Taxes per l’acreditació de
les APP a la Plataforma de
Salut Digital
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Introducció
El present document té com objectiu mostrar la valoració econòmica de l’acreditació de l’APP
per poder operar al Portal APPSalut.
Podeu consultar com es realitza el procés d’acreditació al document “Guia del procés
d’acreditació”.

Procés d’acreditació
El procés d’acreditació té un cost econòmic que s’ha diferenciat en tres fases.




Fase 0: Revisió de la sol·licitud
Fase 1: Validació tècnica i acreditació funcional.
Fase 2: Acreditació tècnica.

Un cop superades les tres fases i previ a la publicació de l’aplicació al portal AppSalut,
s’informarà als propietaris/desenvolupadors del resultat de l’avaluació a través d’un informe.
El procés d’acreditació finalitza un cop l’Oficina mHealth.cat ha avaluat positivament les tres
fases i els seus blocs corresponents. En cas de no superar qualsevol de les fases, s’informarà als
desenvolupadors mitjançant un informe e indicarà els passos a seguir per a superar el procés.
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Preus per acreditació
El fet de proposar una APP per ser inclosa en el portal AppSalut, implica que aquesta haurà de
superar el procés d’acreditació que està dividit en les següents fases:






Fase 0: Revisió de la sol·licitud
o Recepció de la sol·licitud
o Valoració de les dades aportades en el formulari
o Pressupost econòmic del procés d’acreditació (Fases 1 i 2)
Fase 1: Incorpora les següents tasques:
o Validació tècnica inicial on es realitza un primer testeig.
o Acreditació funcional de l’aplicació per part del Grup d’Experts de l’Oficina
mHealt.
Fase 2: Acreditació tècnica on es realitza un testeig complert dels requeriments tècnics
indicats a la Fase 1.
o Acreditació per part del Grup d’experts de l’Oficina mHealt dels blocs
d’usabilitat, tècnics i de seguretat.

Podeu consultar els preus de les tres fases a la taula següent:

PREU(*)

Fase 0

Fase 1: Validació tècnica i acreditació funcional

Fase 2: Acreditació tècnica mínima

Gratuït

999,00 €

1.475,00€

Recàrrecs addicionals d’acreditació Fase 2

Mòdul bàsic de seguretat. Per aquelles Apps que hauran
d’integrar dades en el Portal APPSalut.

775,00 €
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Recàrrec aplicable a aplicacions que superin la volumetria
estàndard.

425,00 €

S’aplicarà el recàrrec per intervals de 5 pantalles addicionals.

Recàrrec per cada dispositiu extern amb el que interactuï l’app.
No es certifica el dispositiu.

170,00 €*

* Els dispositius que no siguin d’ús comú sota el criteri de l’Oficina mHealt, els
haurà de proporcionar el desenvolupador de la App.

Revàlida. En cas de no superar qualsevol de les Fases
d’acreditació, es podrà revisar novament el procés abonant el 50%
del cost.

50 %*

*El període màxim per presentar la sol·licitud de revisió serà de 30 laborables.

Revisió de l’acreditació
* La durada de l’acreditació serà anual. Des de l’Oficina mHealth, en base a
l’anàlisi dels canvis que hagi sofert l’aplicació en les diferents auditories de
qualitat, podrà decidir si s’ha de tornar a realitzar l’acreditació o si no és
necessari. Les empreses desenvolupadores tenen el compromís de notificar a
l’Oficina mHealth les noves versions i els canvis que impliquen.

Auditoria de seguretat.
* En funció de la criticitat de l’aplicació l’Oficina mHealth podrà sol·licitar
realitzar una auditoria de seguretat.

100 %

Es valorarà en
cada cas
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Model de pagament
El model de pagament contempla dos punts de pagament per a cada fase d’acreditació d’una
nova app, o per la reacreditació de noves versions.
El primer punt de pagament es realitzarà un cop s’ha realitzat una revisió per part de l’Oficina
mHealt.cat de l’aplicació donada d’alta al formulari web del Portal APP Salut i amb el
pressupost del cost del procés (Fase 0). Un cop el desenvolupador hagi rebut la notificació
tindrà un termini de 10 dies laborables per efectuar el primer pagament mitjançant targeta de
crèdit o transferència bancària al compte indicat. Aquest pagament donarà inici a la Fase 1on
s’acreditarà l’aplicació en la vessant funcional i es realitzarà la validació tècnica inicial.
Un cop realitzat el pagament s’iniciarà el procés d’acreditació de la Fase 1 per part dels
experts. En el cas de no efectuar el pagament al llarg del termini indicat s’avisarà al
desenvolupador mitjançant correu electrònic indicant que es procedeix a anul·lar la petició si
no efectua el pagament en 5 dies hàbils.
Un cop evaluada la Fase 1, l’Oficina mHealt.cat enviarà un correu al desenvolupador amb el
resultat de l’acreditació funcional i la notificació per iniciar la segona fase o realitzar una revisió
de la primera.
Un cop el desenvolupador hagi rebut la notificació d’inici de la segona fase tindrà un termini de
10 dies laborables per efectuar el segon pagament mitjançant targeta de crèdit o transferència
bancària al compte indicat. Un cop realitzat el pagament s’iniciarà el procés d’acreditació de la
Fase 2 per part dels grups d’experts per a cada bloc. En el cas de no efectuar el pagament al
llarg del termini indicat s’avisarà al desenvolupador mitjançant correu electrònic indicant que
es procedeix a anul·lar la petició si no efectua el pagament en 10 dies hàbils.
En el supòsit que un desenvolupador tingui pendent realitzar el pagament d’una o més apps
estarà sota el criteri del responsable de l’Oficina mHealth.cat iniciar qualsevol procediment
d’alta d’app.
En el cas de que qualsevol de les dues fases no hagi estat superada, s’ha de valorar per part de
l’Oficina mHealt.cat el cost de la revàlida estimat en un 50% dels cost que no hagi superat i
disposarà de 30 dies per desenvolupar els canvis i torna a passar el procés d’acreditació.
Podeu consultar el següent diagrama annex que recull la informació resumida de les etapes del
procés:
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