
 

  

RESOLUCIÓ per la qual es designen les unitats de l’Hospital Universitari Germans Trias i 

Pujol (1), l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (2), l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues 

amb l’Hospital Clínic de Barcelona (3) i l’Hospital del Mar amb l’Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau (4) com a unitats d’expertesa clínica (UEC) en malalties minoritàries amb 

epilèpsia 

D’acord amb la Instrucció 12/2014, Desenvolupament i implantació del model d’atenció a les 

malalties minoritàries (MM) a Catalunya. Ordenació d’unitats d’expertesa clínica (UEC) per a MM 

o grups temàtics d’MM, del Servei Català de la Salut (CatSalut), modificada per la Instrucció 

12/2015, i en aplicació de la Resolució del director del CatSalut de 31 de juliol de 2019, 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 02/2021, anunciada públicament al web del CatSalut, es va obrir el 

procés per optar a ser reconegut com a UEC en malalties minoritàries amb epilèpsia. 

Vist l’informe proposta emès per la Comissió de Valoració Tècnica (CVT) de malalties 

minoritàries 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 CVT. 

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 02/2021, com a unitats d’expertesa clínica (UEC) en malalties 

minoritàries amb epilèpsia en l’àmbit de Catalunya, les unitats dels centres següents: l’Hospital 

Universitari Germans Trias i Pujol, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’Hospital Sant Joan de 

Déu d’Esplugues amb l’Hospital Clínic de Barcelona i l’Hospital del Mar amb l’Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau. 

Les unitats designades formen la xarxa d’UEC (XUEC) en malalties minoritàries amb epilèpsia 

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. 

 

Signada digitalment el 8 de març de 2022 

Gemma Craywinckel Martí  

Directora del Servei Català de la Salut 
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Annex 1. Taula de les UEC pediàtriques per a l’àrea d’expertesa 
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1. Malalties genètiques amb epilèpsia 

2. Epilèpsies estructurals 

3. Epilèpsies autoimmunitàries 

4. Malalties metabòliques amb epilèpsia 

5. Malalties infeccioses amb epilèpsia 

6. Altres epilèpsies 

1. HSJD, HUVH i HM-HSCSP 

2. HSJD, HUVH, HGTP i HM-HSCSP 

3. HSJD, HUVH i HGTP 

4. HSJD, HUVH i HGTP 

5. HSJD, HUVH i HGTP 

6. HSJD, HUVH, HGTP i HM-HSCSP 

 

HSJD: Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues. 

HUVH: Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

HM: Hospital del Mar. 

HSCSP: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

HGTP: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 

 

 

Annex 2. Taula de les UEC d’adults per a l’àrea d’expertesa 
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1. Malalties genètiques amb epilèpsia 

2. Epilèpsies estructurals 

3. Epilèpsies autoimmunitàries 

4. Malalties metabòliques amb epilèpsia 

5. Malalties infeccioses amb epilèpsia 

6. Altres epilèpsies 

1. HCB, HUVH i HM-HSCSP 

2. HCB, HUVH, HGTP i HM-HSCSP 

3. HCB, HUVH i HGTP 

4. HCB, HUVH i HGTP 

5. HCB, HUVH i HGTP 

6. HCB, HUVH, HGTP i HM-HSCSP 

 

HCB: Hospital Clínic de Barcelona. 

HUVH: Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

HM: Hospital del Mar. 

HSCSP: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

HGTP: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 

 


