PT2019)

 Informe de Evaluación Uso de radiofrecuencia para la ablación de miomas uterinos

(PT2020)

LIÑA COVID-19

 Informe sobre la Efectividad de las intervenciones no farmacológicas en los lugares

de trabajo en el control de la Covid-19 (PT2021). En maquetación

 Informe  sobre  la  Efectividad  de  las  intervenciones  no  farmacológicas  en  los

comercios en el control de la Covid-19  (PT2021). En maquetación.

LIÑA DETECCIÓN DE TECNOLOXÍAS NOVAS E EMERXENTES (TE)

As  tecnoloxías  sanitarias  novas  e  emerxentes  son  as  técnicas  ou  procedementos

utilizados  na  práctica  clínica  que  se  atopan  na  fase  previa  á  súa  adopción  ou  difusión

xeneralizada no sistema sanitario. Os sistemas de identificación de tecnoloxías emerxentes

céntranse en: 

 Novas tecnoloxías: tecnoloxías en fase de adopción que estivo dispoñible só para uso

clínico durante un período limitado de tempo e que xeralmente se atopa en etapa de
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lanzamento,  en  fases  temperás  de  post-comercialización  ou  fases  temperás  de

difusión;

 Tecnoloxías  emerxentes:  tecnoloxía  que  aínda  non  foi  adoptada  polos  sistemas

sanitarios.  No caso dos produtos farmacéuticos, correspóndese con ensaio clínico en

fase II ou III ou pre-lanzamento. Nos dispositivos médicos, atoparíanse en fase de pre-

comercialización

 Tecnoloxías xa establecidas con nova indicación ou uso.

O  obxectivo  principal  do  proceso  de  detección  de  tecnoloxías  sanitarias  novas  e

emerxentes é poder coñecer as novas tecnoloxías antes da súa implantación, de modo que a

identificación e  avaliación precoz destas  tecnoloxías  permita apoiar  a  toma de decisións

relacionada coa inclusión no sistema sanitario a tempo mediante a estimación do seu posible

impacto tanto sobre o sistema como sobre os pacientes. 

Identificación semestral de tecnoloxías novas e emerxentes

Semestralmente se realiza unha detección de tecnoloxías novas e emerxentes que se

envía ao ministerio. O ministerio recompila a información das tecnoloxías detectadas polas

axencias  de  RedETS e,  despois  dun cribado,  reenvía  un número  de tecnoloxías  para  súa

avaliación preliminar  en formato de “fichas breves”,  que son documentos de información

breves coa información mínima necesaria para a súa priorización posterior. En 2021, Avalia-t

elaborou as 6 fichas breves.

1. Crioablación  con  balón  para  el  aislamiento  de  las  venas  pulmonares  durante  el

tratamiento de la fibrilación auricular (POLARx)

2. Aprendizaje  que detectan automáticamente casos positivos  de COVID-19 utilizando

imágenes de rayos X y de TC de tórax. 

3. Reparación endovascular de la aorta con endoinjerto Gore Excluder Conformable en

angulación grave del cuello

4. RNA circular como biomarcador de cáncer de cérvix

5. RNA largo no codificante como biomarcador de cáncer gástrico

6. Tratamiento  de las  lesiones  oclusivas  tibiales  complejas  (TASC II  C  y  D)  mediante
balón liberador de fármaco sirolimus (Selution Limus Release SLR) en pacientes con
isquemia crónica crítica de las extremidades 

Elaboración de fichas de avaliación de tecnoloxías novas e emerxentes
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As fichas de avaliación de tecnoloxías novas e emerxentes son documentos breves que

resumen  a  evidencia  científica  máis  relevante  sobre  tecnoloxías  novas  e  emerxentes

priorizadas polo grupo de traballo de carteira de servizos con representantes de todas as

CCAA. O obxectivo é proporcionar a información dispoñible que permita que a avaliación

poda  levarse  a  cabo  nunha  fase  temperá  da  aparición  dunha  técnica,  tecnoloxía  ou

procedemento, que se prevé vai ter impacto na calidade de vida e no sistema sanitario.

 Fichas de avaliación elaboradas en 2021

1. Dispositivo  de  crioterpaia  para  prevención  de  neuropatía  periférica  por

quimioterapia en pacientes oncológicos. En elaboración.

2. Disección axilar dirigida por clips metálicos en pacientes con cáncer de mama. En

elaboración

LIÑA DE PSEUDOTERAPIAS: 

Informes terminados, pendentes de publicación

- PS- 18 Terapia con ventosas en patologías no ostemusculares (PT2019)

Informes terminados, pendentes de exposición pública

-  Respiración  consciente  para  el  tratamiento  de  diferentes  condiciones  clínicas

(PT2020)

Informes en elaboración

- Abrazoterapia (PT2021)

- Técnicas de liberación emocional (PT2021)

ACTIVIDADE INTERNACIONAL
Avalia-t  está  presente  en  organizacións  de  avaliación  de  tecnoloxías  de  ámbito

internacional. 
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EUNETHTA JOINT ACTION 3 

EUnetHTA era a colaboración europea en avaliación de tecnoloxías sanitarias que financia a

Comisión Europea. Avalia-t participa en EUnetHTA desde a súa creación en 2006. En maio de

2014, púxose en marcha a EUnetHTA Joint Action 3 que rematou o pasado xuño de 2021. 

Actividades desenvoltas en 2021 en EUnetHTA

- Work Package 4-Joint Production:

Coordinación (project management) de:

EUnetHTA OTCA25 Authoring Team. Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) for
lung,  prostate  and  liver  cancer.  Collaborative  Assessment.  Diemen  (The
Netherlands):  EUnetHTA;  2021.  [consultado  24  ene  2021].  Informe  Nº.:  OTCA25.
Disponible en: https://www.eunethta.eu/otca25/

 WP5:Work Package 5-Evidence generation 

Autoría  de  los  informes  del  PLEG  Pilot  on  Left  Ventricular  Assist  Device  for

destination therapy:

- EUnetHTA PLEG_FP_03. Pilot Team. PLEG pilot on Left Ventricular Assist Device

(LVAD)  for  destination  therapy.  Common Evidence Gaps  report.  Diemen (The

Netherlands): EUnetHTA; 2021. [03/05/2022]. Report No.: PLEG_FP_03. Disponible

en: https://www.eunethta.eu 

- EUnetHTA PLEG_FP_03. Pilot Team. PLEG pilot on Left Ventricular Assist Device

(LVAD)  for  destination  therapy.  Minimum  data  set  report.  Diemen  (The

Netherlands):  EUnetHTA;  2021.   [03/05/2022].  Report  No.:  PLEG_FP_03.

Disponible en: https://www.eunethta.eu 

Coautoría de:

Deliverable  D5.6 Recommendations and tools for post-launch evidence generation.
Diemen (The  Netherlands):  EUnetHTA;  2021. [consultado  24  ene  2022]. Disponible
en: https://www.eunethta.eu

Actividades relacionadas con la futura regulación europea:

 Consorcio EUnetHTA21
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03/12/2021: asistencia al EUnetHTA 21 Stakeholder Kick-Off meeting. 

-

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT INTERNATIONAL (HTAI)

A  HTAi  é  una  sociedade  internacional,  non-lucrativa,  de  carácter  científico  e

profesional  para  todas  aquelas  persoas  ou  organizacións  que  produzan  ou  utilicen  a

avaliación de tecnoloxías  sanitarias.  Está  formada por  82  organizacións  e  máis  de  2500

membros individuais    de 65 países de todo o mundo, nos que están presentes organismos  

gobernamentais, axencias de avaliación, universidades e stakeholders.

- Asistencia ao Virtual annual meeting. 19-23 de junio de 2021.

Comunicación oral:

- COVID-19 Repository: a tool to support public health authorities in pandemic times.
María-José  Faraldo-Valles1,3,  Yolanda  Triñanes-Pego1,3,  Beatriz  Casal-Acción1,3,
Lilisbeth Pérez-Sestelo2,3, Leticia Rodríguez-Rodrígez2,3 and Pedro Serrano-Aguilar2,3

Comunicación tipo póster:

- Living systematic reviews in time of COVID-19: an innovative approach to decision-
making in an environment of changing evidence. Lucinda Paz-Valiñas, Beatriz Casal-
Acción,  Teresa Mejuto-Martí,  Yolanda Triñanes-Pego,  Paula Cantero-Muñoz,  María
Maceira-Rozas,  Janet  Puñal-Riobóo,  Sabela  Rodríguez-González-del-Blanco,  Maria
José Faraldo-Vallés.  Avalia-t,  HTA-Unit  of  Galician  Agency  for  Health  Knowledge
Management (ACIS). Santiago de Compostela. Spain.

- Patients’  engagement  through  existing  patient  representative  bodies  in  health
systems: the case of the Galician advisory patient council. Yolanda Triñanes, Paula
Cantero-Muñoz,  Janet  Puñal-Rioboó,  Lucinda  Paz-Valiñas,  Sabela  Rodriguez-
González-del-Blanco, María Maceira-Rozas, María José Faraldo-Vallés. Avalia-t, HTA-
unit of the Galician Health Knowledge Agency (ACIS). Galician Health Service. Spain.

INTERNATIONAL NETWORK OF HEALTH TECHNOLOGY
ASSESSMENT AGENCIES (INAHTA) 
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International Network of Health Technology Assessment Agencies (INAHTA) é unha

rede  internacional  que  reúne  a  49  axencias  de  avaliación  de  tecnoloxías  sanitarias  con

financiación pública de 30 países  co fin  de apoiar  o  intercambio  de  coñecementos e  de

información. As recomendacións destas axencias axudan á toma de decisións dos sistemas

de saúde que dan cobertura a máis dun billón de persoas. 

Participación en grupos de trabajo de la INAHTA

- INAHTA RWE (Real World Evidence) Learning Group: videoconferencia con el grupo de
trabajo. 13/10/2021 y 15/11/2021.

- INAHTA Learning Group on Qualitative Evidence.

Asistencia a reuniones de INAHTA

- 28th Annual INAHTA Congress. On line. 16, 17, 20 y 21 de septiembre de 2021.

o Sharing  Group  Sessions. Topic  A:  Definition  and  identification  of  innovation
(including disruptive technologies topic and horizon scanning):

Adapting  practice  in  response  to  innovation:  Optimizing  a  horizon  scanning
network. Janet Puñal Riobóo. Avalia-t, HTA-Unit of Galician Agency for Health
Knowledge Management (ACIS). Santiago de Compostela. Spain

REDE G-I-N (GUIDELINES INTERNATIONAL NETWORK)

Avalia-t es miembro de la  Guidelines International Network  (G-I-N),  red internacional  que
promueve el desarrollo de GPC y su aplicación en la práctica.

El portal del GIN incluye recursos sobre aspectos metodológicos y GPC de los organismos o
centros pertenecientes a la red. Es uno de los portales con mayor capacidad e información
sobre aspectos metodológicos y de investigación en GPC y recoge la información de los
principales agentes productores de GPC a nivel internacional.

IHTS   (EUROSCAN  )  

Avalia-t forma parte de la red internacional de tecnologías emergentes iHTS (International
HealthTechScan). Esta red agrupa organizaciones gubernamentales que realizan actividades
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de detección temprana de nuevas tecnologías con la finalidad de monitorizar sus efectos y
anticipar  las  consecuencias  derivadas  de  su  introducción  en  el  sistema  sanitario.
Actualmente son 18 las organizaciones que pertenecen a iHTS.

Asistencia a reuniones iHTS

iHTS-Annual meeting. 10 de diciembre de 2021. (e-meeting).

ACCIÓNS DE DIFUSIÓN

XORNADAS E CONGRESOS

XXXIX Reunión anual da Sociedad Española de Epidemiología (SEE). Evidencias

para pandemias. 7-10 de septiembre de 2021. León.

 Se presentaron los siguientes pósters:

o Evaluación  de  tecnologías  de  salud  pública  y  su  diferencia  con  salud  pública
basada en la evidencia. Faraldo MJ, Triñanes Y, Cantero P, Casal B, Maceira MC,
Mejuto T, Paz L, Puñal J, Regueira A.

o Evaluación  de  Tecnologías  Sanitarias  adaptada  a  contextos  cambiantes:
Revisiones Sistemáticas Vivas. Sánchez-Gómez LM, Paz-Valiñas L, Polo-Santos M,
Luengo-Matos S.

o Las metodologías tradicionales de la ETS para las prestaciones de salud pública.
Valcárcel Nazco C, García L, Linertová R, León B, Ramallo Y, Pino T del, Trujillo M,
Brito N, Cantero P.

- LVI Congreso Nacional de la SEMICYUC. 31 mayo al 4 junio de 2021

o Participación de Yolanda Triñanes Pego en la mesa redonda Guías  de Práctica
Clínica y su empleo actual, como ponente de la ponencia “Aplicación de las GPC a
los pacientes”. 

- Jornadas científico técnicas de RedETS. Espacios TECS. Año RedETS. 

 Coordinación del Espacio TECS sobre Evaluación de tecnologías emergentes. Grupo
de trabajo de tecnologías emergentes de la RedETS. Taller abierto de formato on line. 11
de novembro de 2021

o Perspectiva histórica del sistema de identificación de emergentes de RedETS:
de GEnTECS al Grupo Técnico de Emergentes de RedETS. Setefilla Luengo y
Mª del Mar Polo, AETS, ISCIII. 
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o Criterios para identificación de tecnologías. Aurora Llanos, AETSA.

o Fuentes  de  identificación  de  tecnologías  nuevas  y  emergentes.  Aurora
Llanos,  AETSA;  Anabel  Hijas,  AETS-ISCIII;  Beatriz  Casal-Acción  (Avalia-
t,ACIS), Gaizka Benguria y Iñaki Gutiérrez, OSTEBA.

o Información  necesaria  para  la  priorización:  la  ficha  breve  de  tecnologías
sanitarias nuevas y emergentes. Gaizka Benguria y Iñaki Gutiérrez, OSTEBA.

o La  evaluación  de  las  tecnologías  emergentes,  ¿Ficha  de  evaluación  de
tecnologías emergentes o informe de evaluación al uso? Janet Puñal, Avalia-t
ACIS.

o Conclusiones. Jutta Knabbe, Secretaria RedETS, Ministerio de Sanidad.

- Presentación de la Guía de Práctica Clínica sobre la atención paliativa al adulto en
situación de últimos días. 10 de diciembre de 2021. Webinario con retrasmisión online:
https://www.youtube.com/watch?v=XyBx4XzFs-A

OUTRAS ACTIVIDADES 

DIFUSIÓN EN REDES SOCIAIS: 

SOPORTE ESTRATÉGICO PARA LA DISEMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE ETS, AVALIA-T
MANTIENE UNA DIFUSIÓN ACTIVA DE SUS PRODUCTOS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES
TWITTER, FACEBOOK E LINKEDIN DE LA AXENCIA GALEGA DE COÑECEMENTO EN SAÚDE
(@ACIS_SERGAS). 

 19 tuits de #RedETS
 72 compartidos
 111 likes
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3. GUÍAS, PRODUTOS E COLABORACIÓNS

En relación co obxectivo operativo 2.2. Elaborar guías de práctica clínica e colaborar na

realización doutros produtos baseados na evidencia científica así como desenvolver outras

actividades propias da unidade, as actuacións desenvolvidas por Avalia-t foron as segui,ntes:

 Realizar as guías de práctica clínica (GPC) ou outros produtos baseados na evidencia

(OPBE)  encargados  pola  “Red  Española  de  Agencias  de  Evaluación  de  Tecnologías

Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS)”.

 Elaborar  guías  e  ferramentas  metodolóxicas  que  incidan  nunha  maior  calidade  e

uniformidade dos produtos elaborados polas distintas unidades e axencias de avaliación

de tecnoloxías sanitarias das comunidades autónomas e países europeos.  

 Formación  práctica  en  materias  de  postgrao  relacionadas  coa  documentación  e  a

avaliación de tecnoloxías sanitarias. 

 Participación en grupos de traballo, comisións ou comités de interese estratéxico para

a Consellería de Sanidade. 

GUÍAS    DE  PRÁCTICA  CLÍNICA  E  PRODUTOS  
BASEADOS NA EVIDENCIA 

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

As  Guías  de  Práctica  Clínica  (GPC)  son  un  conxunto  de  recomendacións  baseadas

nunha revisión sistemática da evidencia sobre riscos e beneficios das diferentes alternativas

diagnósticas, terapéuticas ou preventivas co obxectivo de optimizar a atención sanitaria aos

pacientes.  No  Programa  de  Guías  de  Práctica  Clínica  do  SNS  coordinado  por  GuíaSalud

elabóranse e  actualízanse  GPC sobre  problemas  prioritarios  para  o  SNS.  Neste  contexto

enmárcase o desenvolvemento das seguintes guías por parte de Avalia-t:

 Actualización parcial da GPC de atención paliativa (2ª parte): GPC de atención al

paciente adulto en situación de últimos días. Material para pacientes. Publicada

 Revisión da vixencia das Recomendacións da  GPC de Prevención y Tratamiento

de la Conducta Suicida. En elaboración
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OUTROS PRODUTOS BASEADOS NA EVIDENCIA (OPBE)

Trátase de produtos baseados na evidencia científica que complementan ás GPC para

a toma de decisións no ámbito sanitario. Inclúe as Ferramentas de Axuda para a toma de

decisións  compartidas  dos  pacientes;  as  Preguntas  clínicas;  os  Procesos  asistenciais;  os

Protocolos asistenciais; ou as Vías clínicas.

• Recomendaciones  de  uso  adecuado  de  probas  e  resultados  da  25  hidroxi-

Vitamina D. Publicado

• Protocolo basado en la evidencia de manejo de autolesiones en la adolescencia

con/sin intencionalidad suicida. En revisión

LIÑAS DE DESENVOLVEMENTO METODOLÓXICO
No  desenvolvemento  das  funcións  da  RedETS  inclúese  unha  liña  relacionada  cos

desenvolvementos  de  metodoloxías,  procedementos  e  ferramentas  estándares,  cuxa

finalidade  é  asegurar  a  converxencia,  homoxeneidade,  obxectividade,  rigor,  calidade  e

transparencia das actividades e produtos desenvolvidos  pola RedETS. Informe metodolóxico

desenvolto por Avalia-t:

- Metodologías de evaluación adaptadas a la evidencia y a las necesidades de la toma 

de decisiones

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABALLO 

Os  grupos  de  interese  da  RedETS  están  integrados  por  persoal  técnico  ou  de

documentación de todas as axencias e unidades de avaliación de tecnoloxías sanitarias. O

seu    obxectivo é fomentar o traballo en grupo, compartir datos e información de interese,  

consensuar metodoloxía común, fomentar a formación e desenvolvemento de habilidades

dos  membros  do  grupo  en  diferentes  campos  das  ETS  como  a  avaliación  económica,

participación de pacientes, uso de recursos e costes en GPC, documentación e difusión de

produtos de ETS e tecnoloxías novas e emerxentes.

Actualmente,  a RedETS conta con  tres grupos de interese nos que participan dous

técnicos de Avalia-t en cada un deles:
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1 Grupo de interés de evaluación económica. 

o Videoconferencias: 27 de enero, 26 de abril, 16 e 21 de diciembre de 2021.

o Grupo de interés en uso de recursos y costes en GPC: Videoconferencia GIEE-URC
3 de febrero de 2021. 

2 Grupo de interesé de documentación y difusión.

o Julio de 2021.

3 Grupo de interés de participación de pacientes. 

o Videoconferencias: 29 de abril, 21 de enero, 17 de junio de 2021.

o Reunión Pilotaje Formación a Pacientes en ETS. 15 de octubre de 2021. 

o Virtualización material pacientes. 14 de abril de 2021.

DOCENCIA E   FORMACIÓN  

DOCENCIA MIR

Avalia-t  forma parte da unidade docente para a  especialidade de Medicina  Preventiva  e

Saúde Pública (MPySP).

GRUPOS DE TRABALLO, COMISIÓNS E COMITÉS
Avalia-t  participa  nos  seguintes  grupos  de  traballo,  comisións  ou  comités  de  interese

estratéxico para a Consellería de Sanidade, ademais dos xa citados ao longo deste capítulo da

memoria.

Rede de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías e Prestacións do SNS

En 2021, asistiuse ás seguintes reunións:

-  Pleno del Consejo de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones

del SNS. 24 de febrero de 2021. Videoconferencia.
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- Pleno del Consejo de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del
SNS. 9 de abril de 2021. Videoconferencia.

- Pleno del Consejo de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del
SNS 19 de mayo de 2021. Videoconferencia.

- Pleno del Consejo de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del
SNS 22 de junio de 2021. Videoconferencia.

- Pleno del Consejo de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del
SNS 4 de noviembre de 2021. Videoconferencia.

Consello Executivo de GuíaSalud  ,   

Organismo creado en 2002 e adoptado en 2003 polo Consello Interterritorial como

instrumento para mellorar a atención sanitaria no SNS e no que participan as 17 comunicades

autónomas, o Consello Executivo (CE) está coordinado polo Instituto Aragonés de Ciencias

de la Salud. 

Estas foron as reunións as que se asistiu en 2021:  

 Reunión Consello Executivo, 22 de febrero de 2021

 Reunión Consello Executivo, 10 de decembro 2021
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SERVIZO DE XESTIÓN
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1. INTRODUCIÓN

O Servizo de Xestión é unha unidade administrativa dependente da Axencia Galega

para a Xestión do Coñecemento en Saúde, de acordo co Decreto 112/2015, do 31 de xullo, polo

que se crea a Axencia Galega para a Xestión de Coñecemento en Saúde (DOG núm. 157 do 19

de agosto de 2015).

Desde o inicio da actividade da ACIS no ano 2016, os retos en materia de xestión están

focalizados a dar unha resposta áxil e eficiente ás demandas das diferentes unidades/áreas

da axencia con respecto aos procesos de xestión económica, de persoal e administración

relacionados cos múltiples proxectos que se desenrolan nela.

DESTINATARIOS/AS
A información elaborada polo Servizo de Xestión diríxese principalmente ás diferentes

áreas/unidades que conforman a axencia así como a diferentes axentes externos.

FUNCIÓNS
A continuación constátanse as funcións máis importantes:

 Xestionar os servizos comúns da axencia así como das unidades administrativas que

estean baixo a súa dependencia.

 Dar soporte, baixo a dependencia  da persoa titular da xerencia,  aos programas e

actuacións das diferentes áreas da axencia.

 Elaborar os documentos necesarios para a elaboración do orzamento, levar a cabo a

xestión e seguimento da execución económica e orzamentaria.

 Coordinar, supervisar e realizar o seguimento en materia dos fondos europeos de

I+D+i, por fontes de financiamento.

 Xestionar o inventario, o patrimonio e os medios materiais adscritos á axencia.

 Coordinar a xestión e recadación de taxas, prezos públicos e outros ingresos.

 Elaborar os borradores iniciais do contrato plurianual de xestión, do plan de acción

anual, do informe de actividade e das contas anuais.
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 Realizar  o  estudo  dos  asuntos  que  teñan  que  elevarse  ao  Consello  Reitor  ou  á

Comisión de Control da Axencia, ou ao Consello da Xunta de Galicia.

 Desenvolver e xestionar a política de recursos humanos da axencia e do seu réxime

interior.

 Tramitar expedientes de contratación de persoal laboral temporal por obra e servizo

determinado.

 Elaborar  propostas  de  resolución sobre asuntos da  xerencia  cuxa tramitación lle

encomende.

OBXECTIVOS OPERATIVOS E ACCIÓNS
As accións desenvolvidas polo Servizo de Xestión en 2021 foron as que se describen a

continuación, aliñadas cos obxectivos operativos do Eixo 6. Xestión do Plan de Acción 2021.

Eixo 6. Xestión do Plan de Acción 2021

 Obxectivo operativo 6.1: Xestión económica.

Accións: 

6.1.1 Xestión orzamentaria: elaboración do orzamento anual, control mensual

da súa execución e xestión de expedientes de modificacións. 

6.1.2  Tramitación  contable  de  ingresos  e  gastos,  xestión  de  inventarios,

fiscalidade e contas anuais.

6.1.3 Seguimento e control de fondos europeos en I+D+i

 Obxectivo operativo 6.2: Xestión de persoal e administrativa.

Accións: 

6.2.1 Xestión de persoal, nóminas, xestión de expedientes de contratación de

persoal, control horario, tramitación de permisos vacación e baixas.  

6.2.2 Contratación administrativa e convenios de colaboración empresarial.  
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2. XESTIÓN ECONÓMICA

Aliñadas  co  obxectivo  estratéxico  do  eixo  6:  “Xestión  eficiente  dos  recursos

económicos e humanos das diferentes unidades e áreas da ACIS para facilitar a consecución

dos seus obxectivos”, as principais accións desenvolvidas no marco do obxectivo operativo

6.1 Xestión Económica foron dúas: 

 Xestión  orzamentaria:  elaboración  do  orzamento  anual,  control  mensual  da  súa

execución e xestión de expedientes de modificacións. 

 Tramitación  contable  de  ingresos  e  gastos,  xestión  de  inventarios,  fiscalidade  e

contas anuais. 

XESTIÓN ORZAMENTARIA
O orzamento inicial da axencia no ano 2021 foi de 3.507.987 euros. Segundo as fontes

de financiamento, o 57,31% correspóndense con fondos da Comunidade Autónoma, o 38,42%

fondos finalistas do Estado, e o 4,27% con fondos europeos.

Na  seguinte  táboa  reflíctese  o  orzamento  inicial  da  axencia  para  o  ano  2021,

desagregado por capítulos e fontes de financiamento:

Táboa 1. Orzamento da ACIS 2021

Capítulo Descrición Orzamento
2021

Fondos CCAA Fondos
europeos

Fondos
finalistas

Capítulo 1 Gastos e persoal 1.939.281 € 1.570.272 € 39.400 € 329.609 €

Capítulo 2 Gastos en bes 
correntes e servizos

945.951 € 153.236 € 792.715 €

Capítulo 4 Transferencias 
correntes

8.000 € 8.000 €

Capítulo 6 Investimentos reais 614.755 € 278.799 € 110.565 € 225.391 €

3.507.987 € 2.010.307 € 149.965 € 1.347.715 €

Ao  longo  do  ano  este  orzamento  foi  incrementado  a 7.242.719,44 euros.  Este

incremento foi  motivado basicamente pola incorporación de fondos finalistas do Estado,

encomendas de xestión tramitadas, e acordos de colaboración empresarial para a realización

de diferentes actividades formativas.
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Na seguinte táboa establécese o grao de execución dos proxectos máis importantes da

axencia.

Táboa 2. Grao de execución dos proxectos da ACIS en 2021

Proxecto orzamentario % execución

2016/00001 Gastos de funcionamento da axencia 63,78

2016/00002 Formación continuada do persoal do sistema público de saúde de Galicia 43,34

2016/00003 Axudas á formación, investigación e innovación sanitaria 100,00

2016/00004 Planificación e promoción da investigación sanitaria (Convenio Roche) 68,17

2016/00005 Plataforma de innovación 85,27

2016/00006 Avaliación de tecnoloxías sanitarias 13,29

2016/00010 Estratexias fronte a enfermidades raras 0,00

2016/00011 Programa Úlceras Fora 13,50

2016/00014 Proxecto Empattics nº 690492 (Aportaciones socios) 0,00

2016/00015 Interreg-Europe 14-20 Proxecto Tittan (Costes directos) 93,77

2017/00002 Formación continuada subministración sucesiva agullas de insulina 0,00

2017/00005 Devolución remanente de Tesourería 100,00

2018/00001 Cohesión sanitaria uso racional do medicamento 7,81

2018/00002 Violencia de xénero 57,28

2018/00003 Premio investigación VIH e outras infeccións de transmisión sexual (ITS) 100,00

2018/00004 Actividades formativas en xestión e uso de gases medicinais 0,00

2018/00005 Elaboración de pílulas formativas 0,00

2018/00006 Abordaxe sobre disfuncións do solo pelviano feminino en atención primaria 0,00

2019/00002 Capítulo I. Fondos propios libres 93,98

2019/00003 Programa Refuxiados 0,00

2019/00004 Enfermidades neurodexenerativas 0,00

2019/00005 Proxecto Regions4Permed 20,39

2019/00006 Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 54,51

2019/00009 Manexo paciente enfermidade inflamatoria 69,70

2020/00001 Escola de Saúde para cidadáns 99,77

2020/00003 Gatos extraordinarios Covid-19 89,81

2020/00004 Formación en ecografías 4,35

2020/00005 Twinning 0,00

2020/00006 Experiencias estratégicas de atención farmacéutica 90,91

2021/00001 Formación MIR 90,52

2021/00002 Pílula Cancro pulmón 100,00

2021/00003 III Congreso Cannabis 39,85

2021/00004 Coidadores de pacientes con enfermidades neurodexenerativas 0,00

2021/00006 Pílula  Formativa sobre Artrite Reumatoide 0,00

2021/00007 Boas prácticas en atención integrada da EPOC 90,25
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TRAMITACIÓN CONTABLE
A contabilidade pública foi recollendo os ingresos e gastos da Axencia,  así como a

actualización dos inventarios e presentación de declaracións fiscais e contas anuais.

TRAMITACIÓN DE INGRESOS E GASTOS

Ao  longo  de  todo  o  ano  enviouse  a  previsión  de  ingresos  propios  solicitada  pola

Consellería de Facenda no prazo estipulado.

En  canto  a  contabilización  das  transferencias  correntes  de  fondos  propios  libres

realizouse  cada mes  e  o  resto  a  medida  que se  foi  certificando o gasto  executado  e  a

Consellería de Sanidade e o Sergas realizaron as transferencias de financiación.

Así mesmo, o Servizo de Xestión validou facturas e contabilizou as indemnizacións por

razón  de  servizo,  colaboracións  nas  actividades  formativas  e  o  resto  de  facturas  das

diferentes áreas, unidades ou servizos.

XESTIÓN DE INVENTARIOS

 O Servizo de Xestión actualiza ao longo do ano as altas e baixas de inventario.

FISCALIDADE

No ano 2021 tramitouse a presentación telemática a AEAT nos prazos estipulados.

ELABORACIÓN DE CONTAS ANUAIS

As  contas  anuais  da  Axencia  con  informe  favorable  sin  salvedades  da  empresa

auditora, correspondentes ao ano 2020, foron aprobadas o 28 de xuño de 2021.
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3. XESTIÓN DE PERSOAL E ADMINISTRATIVA

En  relación  co  obxectivo  operativo  6.2:  “Xestión  de  persoal  e  administrativa”,  as

actuacións desenvolvidas foron dúas:

 Xestión de persoal,  nóminas,  xestión de expedientes  de  contratación de persoal,

control horario, tramitación de permisos, vacacións e baixas.

 Contratación administrativa e convenios de colaboración empresarial.

XESTIÓN DE PERSOAL E ADMINISTRATIVA
Ao longo do ano 2021 aportáronse os informes requiridos pola Consellería de Facenda

sobre persoal.

Así mesmo, tramitáronse os expedientes de contratación de persoal: 11 altas (6 de

persoal estatutario, 0 de persoal funcionario e 5 de persoal laboral) e 8 baixas (6 de persoal

estatutario,  1  de persoal  funcionario  e 1  de persoal  laboral),  e  os permisos,  vacacións e

licenzas de todos os traballadores e traballadoras das diferentes áreas, unidades e servizos

da  axencia.  Cabe  salientar  tamén  a  tramitación  de  11  solicitudes  na  modalidade  de

teletraballo.

107AXENCIA  GALEGA DE COÑECEMENTO EN SAÚDE | acis
Avda. Fernando de Casas Novoa, nº37 Portal A-B 1ºandar
CP 15707 Santiago de Compostela A Coruña
(0034)981555103 / email: acis@sergas.gal



CONVENIOS DE COLABORACIÓN
A continuación detállanse os convenios de colaboración asinados pola axencia no ano 

2021 para a financiación das súas actividades.

Táboa 4. Convenios de colaboración asinados por ACIS en 2021

Entidade
colaboradora Denominación convenio

Obxecto convenio Importe
económico

Data
sinatura

ASTRAZANECA
FARMACÉUTICA

SPAIN S.A.

Convenio  de  colaboración empresarial
entre a Axencia Galega para a Xestión
do  Coñecemento  en  Saúde  e
Astrazeneca  Farmacéutica  Spain  S.A.
para  a  realización  dunha  pílula
formativa E-learning sobre “Cancro de
pulmón” 

Colaboración  para
a  realización  da
pílula formativa E-
learning  sobre
“Cancro  de
pulmón” 

Ingreso
4.809,75 € 

15/04/2021

CONSELLERÍA
SANIDADE-

SERVIZO GALEGO
DE SAÚDE

Convenio  entre  a  Consellería  de
Sanidade - Servizo Galego de Saúde e a
Axencia  Galega  para  a  Xestión  do
Coñecemento  en  Saúde  para  a
modificación do réxime de libramento
das  transferencias  correntes  de
financiamento

Establecemento
do  réxime  de
libramento  das
transferencias
correntes  de
financiamento

Sen achega
económica

06/05/2021

CONSELLERÍA
SANIDADE-

SERVIZO GALEGO
DE SAÚDE-

UNIVERSIDADE DA
CORUÑA

Convenio de colaboración entre
a  Consellería  de  Sanidade,  o  Servizo
galego  de  Saúde,  a  Axencia  Galega
para  a  Xestión  do  Coñecemento  en
Saúde e a Universidade da Coruña para
a realización de prácticas externas dos
estudos oficiais de Grao e Máster

Colaboración  para
a  realización  das
prácticas  externas
dos  estudos
oficiais  de  Grao  e
Máster

Sen achega
económica

19/05/2021

FUNDACIÓN
BIOMÉDICA

GALICIA SUR

Convenio  de  colaboración  entre  a
Axencia  Galega  para  a  Xestión  do
Coñecemento en Saúde e a Fundación
Biomédica  Galicia  Sur  para  a
realización de actividades de formación
do persoal

Colaboración  para
a  realización  de
actividades  de
formación  do
persoal

Sen achega
económica 

08/09/2021

FUNDACIÓN
PROFESOR NOVOA

SANTOS

Convenio  de  colaboración  entre  a
Axencia  Galega  para  a  Xestión  do
Coñecemento en Saúde e a Fundación
Profesor  Novoa  Santos  para  a
realización de actividades de formación
do persoal

Colaboración  para
a  realización  de
actividades  de
formación  do
persoal

Sen achega
económica 

09/09/2021

FUNDACIÓN
INSTITUTO DE

INVESTIGACIÓN
SANITARIA DE
SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Convenio  de  colaboración  entre  a
Axencia  Galega  para  a  Xestión  do
Coñecemento en Saúde e a Fundación
Instituto de Investigación Sanitaria  de
Santiago de Compostela (FIDIS) para a
realización de actividades de formación
do persoal

Colaboración  para
a  realización  de
actividades  de
formación  do
persoal

Sen achega
económica 

17/09/2021

GALAPAGOS
BIOPHARMA SPAIN

Convenio  de  colaboración  empresarial
entre a Axencia Galega para a Xestión

Colaboración  para
a  realización  das

Ingreso 15/10/2021
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Entidade
colaboradora Denominación convenio

Obxecto convenio Importe
económico

Data
sinatura

S.L.U.

do Coñecemento en Saúde e Galápagos
Biopharma  Spain  S.L.U.  para  a
organización  da  actividade  pílulas
formativas e informativas sobre Artrite
Reumatoide

pílulas  formativas
e  informativas
sobre  Artrite
Reumatoide

6.930,00 €

BOEHRINGER
INGELHEIM
ESPAÑA S.A.

Convenio  de  colaboración  empresarial
entre a Axencia Galega para a Xestión
do  Coñecemento  en  Saúde  e
Boehringer Ingelheim España S.A. para
a  organización  da  actividade  de
identificación  de  boas  prácticas  en
Atención Integrada da EPOC

Colaboración  para
a  realización  da
actividade  de
identificación  de
boas  prácticas  en
Atención
Integrada da EPOC

Ingreso

7.240,00 €
18/10/2021

CONSELLERÍA
SANIDADE-

SERVIZO GALEGO
DE SAÚDE-

TECNOLOXÍAS
PLEXUS S.L., INSATI
INNOVACIÓN S.L. E
INFORHOUSE S.L.

Convenio  de  colaboración  entre  a
Consellería  de  Sanidade,  O  Servizo
Galego  de  Saúde,  a  Axencia  Galega
para  a  Xestión  do  Coñecemento  en
Saúde e Tecnoloxías Plexus S.L., Insati
Innovación S.L. e Inforhouse S.L. para a
participación no Living Lab de Ourense
da  Rede  de  Living  Labs  de  Saúde  de
Galicia (LABSAÚDE)

Colaboración  para
a  participación  no
Living  Lab  de
Ourense  da  Rede
de Living  Labs  de
Saúde  de  Galicia
(LABSAÚDE)

Sen achega
económica 

09/11/2021

CONSELLERÍA
SANIDADE-

SERVIZO GALEGO
DE SAÚDE-

CUSTOM IMPLANS
S.L.

Convenio  de  colaboración  entre  a
Consellería  de  Sanidade,  O  Servizo
Galego  de  Saúde,  a  Axencia  Galega
para  a  Xestión  do  Coñecemento  en
Saúde  e  Custom  Implans  S.L.  para  a
participación no Living Lab de Ourense
da  Rede  de  Living  Labs  de  Saúde  de
Galicia (LABSAÚDE)

Colaboración  para
a  participación  no
Living  Lab  de
Ourense  da  Rede
de Living  Labs  de
Saúde  de  Galicia
(LABSAÚDE)

Sen achega
económica 

09/11/2021

CONSELLERÍA
SANIDADE-

SERVIZO GALEGO
DE SAÚDE-

PSICOLOGÍA
VIRTUAL S.L.U.

Convenio  de  colaboración  entre  a
Consellería  de  Sanidade,  O  Servizo
Galego  de  Saúde,  a  Axencia  Galega
para  a  Xestión  do  Coñecemento  en
Saúde e Psicología Virtual S.L.U. para a
participación no Living Lab de Ourense
da  Rede  de  Living  Labs  de  Saúde  de
Galicia (LABSAÚDE)

Colaboración  para
a  participación  no
Living  Lab  de
Ourense  da  Rede
de Living  Labs  de
Saúde  de  Galicia
(LABSAÚDE)

Sen achega
económica 

09/11/2021

CONSELLERÍA
SANIDADE-

SERVIZO GALEGO
DE SAÚDE-

LINCBIOTECH S.L.

Convenio  de  colaboración  entre  a
Consellería  de  Sanidade,  O  Servizo
Galego  de  Saúde,  a  Axencia  Galega
para  a  Xestión  do  Coñecemento  en
Saúde  e  Lincbiotech  S.L.  para  a
participación no Living Lab de Ourense
da  Rede  de  Living  Labs  de  Saúde  de
Galicia (LABSAÚDE)

Colaboración  para
a  participación  no
Living  Lab  de
Ourense  da  Rede
de Living  Labs  de
Saúde  de  Galicia
(LABSAÚDE)

Sen achega
económica 

09/11/2021

CONSELLERÍA
SANIDADE-

SERVIZO GALEGO
DE SAÚDE-
QUBIOTECH

HEALTH
INTELLIGENCE S.L.

Convenio  de  colaboración  entre  a
Consellería  de  Sanidade,  O  Servizo
Galego  de  Saúde,  a  Axencia  Galega
para  a  Xestión  do  Coñecemento  en
Saúde e Qubiotech Health Intelligence
S.L. para a participación no Living Lab
de Ourense da Rede de Living Labs de
Saúde de Galicia (LABSAÚDE)

Colaboración  para
a  participación  no
Living  Lab  de
Ourense  da  Rede
de Living  Labs  de
Saúde  de  Galicia
(LABSAÚDE)

Sen achega
económica 

09/11/2021

CONSELLERÍA
SANIDADE-

Convenio  de  colaboración  entre  a
Consellería  de  Sanidade,  O  Servizo

Colaboración  para
a  participación  no

Sen achega
económica 

09/11/2021
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Entidade
colaboradora Denominación convenio

Obxecto convenio Importe
económico

Data
sinatura

SERVIZO GALEGO
DE SAÚDE-EQUIPO

DE
REHABILITACIÓN

AXÓN S.C.P.

Galego  de  Saúde,  a  Axencia  Galega
para  a  Xestión  do  Coñecemento  en
Saúde e Equipo de rehabilitación Axón
S.C.P. para a participación no Living Lab
de Ourense da Rede de Living Labs de
Saúde de Galicia (LABSAÚDE)

Living  Lab  de
Ourense  da  Rede
de Living  Labs  de
Saúde  de  Galicia
(LABSAÚDE)

CONSELLERÍA
SANIDADE-

SERVIZO GALEGO
DE SAÚDE-USC

Convenio  de  colaboración  entre  a
Consellería  de  Sanidade,  O  servizo
Galego de Saúde a Axencia Galega para
a Xestión do Coñecemento en Saúde e
a  Universidade  de  Santiago  de
Compostela  para  a  realización  de
prácticas externas dos estudos oficiais
de grao e máster

Colaboración  para
a  realización  das
prácticas  externas
dos  estudos
oficiais  de  Grao  e
Máster

Sen achega
económica 

05/11/2021

CONSELLERÍA
SANIDADE-

SERVIZO GALEGO
DE SAÚDE-

UNIVERSIDADE
NACIONAL DE
EDUCACIÓN A

DISTANCIA

Convenio  de  colaboración  entre  a
Consellería  de  Sanidade,  O  servizo
Galego de Saúde a Axencia Galega para
a Xestión do Coñecemento en Saúde e
a Universidade Nacional de Educación a
Distancia  para  a  realización  de
prácticas externas dos estudos oficiais
de grao e máster

Colaboración  para
a  realización  das
prácticas  externas
dos  estudos
oficiais  de  Grao  e
Máster

Sen achega
económica 

29/11/2021
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4. CANLES DE COMUNICACIÓN EN INTERNET
E DATOS DE CONTACTO

ACIS dispón das seguintes canles de comunicación en Internet:

- Web: https://acis.sergas.gal/

- Redes sociais: 

 Facebook: acis.sergas 

 LinkedIn: acis.sergas

 Twitter: ACIS_sergas

 Youbube: ACIS Teleformación

Axencia de Coñecemento en Saúde - ACIS

Avda. Fernando de Casas Novoa, nº 37. Edificio CNL. Portal A-B. 1º andar.

San Lázaro, CP 15707, Santiago de Compostela. A Coruña

Dirección de email: acis@sergas.es

Teléfono: (00 34) 981 555 103
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