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Convocatòria d’unitats d’expertesa clínica (UEC) en malalties minoritàries (MM) 

Codi de la convocatòria 

01/2020 

Grup temàtic d’MM 

XUEC en malalties immunitàries: àrea de malalties autoinflamatòries 

1. Introducció 

La Comissió Europea de Salut Pública defineix les malalties minoritàries (MM) com a "malalties 

crònicament debilitants o que amenacen la vida, que tenen una prevalença tan baixa que 

requereixen d’esforços combinats per al seu tractament”. Són entitats clíniques molt 

heterogènies, multisistèmiques i cròniques, que necessiten d'abordatges multidisciplinaris. La 

prevalença d’MM a Europa s’ha definit com a menor d'1 en 2.000 persones. 

La Instrucció 12/2014 del Servei Català de la Salut (CatSalut) estableix el desenvolupament i 

la implantació del model d’atenció a les MM a Catalunya i l’ordenació del mapa d’unitats 

d’expertesa clínica (UEC) per a MM. En l’annex 2 de l’esmentada Instrucció s’especifiquen els 

requeriments generals per a la denominació de les UEC a Catalunya. La identificació de les 

UEC es realitza mitjançant el procediment de designació que ha establert el CatSalut a través 

d’una resolució, i que s’inicia amb l’anunci de la convocatòria de designació de xarxes d’UEC 

per a un grup temàtic d’MM. Les UEC designades per a l’atenció d’un mateix grup de malalties 

minoritàries formen una xarxa d’UEC (XUEC). 

El model d’atenció a les MM de Catalunya i la designació de XUEC per a grups temàtics d’MM 

s’està desplegant en línia amb l’estratègia de xarxes de referència europees (European 

Reference Networks –ERN–) en malalties minoritàries i complexes. 

2. Malalties minoritàries immunitàries: àrea de malalties autoinflamatòries 

El CatSalut ha identificat com a grup temàtic d’MM les malalties minoritàries immunitàries. Es 

tracta d’un grup temàtic molt ampli que es divideix en tres àrees principals: 

 immunodeficiències primàries; 

 malalties autoinflamatòries, i 

 malalties autoimmunitàries sistèmiques. 

La present convocatòria té per objectiu l’abordatge de l’àrea de les malalties autoinflamatòries 

dins de la XUEC en malalties immunitàries.  

Els trastorns autoinflamatoris són un grup de malalties que, en les seves formes més pures, es 

manifesten com a febres recurrents, altes respostes en fase aguda i una proclivitat per a 

inflamació de la pell, les articulacions, les superfícies seroses i altres afectacions d’òrgans, 

inclòs el sistema nerviós. El sistema immunitari innat té un paper fisiopatològic principal en 

aquest tipus de trastorns que manquen de les característiques clàssiques de malalties 

autoimmunitàries, com ara titulacions elevades d’autoanticossos. Entre les malalties 
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autoinflamatòries s’inclouen trastorns amb un patró d’herència mendeliana i d’altres amb una 

base genètica més complexa (poligènica), o sense patró genètic reconegut.  

En l’annex 1 d’aquest document es detallen les entitats que formen aquest grup temàtic de 

malalties autoinflamatòries, que han estat agrupades per la present convocatòria en les 

subàrees següents: 

Malalties autoinflamatòries 

1. Síndromes hereditàries de febre periòdica  

2. Malaltia de Still 

3. Síndromes autoinflamatòries piogèniques 

4. Síndromes de febre periòdica poligèniques 

5. Altres malalties autoinflamatòries menys prevalents 

6. Síndrome autoinflamatòria indiferenciada, no especificada o sense causa coneguda  

 

La Sol·licitud es pot presentar per al conjunt d’àrees identificades en la convocatòria o 

únicament per aquella o aquelles àrees per a les quals el sol·licitant vol optar a ser reconegut 

com a UEC, i tant per a l’edat pediàtrica (< 18 anys) com per a l’edat adulta. En emplenar la 

Sol·licitud, cal explicitar el responsable de cadascuna de les àrees i identificar el coordinador de 

la UEC. 

3. Criteris que han de complir els centres que vulguin participar en la convocatòria  

Els requeriments generals definits en l’annex 2 de la Instrucció 12/2014 del CatSalut es 

concreten, per al grup de malalties minoritàries objecte d’aquesta convocatòria, en els criteris 

següents que han de complir els centres que opten a ser designats com a UEC. La seva 

definició ha estat treballada en col·laboració amb un equip d’experts en l’atenció i el tractamen t 

de malalties neuromusculars de les diferents àrees. 

3.1. Equip multidisciplinari 

L’equip multidisciplinari ha d’estar format per aquells professionals necessaris per garantir una 

atenció integral, de qualitat i experta a la persona afectada. En l’annex 2 d’aquest document es 

detalla la composició mínima de membres de l’equip multidisciplinari bàsic (imprescindible) i 

complementari (opcional a tenir en compte) que han d’acreditar els centres per poder optar a 

ser designats com a UEC. 

3.2. Activitat 

En malalties que es caracteritzen per tenir una molt baixa prevalença és de gran importància 

assolir una notable experiència i aptitud clínica. La manera internacionalment acceptada de 

mesurar aquesta experiència és quantificant la casuística acumulada de cada centre. 

En l’annex 3 d’aquest document es detallen el nombre mínim de casos nous i de seguiments 

anuals que ha d’acreditar haver visitat el centre que opta a la designació d’UEC (mitjana dels 
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darrers 3 anys). Per a aquest càlcul, només es poden considerar les persones ateses residents 

a Catalunya (persones amb CIP). 

3.3. Procediments i equipament 

Els procediments i l’equipament enumerats en l’annex 4 d’aquest document són els mínims 

imprescindibles que ha de garantir la UEC per al diagnòstic, tractament i/o seguiment de les 

malalties objecte d’aquesta convocatòria. 

3.4. Altres criteris a considerar 

En cas que s’hagi considerat oportú afegir criteris addicionals que s’hagin de tenir en compte 

per a aquest grup de malalties minoritàries, s’especifiquen en l’annex 5 d’aquest document. 

4. Terminis de la convocatòria 

En data 17 de novembre de 2020 el CatSalut anuncia la convocatòria per designar les UEC en 

l’àrea de malalties autoinflamatòries dins de la XUEC en malalties immunitàries a Catalunya. La 

data límit per presentar la documentació requerida per optar a ser UEC per a aquest grup d’MM 

finalitza el dia 16 de desembre de 2020. 

Per participar en la convocatòria cal seguir el procediment detallat al web del CatSalut, a 

l’apartat de professionals, dins de la informació sobre les xarxes d’unitats d’expertesa clínica 

(XUEC) en malalties minoritàries. 

5. Documentació a presentar 

5.1. El formulari Llistat de verificació de la sol·licitud de reconeixement d’unitats d'expertesa 

clínica (UEC) en malalties minoritàries (MM). 

5.2. El formulari Sol·licitud de reconeixement d’unitats d’expertesa clínica (UEC) en 

malalties minoritàries (MM).  

Cal tenir present que si la unitat sol·licitant és el resultat de l’aliança de més d’un 

centre, aquests centres han d’emplenar i signar conjuntament la Sol·licitud esmentada, 

sempre que no es tracti d’una aliança entre un centre de pediatria i un d’adults, en què 

cal presentar dos formularis independents de Sol·licitud (tot i que en la primera pàgina 

de la Sol·licitud es faci constar l’aliança). 

5.3. Tots els documents que s’han citat en la Sol·licitud de reconeixement d’unitats 

d’expertesa clínica. En referència curriculum vitae (CV) de cadascun dels membres de 

l’equip multidisciplinari, els tipus de format acceptats són els següents: 

 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU): CV en català. 

 Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia: curriculum vitae normalitzat 

(CVN) en castellà. 

 ERN: CV en anglès. 

https://catsalut.gencat.cat/
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La unitat sol·licitant ha de lliurar la documentació següent per correu electrònic, a l’adreça 

malalties.minoritaries@catsalut.cat, o a través del registre d’entrada de la seu corporativa del 

CatSalut, (Edifici Olímpia, travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona; horari de 

Registre de dilluns a divendres, de 9 a 14 h). Alternativament, també es pot presentar a les 

seus de les regions sanitàries. 

És possible lliurar tota la documentació en un dispositiu d’emmagatzematge de dades (memòria 

USB). 

6. Ponderació dels àmbits i dels criteris 

Al Manual de valoració de les UEC en MM es pot trobar explicitada la metodologia d’avaluació i 

ponderació dels àmbits i criteris especificats a la Sol·licitud. 

Signada digitalment el 17 de novembre de 2020 

Xènia Acebes Roldán 

Directora de l’Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut   

mailto:malalties.minoritaries@catsalut.cat
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Autoria i col·laboracions 

Programa de malalties minoritàries del CatSalut 

Òrgan tècnic de coordinació 

Cristina Mallol 

Roser Francisco 

Olimpia Garcia 

Laia Benito 

 

Experts clínics (per ordre alfabètic) 

Jordi Antón. Servei de Pediatria. Unitat de Reumatologia Pediàtrica. Hospital Sant Joan de 

Déu.  

Juan Ignacio Aróstegui. Servei d’Immunologia. Hospital Clínic de Barcelona. 

Segundo Bujan. Servei de medicina interna. Hospital Universitari Vall d'Hebron 

José Hernández. Servei de malalties autoimmunes. Hospital Clínic de Barcelona. 

Estibaliz Iglesias. Servei de Pediatria. Unitat de Reumatologia Pediàtrica. Hospital Sant Joan de 

Déu.  

Maria Méndez. Servei de Pediatria. Unitat de Malalties Infeccioses i Immunologia Clínica. 

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 

Estefania Moreno. Servei de Pediatria. Unitat de Reumatologia Pediàtrica. Hospital Universitari 

Vall d'Hebron 

Ricardo Pujol. Servei d’Immunologia. Hospital Universitari Vall d'Hebron. 

Judith Sánchez-Manubens. Servei de Pediatria. Unitat de Reumatologia Pediàtrica. Hospital 

Parc Taulí de Sabadell. 

Xavier Solanich. Servei de Medicina Interna. Hospital Universitari de Bellvitge. 

Jordi Yagüe. Servei d’Immunologia. Hospital Clínic de Barcelona. 
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Annex 1. Malalties incloses en les diferents subàrees identificades en l’àrea de 
malalties autoinflamatòries (dins del grup temàtic de la XUEC en malalties 
immunitàries) 

Nom subàrea Nom malaltia minoritària  

1.Síndromes hereditàries de febre 

periòdica  

(ORPHA 324924) 

Febre mediterrània familiar (FMF) 

Deficiència de mevalonat-cinasa (DMC) 

Acidúria mevalònica 

Síndrome d'hiper-IgD (síndrome d'hiperimmunoglubulinèmia D) 
(síndrome HIDS) 

Síndrome TRAPS (síndrome periòdica associada al receptor del factor de 
necrosi tumoral) 

Malaltia autoinflamatòria associada a NLRP12 

Síndromes periòdiques associades a la criopirina (CAPS) (criopirinopaties) 

Síndrome autoinflamatòria familiar induïda pel fred (FCAS) (urticària 
familiar induïda pel fred) 

Síndrome de Muckle-Wells (SMW) 

Síndrome CINCA/NOMID (NOMID: malaltia inflamatòria 
multisistèmica d'inici neonatal) 

2. Malaltia de Still  

(ORPHA 85414) 

Artritis idiopàtica juvenil sistèmica 

Malaltia de Still de l'adult 

3. Síndromes autoinflamatòries 

piogèniques  

(ORPHA 324927) 

Malalties autoinflamatòries de l'os: 

Osteomielitis crònica multifocal recurrent (CRMO) 

Síndrome amb sinovitis, acne, pustulosi, hiperostosi i osteïtis (síndrome 
SAPHO) 

Síndrome PAPA (síndrome d'artritis piògena, piodèrmia gangrenosa i acne) 

Síndrome DITRA (deficiència de l'antagonista del receptor d'IL-36) 

Síndrome de Majeed 

Síndrome d'hiperzincèmia i hipercalprotectinèmia (síndrome associada a 
PSTPIP1 amb proteïnèmia mieloide o síndrome PAMI) 

4. Síndromes de febre periòdica 

poligèniques  

(ORPHA 102237) 

Síndrome PFAPA (síndrome de febre periòdica, estomatitis aftosa, faringitis i 
adenitis laterocervical) 

Síndrome de Schnitlzler 

5. Altres malalties 

autoinflamatòries menys 

prevalents  

 

Colitis d'inici precoç per deficiència d'IL-10 

Deficiència del receptor del factor de creixement epidèrmic (EGFR) 

Deficiència de LACC1 

Deficiència de POLA1 

Deficiència de TRNT1 

Síndrome DIRA (deficiència de l'antagonista del receptor d'IL-1) 

Síndrome COPA (síndrome per mutacions en el gen COPA o síndrome de 
malaltia pulmonar intersticial autoimmune i artritis) 

Malaltia autoinflamatòria per mutacions al gen NLRC4 

Haploinsuficiència d'A20 

Querubisme 

Síndrome APLAID (síndrome autoinflamatòria amb deficiència d'anticossos i 
desregulació immunitària associada al gen PLCG2) 

Síndrome PLAID (síndrome de deficiència d'anticossos i desregulació 
immunitària associades al gen PLCG2) 

Síndrome CANDLE (síndrome de dermatosi neutrofílica atípica, lipodistròfia i 
temperatura elevada) 

Síndrome SAVI (vasculopatia associada a STING1 d'inici a la infància) 
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Síndrome d'Aicardi-Goutières (SAG) 

Urticària vibratòria 

CAMPS (psoriasi pustular per mutació en el gen CARD14) 

Deficiència d'HOIL1 (síndrome autoinflamatòria amb infecció bacteriana 
piogènica i amilopectinosi) 

Síndrome H (mutacions en el gen SLC29A3) 

Artritis granulomatosa pediàtrica 

Sarcoïdosi d'inici precoç 

Síndrome de Blau 

6. Síndrome autoinflamatòria indiferenciada, no especificada o sense causa coneguda 

(ORPHA 251332) 

 

Nota 1. Es preveu la possible incorporació d’altres malalties minoritàries o complexes no 

incloses en la taula relacionades amb les subàrees objecte d’atenció d’aquesta convocatòria. 
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Annex 2. Nombre mínim de professionals de l’equip multidisciplinari bàsic i 

complementari amb experiència en malalties autoinflamatòries 

Professionals de l’equip multidisciplinari bàsic1
 

Adults 
(nombre de 

professionals) 

Pediatria 
(nombre de 

professionals) 

Especialista amb experiència acreditada en malalties autoinflamatòries 

(normalment pediatre/a, internista, reumatòleg/òloga, etc.) 

2 2 

Dermatòleg/òloga especialista en malalties autoinflamatòries 1 1 

Infermer/a en hospital de dia 1 1 

Especialista amb experiència acreditada en immunogenètica 1 1 

Gestor/a de cas 1 1 

Psicòleg/òloga 1 1 

Treballador/a social 1 1 

Professionals de l’equip multidisciplinari complementari2
 

Adults 
(nombre de 

professionals) 

Pediatria 
(nombre de 

professionals) 

Genetista clínic/a (consell genètic) 1 1 

Coordinador/a de la transició nen-adult 1 1 

Professional de la unitat de cures intensives 1 1 

1 
Composició de professionals que han d’estar presents en el nucli de l’equip multidisciplinari per tal de 

garantir una atenció integral, de qualitat i experta a les persones afectades. 

2 
Professionals que és convenient que formin part de l’equip, però que no es consideren determinants en 

la composició mínima exigible. 

Nota 1. Es recorda que un mateix professional pot tenir més d’una funció dins l’equip. 

Nota 2. Atès que no existeixen les subespecialitats pediàtriques, els professionals de pediatria 

han d’acreditar expertesa en l’àrea indicada.  
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Annex 3. Activitat mínima anual requerida per a pediatria (< 18 anys), per a adults, 

o bé per al conjunt de pediatria i adults 

 Adults Pediatria 

Àrees 
Casos nous 

(mitjana darrers 
3 anys) 

Casos en 
seguiment 

(mitjana darrers 
3 anys) 

Casos nous 
(mitjana darrers 

3 anys) 

Casos en 
seguiment 

(mitjana darrers 
3 anys) 

Malalties autoinflamatòries  15 65 30 200 

Nota 1. Les N indicades fan referència a les persones ateses residents a Catalunya (persones 

amb CIP) i han de reflectir la mitjana dels darrers tres anys vençuts (2017, 2018 i 2019). L’N 

d’activitat de persones no residents s’ha d’emplenar en la Sol·licitud i es té en compte en 

l’avaluació, però no es preveu en els mínims d’activitat.  

Nota 2. En emplenar la Sol·licitud, s’ha d’explicitar el nombre de casos per subàrea. 
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Annex 4. Llistat de procediments i equipament mínim imprescindible per a 

l’atenció de les malalties objecte de la UEC 

Procediments diagnòstics/terapèutics 
Adults 
(nombre 
mínim) 

Pediatria 
(nombre 
mínim) 

Capacitat de fer estudis genètics complexos: PCR, Sanger, NGS, etc. 

(acreditació ISO o similar) 
Disponible 

Servei de farmàcia ambulatòria Disponible 

Equipament 
Adults 
(nombre 
mínim) 

Pediatria 
(nombre 
mínim) 

Hospital de dia 1 1 

Consultes externes específiques per als pacients amb malalties 

autoinflamatòries 
1 1 

Laboratori d’immunologia equipat (acreditació ISO o similar) 1 

Accés a biobanc en funcionament (traçable)* 1 

Accés a assessorament genètic 

Accés a equips consultors (UFISS) i/o unitats de complexitat i atenció al final de la vida 

*En cas que la unitat sol·licitant no disposi de biobanc propi, ha d’acreditar que n’està utilitzant un 
transcorreguts dos anys de la designació UEC. 
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Annex 5. Altres criteris a considerar 

 Publicació de, com a mínim, cinc articles indexats d’àmbit nacional o internacional en els 

darrers tres anys. 

 Participació, com a mínim, en tres assaigs clínics i/o projectes competitius durant els últims 

tres anys. 

 




