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Convocatòria d’unitats d’expertesa clínica (UEC) en malalties minoritàries (MM) 
Codi de la convocatòria 

02/2019 

Grup temàtic d’MM 

XUEC en malalties immunitàries: àrea d’immunodeficiències primàries 

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 d’immunodeficiències primàries 

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 immunodeficiències 

primàries dins de la XUEC en malalties immunitàries.  

Les immunodeficiències són un grup de malalties d’origen genètic produïdes per reducció o 

desviament en la quantitat o funcionalitat dels diferents mecanismes implicats en la resposta 

immunitària. Els pacients amb immunodeficiències primàries presenten major predisposició a 

infeccions de gravetat variable que poden tenir conseqüències molt greus si no es tracten 

adequadament. A més de la recurrència d’infeccions, poden presentar quadres 

d’autoimmunitat, al·lèrgia i neoplàsies de manera més freqüent. 

                                                      
 El text consolidat d’aquesta Instrucció es va aprovar mitjançant la Instrucció 12/2015 del CatSalut. 



 
 

 2/14 

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

d’immunodeficiències primàries, que han estat agrupades per la present convocatòria en les 

subàrees següents: 

Immunodeficiències primàries 

1. Immunodeficiències combinades 

2. Immunodeficiències combinades amb troballes associades o sindròmiques 

3. Deficiències predominantment d'anticossos 

4. Malalties per desregulació immunitària 

5. Defectes congènits del nombre de fagòcits, funció o d’ambdós 

6. Defectes a la immunitat innata 

7. Dèficits del complement 

8. Immunodeficiències inclassificables 

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 tractament 

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 

darrers 3 anys). Per a aquest càlcul, només es poden considerar les persones ateses residents 

a Catalunya (persones amb CIP). 
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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 2 de setembre de 2019 el CatSalut anuncia la convocatòria per designar les UEC en 

l’àrea d’immunodeficiències primàries 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 2 d’octubre de 2019. 

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. 

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 

https://catsalut.gencat.cat/
mailto:malalties.minoritaries@catsalut.cat
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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 2 de setembre de 2019 

Marta Chandre Jofré 

Subdirectora del Servei Català de la Salut   
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Autoria i col·laboracions 

Programa de malalties minoritàries del CatSalut 

Òrgan tècnic de coordinació 

Roser Francisco 

Cristina Mallol 

Olimpia Garcia 

 

Experts clínics (per ordre alfabètic) 

Laia Alsina. Servei de Pediatria. Unitat d’Immunologia Clínica i Immunodeficiències Primàries. 

Hospital Universitari Sant Joan de Déu.  

Manel Juan. Servei d’Immunologia. Hospital Clínic de Barcelona 

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

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 

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

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

Pere Soler. Servei de Pediatria. Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències. Hospital 

Universitari Vall d'Hebron.  
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Annex 1. Malalties incloses en les diferents subàrees identificades en l’àrea 
d’immunodeficiències primàries (dins del grup temàtic de la XUEC en malalties 
immunitàries) 

Nom subàrea Nom malaltia minoritària  

1. Immunodeficiències 

combinades 

Deficiència d'adenosina-desaminasa (ADA) 

Deficiència de BCL10 

Deficiència de CARD11 

Deficiència de CD3d 

Deficiència de CD3e 

Deficiència de CD3g 

Deficiència de CD3z 

Deficiència de CD40 

Deficiència de CD40L 

Deficiència de CD45 (PTPRC)   

Deficiència de CD8 

Immunodeficiència combinada de Cernunnos 

Immunodeficiència combinada amb causa genètica desconeguda o no 
registrada 

Deficiència de coronina-1A 

Deficiència de CTPS1  

Deficiència de DCLRE1C (Artemis)  

Deficiència de DNA-ligasa I 

Deficiència de DNA-ligasa IV  

Deficiència de DNA-PKcs 

Deficiència de DOCK8  

Deficiència de cadena gamma (IL-2RG) 

Deficiència d’IKBKB  

Deficiència d’IL-21R 

Deficiència d’IL-7Ra  

Deficiència de JAK3 

Deficiència d’LCK 

Deficiència de MAGT1  

Deficiència de MALT1 

Deficiència d’MHC de classe I 

Deficiència d’MHC de classe II 

Deficiència d’MST1 (STK4)  

Síndrome d'Omenn 

Deficiència d’OX40 

Deficiència de purina-nucleòsid-fosforilasa (PNP)  

Deficiència de RAG1 

Deficiència de RAG2 

Disgènesi reticular (deficiència d’AK2) 

Deficiència de RhoH 

Tipus desconegut d’immunodeficiència combinada greu (SCID) 

Deficiència de TCRa  

Deficiència d’UNC119  

Deficiència de ZAP-70   

2. Immunodeficiències 

combinades amb troballes 

associades o sindròmiques 

Ataxiatelangièctasi (ATM) 

Malaltia similar a l'ataxiatelangièctasi (ATLD) 

Síndrome de Bloom (BLM) 

Hipoplàsia cartílag-cabells (RMRP) 
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 Síndrome de CHARGE (CHD7) 

Síndrome de Còmel-Netherton (SPINK5)  

Síndrome de DiGeorge (TBX1) (22q11)  

Disqueratosi congènita (DKC1, NHP2, NOP10, RTEL1, TERC, TERT, TINF2)  

Síndrome de FILS (POLE1)  

Malaltia venooclusiva hepàtica amb immunodeficiència (VODI) (SP110)  

Síndrome d'hiper-IgE AD STAT3 

Síndrome d’hiper-IgE AR 

Deficiència d’IKAROS 

Immunodeficiència amb inestabilitat centromèrica i anomalies facials (ICF) 

Immunodeficiència amb atrèsies intestinals múltiples 

Deficiència d’MCM4 

Deficiència d’MTHFD1 

Síndrome de ruptura de Nijmegen 

Deficiència d’ORAI-I 

Deficiència de PMS2 

Deficiència d’RNF168 

Síndrome de Schimke (SMARCAL1) 

Deficiència d’SLC46A1 

Deficiència d’STAT5b 

Deficiència d’STIM1 

Deficiència de TCN2 

Deficiència de Tyk2 

Deficiència del factor de transcripció d’hèlix alada (FOXN1) 

Deficiència de WIP (WIPF1) 

Síndrome de Wiskott-Aldrich (WAS) 

3. Deficiències 

predominantment d'anticossos 

 

PI3K-delta activat (PIK3CD)  

Agammaglobulinèmia de causa desconeguda o defecte genètic no registrat 

Deficiència de l'AID (AICDA) 

Deficiència del receptor BAFF (TNFRSF13C) 

Deficiència de BLNK (BLNK) 

Deficiència de BTK (BTK) 

Deficiència de CD19 

Deficiència de CD20  

Deficiència de CD21 

Deficiència de CD81 

Trastorns d'immunodeficiència comuna variable 

Deficiència del factor de transcripció E47 

Hiper-IgM de causa desconeguda o no registrada 

Hipogammaglobulinèmia de causa desconeguda o defecte genètic no registrat 

Deficiència d’ICOS 

Mutacions i delecions de la cadena pesant Ig 

Deficiència d’Iga (CD79A) 

Deficiència d’IgA amb subclasse IgG 

Deficiència d'Igb (CD79B) 

Deficiència aïllada de la subclasse d'IgG 

Deficiència de la cadena k 

Deficiència d’l5 

Deficiència d’LRBA 

Deficiència de la cadena pesant m 

Mielodisplàsia amb hipogammaglobulinèmia (monosomia 7, trisomia 8 o DKC) 
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Deficiència d’NFKB2 

Deficiència de PI3KR1 

PRKC δ (PRKDC) 

Deficiència selectiva d'IgA 

Insuficiència específica d'anticossos amb concentracions normals d'Ig i 
nombres normals de limfòcits B 

Deficiència de TACI (TNFRSF13B) 

Immunodeficiència amb timoma 

Hipogammaglobulinèmia transitòria de la infància amb nombres normals de 
limfòcits B 

Deficiència de TWEAK 

Deficiència d’UNG 

Síndrome WHIM (berrugues, hipogammaglobulinèmia, infeccions i mielocatexi) 
(CXCR4 GOF) 

4. Malalties per desregulació 

immunitària 

 

Deficiència d’ADAR1, AGS6 

Síndrome limfoproliferativa autoimmunitària (SLPA) amb causa genètica 
desconeguda o no registrada 

Síndrome limfoproliferativa autoimmunitària (SLPA)-caspasa 8 

Síndrome limfoproliferativa autoimmunitària (SLPA)-caspasa 10 

Síndrome limfoproliferativa autoimmunitària (SLPA)-FAS 

Síndrome limfoproliferativa autoimmunitària (SLPA)-FASLG 

APECED (APS-1), poliendocrinopatia autoimmunitària amb candidosi i distròfia 
ectodèrmica (AIRE) 

Mutacions de guany de funció de CARD11 

Deficiència de CD25 (IL2RA) 

Deficiència de CD27 

Síndrome de Chédiak-Higashi (LYST) 

Deficiència de FADD 

Síndrome de Griscelli tipus 2 (RAB27A) 

Síndrome de Hermansky-Pudlak tipus 2 (AP3B1) 

Limfohistiocitosi hemofagocítica (HLH) amb causa genètica desconeguda o no 
registrada 

Deficiència d’IL-10 

Deficiència d’IL-10Ra (IL10RA) 

Deficiència d’IL-10Rb (IL10RB) 

Desregulació immunitària amb autoimmunitat deguda a causes incertes o no 
registrades 

Síndrome d’IPEX (FOXP3) 

Deficiència d’ITCH 

Deficiència d’ITK 

Deficiència de perforina (FHL2) (PRF1) 

Deficiència de PRKC-delta 

Deficiència d’RNASEH2A, AGS4 

Deficiència d’RNASEH2B, AGS2 

Deficiència d’RNASEH2C, AGS3 

Deficiència d’SAMHD1, AGS5 

Deficiència d’SH2D1A (XLP1) 

Espondiloencondrodisplàsia amb desregulació immunitària (SPENCD) (ACP5) 

Deficiència d’STXBP2 / Munc18-2 (FHL5) 

Deficiència de sintaxina 11 (FHL4) 

Deficiència d’UNC13D / Munc13-4 (FHL3) 

Deficiència de XIAP (XLP2) (BIRC4) 
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5. Defectes congènits del 

nombre de fagòcits, funció o 

d’ambdós. 

 

Malaltia granulomatosa crònica (CGD) autosòmica recessiva – deficiència de 
phox p22 (CYBA) 

Malaltia granulomatosa crònica (CGD) autosòmica recessiva – deficiència de 
phox p40 (NCF4) 

Malaltia granulomatosa crònica (CGD) autosòmica recessiva – deficiència de 
phox p47 

Malaltia granulomatosa crònica (CGD) autosòmica recessiva – deficiència de 
phox p67 (NCF2) 

Malaltia granulomatosa crònica (CGD) de causa genètica incerta 

Deficiència d'actina beta (ACTB) 

Síndrome de Barth (TAZ) 

Síndrome de Clericuzio (pecilodèrmia amb neutropènia) 

Síndrome de Cohen (VPS13B) 

Neutropènia cíclica (ELANE) 

Deficiència de GATA2 

Malaltia d'emmagatzematge de glicogen tipus Ib 

Deficiència del receptor d’IFN-g 1 (IFNGR1) 

Deficiència del receptor d’IFN-g 2 (IFNGR2) 

Deficiència de la cadena b1 del receptor d’IL-12/IL-23 (IL-12RB1) 

Deficiència d’IL-12p40 (IL-12B) 

Deficiència d’IRF8 (forma AR i AD) 

Deficiència de proteïna similar a ubiqüitina ISG15 

Deficiència d'adhesió leucocitària tipus 1 (LAD1) (ITGB2)  

Deficiència d'adhesió leucocitària tipus 2 (LAD2) 

Deficiència d'adhesió leucocitària tipus 3 (LAD3) (FERMT3) 

Periodontitis juvenil localitzada (FPR1) 

Neutropènia congènita per causes incertes o no registrades 

Deficiència de P14 / LAMTOR2 

Síndrome de Papillon-Lefèvre (CTSC) 

Proteïnosi alveolar pulmonar 

Deficiència de Rac 2 

Deficiència de GFI 1 (SCN2)  

Malaltia de Kostmann (SCN3) (HAX1) 

Deficiència de G6PC3 (SCN4) 

Deficiència d’HH1 (SCN5) 

Neutropènia congènita greu 1 (ELANE) 

Síndrome de Shwachman-Diamond (SBDS) 

Deficiència de grànuls específics (CEBPE) 

Deficiència de STAT1 (forma AD) 

Susceptibilitat a micobacteris per causa incerta o no registrada 

Deficiència de VPS45 (neutropènia congènita greu amb mielofibrosi) 

Malaltia granulomatosa crònica lligada al cromosoma X (CYBB) 

Neutropènia / mielodisplàsia (WAS) lligada al cromosoma X 

6. Defectes a la immunitat 

innata 

Deficiència d’ACT1 

Deficiència de CARD9 

Deficiència de CD16 

Candidosi mucocutània crònica de causa incerta o no registrada 

Deficiència d’IKB-a, autosòmica dominant (EDA-ID) (IKBA)  

Deficiència de NEMO, lligada al cromosoma X (EDA-ID) (IKBKG) 

Deficiència d’EVER1  

Deficiència d’EVER2 

Deficiència d'HOIL1 
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Deficiència d’IL-17F 

Deficiència d’IL-17RA 

Deficiència d’IRAK-4 

Asplènia congènita aïllada (ICA) (RPSA) 

Deficiència d’MyD88 

Deficiència de cèl·lules NK no especificada 

Mutacions de guany de funció d’STAT1 

Deficiència d’STAT2 

Mutacions de guany de funció d’STAT3 (autoimmunitat) 

Deficiència de TBK1 

Deficiència de TLR3 

Deficiència de TRAF3 

Deficiència de TRIF 

Deficiència d’UNC93B1 

Síndrome WHIM (berrugues, hipogammaglobulinèmia, infeccions i mielocatexi) 
(CXCR4) 

7. Dèficits del complement Síndrome 3MC (deficiència de COLEC11)  

Deficiència de l’inhibidor de C1 (SERPING1) 

Deficiència de C1q (C1QA, C1QB, C1QC) 

Deficiència de C1r / C1s / C2 / C3 / C4A / C4B / C5 / C6 / C7 / C8A / C8B/ C9 

Deficiència del receptor del complement 2 (CR2)  

Deficiència del receptor del complement 3 (CR3) (ITGB2) 

Deficiència del factor B (CFB) / factor D (CFD) / factor H (CFH) 

Deficiències de proteïnes relacionades amb el factor H (CFHR1, CFHR3, 
CFHR5) 

Deficiència del factor I (CFI)  

Deficiència de ficolina-3 (FCN3) 

Deficiència de MASP1 

Deficiència de MASP2 

Deficiència de l’inhibidor del complex d'atac a la membrana (CD59) 

Deficiència de la proteïna cofactor de membrana (CD46) 

Deficiència de properdina (CFP) 

Trombomodulina (THBD) 

8. Immunodeficiències inclassificables
 (nota 1)

 

 

Nota 1. La subàrea d’immunodeficiències inclassificables fa referència a casos amb els criteris 

d’identificació següents: 

 Es compleix un criteri clínic (infecció major, curs anòmal d’infeccions menors, 

manifestació de desregulació immunitària, creixement insuficient o antecedent familiar 

d’immunodeficiència primària). 

 Existeix almenys una alteració numèrica o funcional en estudi d’immunologia. 

 S’han exclòs causes secundàries. 

 No es correspon amb cap dels diagnòstics inclosos en les subàrees anteriors (1 a 7). 

Nota 2. 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 immunodeficiències primàries 

Professionals de l’equip multidisciplinari bàsic1
 

Adults 
(nombre de 

professionals) 

Pediatria 
(nombre de 

professionals) 

Especialista amb experiència acreditada en immunodeficiències primàries 2 2 

Infermer/a amb dedicació total / predominant / parcial a les 

immunodeficiències primàries 

1 1 

Especialista amb experiència acreditada en malalties infeccioses 1 1 

Pneumòleg/òloga 1 1 

Gastroenteròleg/òloga 1 1 

Reumatòleg/òloga o internista 1 1 

Hematòleg/òloga / equip de trasplantament de progenitors hematopoètics  2 2 

Immunòleg/òloga de laboratori 3 

Especialista amb experiència acreditada en immunogenètica 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 

Equip de rehabilitació motora / respiratòria 1 1 

Radiòleg/òloga 1 1 

Nutricionista 1 1 

Coordinador/a de trasplantament / equip de trasplantament de 

progenitors hematopoètics 

1 1 

Coordinador/a de la transició nens-adults  1 1 

Professional de la unitat de cures intensives 1 1 

Microbiòleg/òloga 1 1 

Al·lergòleg/òloga 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) 

Immunodeficiències primàries 

(subàrees 1 a 7) 

10 
(procedents de ≥ 3 

subàrees) 

100 
(procedents de ≥ 4 

subàrees) 

20 
(procedents de ≥ 3 

subàrees) 

250 
(procedents de ≥ 5 

subàrees) 

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 (2016, 2017 i 2018). 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. Les N indicades exclouen el recompte de casos nous o en seguiment diagnosticats 

amb deficiència selectiva d'IgA, tant per a adults com per a pediatria. 

Nota 3. Les N indicades fan referència a casos d’immunodeficiències primàries detectades per 

diagnòstic genètic o bé per compliment dels criteris publicats per la societat europea ESID 

(European Society for Immunodeficiencies). 

Nota 4. Cal assolir el nombre de casos nous amb una representació mínima de tres subàrees 

diferents, tant per a adults com per a pediatria. Per als casos en seguiment, cal una 

representació mínima de quatre subàrees diferents per a adults i cinc subàrees diferents per a 

pediatria. En tots els supòsits, el recompte exclou la subàrea 8 d’immunodeficiències 

inclassificables. 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) 

Estudi d’immunoproteïnes, complement, etc. (acreditació ISO o similar) incloent-

hi estudis funcionals de complement 

Disponible 

Estudis de funció immunitària Disponible 

Citometria de flux multiparamètrica (acreditació ISO o similar) Disponible 

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

(acreditació ISO o similar) 
Disponible 

Circuit de trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH) existent  

(el TPH al propi centre no ha de ser imprescindible)  
Disponible 

Sessions d’infusions de gammaglobulina intravenosa (GGIV) a l’hospital de dia o 

gammaglobulina subcutània (GGSC)  

40 25 

Equipament 
Adults 
(nombre 
mínim) 

Pediatria 
(nombre 
mínim) 

Hospital de dia 1 1 

Habitacions de flux laminar o habitacions amb aire filtrat a pressió positiva (o 

unitat TPH acreditada CSUR i/o ERN o JACIE) 

3 3 

Consultes externes específiques per als pacients amb immunodeficiències 

primàries 
1 1 

Habitacions amb aïllament protector 2 2 

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. 

Nota 1. Garantir accés a tractament i recursos humans els 7 dies de la setmana, les 24 h del 
dia, més la possibilitat d'accés a tractament d'alta complexitat. 

Nota 2. En la sol·licitud s’ha explicitar l’activitat de la unitat sol·licitant en els diferents 
procediments i, en cas de disposar d’un circuit externalitzat, cal detallar-ne el funcionament i la 
coordinació en la Sol·licitud. 
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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. 

 


