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Conveni de col laboració entre el Servei Català de la Salut i la Fundació 

TicSalut i Social , per al desenvolupament del “Programa de 

d'assessorament i suport documental en matèria d'indicació terapèutica 

en recepta electrònica” 

 

 
Barcelona, a 21 de març de 2019, 

Reunits 

D'una banda, el Sr. Adrià Comella i Carnicé, director del Servei Català de la 
Salut, i 

d'altra, el Sr. Josuè Sallent Ribes , director de la Fundació TicSalut. 

ACTUEN: 

El primer, en nom i representació del Servei Català de la Salut (en endavant 
CatSalut) en virtut de les atribucions que li confereix l'article 17 de la Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, i 

el segon, en nom i representació de la Fundació TicSalut (en endavant 

Fundació TicSalut i Social), d'acord amb el nomenament aprovat en sessió del 

Patronat de 11 de juliol de 2018, i en virtut de les facultats conferides pel Patronat 

de la Fundació, de conformitat amb l'article 34 i en relació amb l'article 

23 dels Estatuts de la Fundació, aprovats per Acord de Govern, de 19 de 

setembre de 2006. 

Les parts, reconeixent-se recíprocament plena capacitat legal per signar aquest 
conveni, 

 

 
MANIFESTEN: 

 

 
I. Que el CatSalut i la Fundació TicSalut i Social, en l'àmbit dels seus 

respectius objectius competències i funcions, comparteixen el mateix interès en 

desenvolupar eines d'assessorament i suport documental en matèria 

d'indicació terapèutica de medicaments. 

 
II. Que l'evolució tècnica i funcional de la recepta electrònica, fa necessària 

l'adaptació dels sistemes d'informació de farmàcia en relació a les indicacions 

terapèutiques associades a la prescripció de medicaments en recepta 

electrònica i la seva adequació. 
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III. Que el CatSalut, mitjançant la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i 

Accés al Medicament requereix per aquest motiu establir col·laboració amb la 

Fundació TicSalut i Social per al desenvolupament del “Programa de 

d'assessorament i suport documental en matèria d'indicaciò terapèutica en 

recepta electrònica”, i estan interessats en fixar un marc de col·laboració 

conjunt per un període d'un any. 

 
IV. Que el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el qual exerceix les 

competències per determinar l'oferta sanitària publica de medicaments, 

productes sanitaris, productes dietètics finançats i d'altres, ha aportat al 

Departament de Salut de la Generalitat els fons finalistes del programa de 

desenvolupament de polítiques de cohesió sanitària i formació continuada en 

l'ús racional del medicament. En el marc d'aquests recursos finalistes la 

Fundació TicSalut i Social destinarà els recursos necessaris (22.000 euros) al 

desenvolupament i execució del projecte regulat per aquest conveni pel que fa 

a l'exercici 2019, sempre que amb caràcter previ li hagin estat transferits pel 

Departament de Salut. Aquest reconeixement condicional s'efectua sens 

perjudici de les transferències que es puguin efectuar en exercicis posteriors (si 

procedeix la continuïtat de la col·laboració en els termes de vigència i prorroga 

previstos al propi conveni). 

 

De conformitat amb allò exposat i trobant-se d'acord les seves voluntats, les parts 
formalitzen el present CONVENI DE COL·LABORACIó que, amb subjecció a 
les anteriors manifestacions, es regirà pels següents: 

 

 
PACTES: 

 

 
Primer. OBJECTE I CARACTERÏSTIQUES DEL PROJECTE 

1. L'objecte del present conveni és regular la col·laboració entre el CatSalut i 

la Fundació TicSalut i Social per a l'establiment d'un projecte de gestió 

compartida destinat al desenvolupament d'un programa d'assessorament i 

suport documental en matèria d'indicació terapèutica en recepta electrònica. 

 
2. Aquest programa es concep i s'orienta des de el punt de vista del 

sistema d'informació bàsic per a la gestió exhaustiva de la prescripció i 

dispensació en recepta electrònica en l'entorn del sistema sanitari públic de 

Catalunya: 
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a. Desenvolupar Ilistats de codis diagnòstics associats a la informació de 
les indicacions de medicaments. 

• Manteniment i actualització de Ilistats de codis diagnòstics en cada una 
de les classificacions de diagnòstic vigents / CIAP2, CIM9MC, CIM10 i 
CIM1OMC) 

• Definició de nous Ilistats segons l'aparició de novetats terapèutiques 
finançades en l'àmbit del SNS. 

b. Assessorament en estudis d'anàlisi transversal de la prestació 

farmacèutica, incorporant variables clíniques i d'indicació diagnòstica, sobre ús de 

medicaments o grups de medicaments. 

c. Definició estàndard de grups de diagnòstics per el seguiment continuat 
de patologies més incidents, patologies amb casuístiques. 

 

 
Segon. DESPLEGAMENT OPERATIU: NORMES DE FUNCIONAMENT I 

COMPROMISOS DE LES PARTS 

1. El CatSalut, a través de la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i 

Accés al Medicament, assumeix el lideratge del projecte, l'establiment de les 

línies estratègiques i els terminis a complir en la seva implantació, així com la 

definició dels objectius que corresponguin en cada fase del seu 

desenvolupament. 

 

2. La Fundació TicSalut i Social assumeix el compromís de desenvolupar 

executivament el projecte cenyint-se a les directrius estratègiques reservades 

al CatSalut i a la distribució de funcions regulada per aquest conveni. A 

continuació es relacionen les tasques que es comprometen a dur a la practica: 

 
2.1. Desenvolupar de manera efectiva la informació de les indicacions 

de medicaments. 

 
2.1.1. Definir Ilistats del codis diagnòstics en els catàlegs vigents que haurien de 

trobar-se en les prescripció de medicaments d'especial control mèdic i dels que 

requereixen de validació sanitària, segons les indicacions autoritzades en fitxa 

tècnica del medicament, així com els medicaments que tenen condicions 

especials de finançament en base a la seva indicació terapèutica. 

Definició i aplicació dels codis diagnòstics en el catàlegs vigents: 

 
Classificació Internacional de Malalties 10 revisió (CIM 10) 

La CIM-10 és l'instrument de referència a Catalunya per codificar de les 
malalties i els problemes relacionats amb la salut que s'atenen en la majoria de 
centres d'atenció primària, d'urgències d'atenció primària i de salut laboral, 
entre d'altres. 
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Classificació Internacional de Malalties 9 Revisió Modificació Clínica 

(CIM 9 MC) 

La CIM 9 MC és l'instrument de referència a Catalunya per codificar malalties i 

procediments en l'àmbit hospitalari, en el de la salut mental (ambulatòria i 

hospitalització ) i en el dels recursos sociosanitaris, i en alguns centres d'atenció 

primària. 

 
Classificació Internacional de Atenció Primària (CIAP-2) 

La CIAP-2 es una classificació de terminologia mèdica utilitzada habitualment 

en medicina general. Recull els motius de consulta, els problemes de salut i el 

procés d'atenció. 

 
2.1.2. Control de l'adequació de la informació dels codis diagnòstics informats a 

nivell de prescripció per a tots els medicaments en que és necessari informar 

diagnòstics, en base a la normativa existent, i per als medicaments en que es 

recomana informar un diagnòstic per al seguiment i control de la prestació 

farmacèutica, per tal d'assoIir un ús racional del medicament. 

 
2.1.3. Recomanacions per a la millora de la qualitat dels diagnòstics informats en 

les prescripcions en base a la informació dels catàlegs abans esmentats. 

 
2.1.4. Respondre consultes puntuals sobre la identificació de codis de 

diagnòstic, en base a les sol·licituds que traslladen els proveïdors. 

 
2.1.5. Seguiment de les actualitzacions dels diferents catàlegs de diagnòstics i 

actualització, quan calgui, dels codis diagnòstic informats i treballats. 

 
2.2. Assessorament en estudis d'anàlisi transversal de la prestació 

farmacèutica, incorporant variables clíniques i  d'indicació  diagnòstica, sobre 

ús de medicaments o grups de medicaments 

 
Assessorament i suport en matèria d'informació diagnòstica i codificació 

diagnòstica integrada en el Datamart tranversal del CatSalut, en relació a la 

prestació farmacèutica de recepta electrònica. 

 

Tercer. PREVENCIO DE RISCOS LABORALS 

Les entitats, sempre que l'evolució del projecte ho requereixi i hi hagi 
professionals desplaçats, es coordinaran quant a l'aplicació de la normativa sobre 
prevenció de riscos laborals. Els seus servies de prevenció col·laboraran 
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en allò que sigui necessari, comprometent-se a informar-se mútuament al 
respecte i actuar coordinadament. 

 

 
Quart. PROTECCIO DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

1. L'execució d'aquest conveni no comporta cap comunicació de dades de 

caràcter personal. Tanmateix, si en la seva execució, les parts de mutu acord 

consideren necessari l'accés a algun tipus de dades de caràcter personal, 

s'haurà de subscriure un conveni que reguli les obligacions de l'encarregat del 

tractament de les dades, d'acord amb el que preveu el Reglament 2016/679 

del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció 

de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i 

a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 94/46/CE 

(Reglament general de protecció de dades) i la Llei Orgànica, 3/2018, de 5 de 

desembre de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

 
2. En tot cas, les parts es comprometen a garantir que les persones que 

intervinguin en l'execució d'aquest conveni respectin escrupolosament la 

confidencialitat i secret professional. 

 

 
Cinquè. MARC DE RELACIÓ INSTITUCIONAL 

1. El present conveni s'estableix com a instrument de col·laboració institucional 
entre dues entitats independents, sense que les relacions que s'hi regulen puguin 
considerar-se de dependència. 

 
2. D'acord amb l'anterior, aquest conveni no comporta el reconeixement 

d'obIigacions econòmiques exigibles jurídicament entre les parts i no comportarà 

despeses addicionals a les derivades dels seus respectius funcionaments 

ordinaris. En qualsevol cas, si alguna fase en la implementació del projecte ho 

requerís, les parts podran subscriure convenis específics de col·laboració on 

es regularien aquests aspectes, un cop complerts els tràmits i procediments que 

resulten aplicables. 

 
3. La Fundació TicSalut i Social haurà de presentar un informe-memòria de les 

activitats dutes a terme al CatSalut. La Gerència de Prestacions 

Farmacèutiques i Accés al Medicament del CatSalut podrà nomenar fins a dos 

representats per tal que comprovin en qualsevol moment el nivell d'execució del 

projecte que constitueix l'objecte de la col·laboració regulada per aquest conveni 

així com la destinació dels fons finalistes transferits en relació a l'assoliment 

dels objectius als quals estàvem destinats. 
 

 
Sisè. VIGÈNCIA 
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1. Aquest conveni és vigent des de I’1 de gener de 2019 fins 

al 31 de desembre de 2019, i es prorrogarà automàticament 

per tàcita reconducció per períodes anuals fins a un límit 

màxim de quatre anualitats sempre que la Fundació 

TicSalut i Social segueixi disposant de fons finalistes per a la 

seva execució. 

 
2. Sense perjudici de l'anterior, aquest conveni es podrà 

resoldre anticipadament en cas que la Fundació TicSalut i 

Social no obtingui la disponibilitat de recursos necessària 

de conformitat al que s'exposa al punt expositiu IV, així com 

aplicant les causes generals de resolució que contempla la 

normativa i podrà denunciar-se unilateralment en qualsevol 

moment amb un preavís de 6 mesos a l'altra part per 

avançat a la data d'extinció. 

 
Setè. RATIFICACIÓ 

 
De conformitat amb el que estableix l'apartat 3 de l'Acord 

del Consell de Direcció del CatSalut de 27 de gener de 

1993, de delegació de funcions d'aquest òrgan en el seu 

director, aquest conveni serà sotmès a la ratificació del 

Consell esmentat. 

 

I per tal que així consti, i en prova de conformitat, les parts 
subscriuen el present document i el signen per duplicat 
exemplar, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament. 
 
 
 
 
 
 

 

 


