
 
 

 
RESOLUCIÓ per la qual es designen les unitats de l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron (1), l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona amb l’Hospital Clínic de 
Barcelona (2), i la Fundació Puigvert amb l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(3) com a unitats d’expertesa clínica (UEC) en malalties minoritàries renals  

D’acord amb la Instrucció 12/2015 del Servei Català de la Salut (CatSalut), de modificació de 
la Instrucció 12/2014, i en aplicació de la Resolució del director del CatSalut d’1 d’agost de 
2018, el CatSalut ha de portar a terme el procediment de designació de les unitats 
d’expertesa clínica (UEC) en malalties minoritàries a Catalunya. 

Mitjançant la Convocatòria 02/2018 es va obrir la selecció de les UEC en malalties 
minoritàries renals. Aquesta Convocatòria es va anunciar públicament al web del CatSalut.   

Vist l’informe-proposta emès per la Comissió de Valoració Tècnica de Malalties Minoritàries 
(CVTMM) del CatSalut, a partir de l’informe d’avaluació realitzat per l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), i d’acord amb el Manual de valoració tècnica de 
les UEC en malalties minoritàries i les Normes de funcionament de la CVTMM.  

En exercici de les facultats que em confereixen els articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, de 9 
de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya,  

Resolc: 

Designar per a la Convocatòria 02/2018, com a unitats d’expertesa clínica (UEC) en 
malalties minoritàries renals en l’àmbit de Catalunya, tres unitats dels centres següents: 
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona amb l’Hospital 
Clínic de Barcelona, i la Fundació Puigvert amb l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

Les unitats designades formen la xarxa d’UEC (XUEC) en malalties minoritàries renals en 
l’àmbit de Catalunya. 

En les taules annexes es defineixen les UEC designades per a cadascuna de les àrees de la 
Convocatòria, tant en l’àmbit pediàtric com en el d’adults. 
 

Aquesta Resolució té efectes a partir de l’endemà de la seva signatura. 

Barcelona, 1 de febrer de 2019. 

 
 

 
 
Adrià Comella i Carnicé 
Director del Servei Català de la Salut 
 

  

 



 
 

Annex 1. Taula de les UEC pediàtriques per a l’àrea d’expertesa 
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 1. Glomerulars complexes 
2. Nefropatia intersticial d’origen immune 
3. Glomerulopaties hereditàries 
4. Tubulopaties 
5. Microangiopaties trombòtiques 
6. Hipoplàsia/displàsia renal 
7. Anomalies congènites del ronyó i del tracte urinari (CAKUT) 
8. Malaltia renal displàstica autosòmica dominant 
9. Hipertensió renovascular infantil 

1. HSJD i HUVH 
2. No aplica 
3. HSJD i HUVH 
4. HSJD i HUVH 
5. HSJD i HUVH 
6. HSJD i HUVH 
7. HSJD, HUVH i FP-HSCSP  
8. No aplica 
9. HSJD i HUVH 

HSJD: Hospital Sant Joan de Déu. 
HUVH: Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
FP-HSCSP: Fundació Puigvert amb l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

Annex 2. Taula de les UEC d’adults per a l’àrea d’expertesa 
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 1. Glomerulars complexes 
2. Nefropatia intersticial d’origen immune 
3. Glomerulopaties hereditàries 
4. Tubulopaties 
5. Microangiopaties trombòtiques 
6. Hipoplàsia/displàsia renal 
7. Anomalies congènites del ronyó i del tracte urinari (CAKUT) 
8. Malaltia renal displàstica autosòmica dominant 
9. Hipertensió renovascular infantil 

1. Sense designació 
2. FP-HSCSP, HUVH i HCB 
3. FP-HSCSP, HUVH 
4. FP-HSCSP 
5. FP-HSCSP, HUVH i HCB 
6. FP-HSCSP i HUVH 
7. No aplica 
8. FP-HSCSP i HUVH 
9. No aplica 

FP-HSCSP: Fundació Puigvert amb l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
HUVH: Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
HCB: Hospital Clínic de Barcelona. 

 


